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 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์  

 คณะนิเทศศาสตร์  

 คณะพยาบาลศาสตร์  

 คณะทันตแพทยศาสตร์  

 คณะเทคนิคการแพทย์  
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มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

 
หนา 

 

 แนะนํามหาวิทยาลัยเนชั่น 1 

 ประวัติมหาวิทยาลยั  1 

 ปรัชญา  ปณิธาน  อัตลักษณของมหาวิทยาลยั  1 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  2 

 ช่ือและสัญลักษณมหาวิทยาลัยเนช่ัน  2 

 สภามหาวิทยาลยั  3 

 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั  3 

 ปฏิทินการศึกษา    4 

 งานทะเบียนและประมวลผลท่ีนสิิตควรรู  7 

 หลักสูตรท่ีเปดสอน    17 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   18 

- หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  19 

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 

- วิชาเลือกเสร ี  33 

 คณะสาธารณสุขศาสตร   34 

- หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  35 
 

 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร 59 

- หลักสตูรบัญชีบัณฑติ   60 

- หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต   88 

- หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 114 

- หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 139 

- หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 150 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 176 
 

 คณะนิเทศศาสตร 200 

- หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต 201 
 

 คณะพยาบาลศาสตร 226 

- หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 227 
 

 คณะทันตแพทยศาสตร 249 

- หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 250 
 

 คณะเทคนิคการแพทย 283 

- หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 284 

สารบัญ 
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หนา 

 

 ขอบังคับ ระเบียบ  และประกาศ 300 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 301 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 318 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ. 2563 344 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. 2563 348 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ัน พ.ศ. 2558 349 

 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติวาดวยการสอบ 361 

 ประกาศ เรื่อง  การเทียบแทนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 362 

 ประกาศ เรื่อง  เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี พ.ศ..2562 364 

 ประกาศ เรื่อง  เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ..2562 367 

 เรื่องหลักเกณฑการทดสอบทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 368 

 

 

     

  

 
 

 

 

 

 

 

สารบัญ (ตอ) 
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 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเนช่ันข 
อง 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน เดิมมีช่ือเรียกวา “มหาวิทยาลัยโยนก” ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดการเรียนการ

สอน ตั้งแตป พ.ศ. 2531 ดําเนินการเริ่มแรกโดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก “วิทยาลัยโยนก” เปน “มหาวิทยาลัยโยนก”  

วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให 

มหาวิทยาลัยโยนก เปลี่ยนช่ือเปน “มหาวิทยาลัยเนช่ัน”  

มหาวิทยาลัยเนช่ันเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพใหแกสังคมดวยกระบวนการเรียนการ

สอนท่ีมุงเนนใหนิสิตเปนนักคิด ใฝรู ท้ังในดานวิชาการ และการประยุกตใชกับกิจกรรม ฝกใหนิสิตมีประสบการณจริงสามารถ

นําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ     มีภูมิทัศนท่ีสวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศเอ้ือตอการ

เรียนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนิสิตมีความใกลชิดกับ

คณาจารย อีกท้ังยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ อาทิ หองสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเนช่ันตั้งอยู ณ เลขท่ี 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 

 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เอกลักษณ อัตลักษณ 

 ปรัชญา  

“ปญญาเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต”  (Wisdom  Enriches Life)  

มหาวิทยาลยัเช่ือมั่นวาคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยูกับ “ปญญา ความรู และความเอ้ืออาทรท่ีมีตอกันระหวางมวล

มนุษยชาติ” 

 
       

 ปณิธาณ 

           มหาวิทยาลัยเนช่ันมุงมัน่ในการสรางสรรคบัณฑิตท่ีมีทักษะท่ีจําเปนในชวงทศวรรษหนา เพ่ือการเปนประชากร

โลก (Global Citizen) ท่ีมีคุณภาพ ดวยการเรยีนการสอนท่ีเนนผล (Outcome – Based Learning) เปนสําคญัใหการ

อบรมและฝกฝนท่ีเนนวิธี “เรียนกับมืออาชีพ” 

 

 เอกลักษณ-อัตลักษณ 

 มหาวิทยาลัยเนช่ันเปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนการสรางบัณฑิตคุณภาพ “จัดการศึกษาอยางมืออาชีพ  สรางคน

ยุคใหมรับใชสังคม” โดยมุงมั่นสรางและพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูมีทักษะ 3 ดานประกอบดวย  

Professional  skill          

Life  skill        และ   

Creative  skill 

 

 
 

แนะนํามหาวิทยาลัยเนช่ัน 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  
 

 วิสัยทัศน (Vision)  

 “มหาวิทยาลัยเนช่ัน ผลติบัณฑติคุณภาพ สรางสรรคสังคม สูประชาคมอาเซยีน”    

 พันธกิจ (Mission)  

1. ผลติบัณฑติท่ีมคีุณภาพ รอบรูดานวชิาการและทักษะวชิาชีพ 

2. ผลติผลงานวจิัย งานสรางสรรค และงานวชิาการ พัฒนาทองถิ่น 

3. เสริมสรางศักยภาพชุมชน ถายโอนความรูและการบริการวชิาการสูสังคม  

4. สนับสนุนการถายทอด-อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

5. บริหารจัดการองคกรใหเขมแข็ง และเติบโตอยางมคีุณภาพ 

 วัตถุประสงค (Objective)  

1. เพื่อผลติบัณฑติท่ีมคีวามรอบรูดานวชิาการ ชํานาญการในวชิาชีพ ใฝเรียนรูและมคีุณธรรม 

2. เพื่อสนับสนุนการผลติงานวชิาการ งานวจิัย งานสรางสรรคท่ีมคีุณภาพ พัฒนาทองถิ่น 

3. เพื่อการบริการวชิาการ เสริมสรางศักยภาพและคุณภาพชีวติของชุมชน ภายใตความ 

   รวมมอืทางวชิาการและการเรียนรูรวมกัน  

4. เพื่อสนับสนุนการถายทอด การอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่นให 

   คงคูสังคมไทย 

5. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการองคกรใหมคีวามเขมแข็ง คูสังคมไทย และรองรับการเติบโต 

    อยางมคีุณภาพ ประสทิธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

 ช่ือและสัญลักษณมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 ชื่อมหาวิทยาลัยเนชัน่ 

ชื่อเต็มภาษาไทย  :  มหาวิทยาลยัเนช่ัน          อักษรยอ : มนช. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Nation University        อักษรยอ  : NTU 

 สัญลักษณ  :   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

 

สีนํ้าเงิน   หมายถึง  ชาติ 

รูปโล      หมายถึง  เกียรติยศศักดิ์ศร ี

N ในโล    หมายถึง  NATION UNIVERSITY 
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 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนช่ัน 

1. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค  นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศาสตราจารย ดร.อํานาจ วงศบัณฑติ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. รศ.ดร.จิรศักดิ ์  จิยะจันทน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

4. ผูชวยศาสตราจารยดาวรุงรตา วงษไกร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

5.   อาจารยดร.แสงศร ี  จิยะจันทน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

6.   อาจารยนุจรินทร  ลภัณฑกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

7.   นางวราพรรณ  ตันเปาว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

8.   ดร.เจตตชัญญา  บุญเฉลยีว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

9.   อาจารยนิฤมล  หรัิญวจิติรภรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

10. ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

11. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

12. ดร.พจน   อรามวัฒนานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา ตันเปาว   กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

14. อาจารย ดร.อัศนีย  ณ นาน   เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 

1. อธิการบด ี  ประธาน 

2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  กรรมการ 

3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  กรรมการ 

4. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย  กรรมการ 

5. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  กรรมการ 

6. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 

7. คณบดีคณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 

8. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กรรมการ 

9. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ   กรรมการ 

10. ผูอํานวยการสํานักบรหิาร  กรรมการ 

11. ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร กรรมการ 

12. นางพิมมลพรรณ   ฟูเตม็วงศ เลขานุการ 
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งานทะเบียนและประมวลผลท่ีนิสิตควรรู 

 การกําหนดรหัสประจําตัวนิสิต  

          ผูสมัครเขาเปนนิสิตท่ีผานการคัดเลือกแลวจะมีสภาพเปนนิสิตก็ตอเมื่อไดข้ึนทะเบียนเปนนิสิตและชําระเงินตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
 

องคประกอบ การกําหนดรหัสประจําตัวนิสิต ใชตัวเลข   10  หลัก ดังนี้ 

                                                                                                                     _ 

 

หลักท่ี         1       2          3         4        5          6            7         8        9       10         

 

ความหมายของตําแหนงประจําหลัก ดังน้ี 

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

หลักท่ี 3 - 4   หมายถึง คณะ 

หลักท่ี 5 หมายถึง ระดับการศึกษา/วิทยาเขต 

0 – 4 = ระดับปรญิญาตร ี

0 =  ลําปาง 

  1 =  บางนา 

  2 =  เชียงใหม 

5 –6  = ระดับปรญิญาโท 

5 =  ลําปาง 

  6 =  เชียงใหม 

หลักท่ี 6 หมายถึง สาขาวิชา 

หลักท่ี 7 -  10  หมายถึง การเรียงลําดับ ชื่อ-สกุลตามจํานวนนิสิต 

               เริ่มตนท่ี 0001 - 9999       

 

ตัวอยาง 

                                                                                                                  _ 

 

ความหมาย นิสิตเขาศึกษาในปการศึกษา 2563  คณะพยาบาลศาสตร ระดับปรญิญาตรี  ลําปาง  

                สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คนท่ี 1 

 

เลขประจําคณะ/วิทยาเขต/สาขาวิชา 

11 = คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

         1151 = การบริหารการศกึษา (ระดับปรญิญาโท) 

งานทะเบียนและประมวลผลที่นักศึกษาควรรู 

1 3 5 0 0 1 1 5 6 0 0 1 

1 3 5 0 0 1 1 5 6 0 0 1 
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12 =  คณะสาธารณสุขศาสตร 

          1201 = สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
 

13 =  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร 

         ระดับปริญญาตรี  

          1301 =  สาขาวิชาการบัญชี      

          1302 =  สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ       

          1303 =  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

          1304 =  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

          1305 =  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

          1306 =  สาขาวิชาการตลาด 

          1307  = สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 
           

         ระดับปริญญาโท 

          1352  = สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ  
 

14 =  คณะนิเทศศาสตร  

         1401 = สาขาวิชานิเทศศาสตร     
 

15 =  คณะพยาบาลศาสตร 

          1501 = สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
          
16 =  คณะทันตแพทยศาสตร 

         1601 = สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร    
 

17 =  คณะเทคนิคการแพทย 

         1701 = สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
 

 การลงทะเบียนเรียน 

 มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตทุกคนลงทะเบียนเรียน   ยกเวน  นิสิตใหมในภาคการศึกษาแรกเขาศึกษาในการ

ลงทะเบียนเรียน นิสิตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

1.  การลงทะเบียนเรียนนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา หากนิสิตลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด จะมีคาใชจาย จากการไม

ลงทะเบียนเรียนในเวลาท่ีกําหนด วันละ 100 บาท 

2.  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษา

ตองลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานในเอกสารการลงทะเบียนเรียน 

3.  ถารายวิชาใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน มีวิชาบังคับกอน (Prerequisite) ซึ่งไดกําหนดไวในหลักสูตร นิสิตจะตอง

ลงทะเบียนเรียนและสอบวิชาบังคับกอนใหผาน (หรือไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณพิีเศษจึงจะมสีิทธ์ิลงทะเบียนเรยีนวิชาน้ัน

ได) 

4.  วิชาใดท่ีไดรับอักษร I หรือ  IP  นิสิตไมตองลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันซ้ําอีก 

5.  จํานวนหนวยกิตท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได ในแตละภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 
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ภาคการศึกษาท่ี 1  และท่ี 2 

 1. นิสิตสภาพปกติ  ลงทะเบียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนนิสิต ท่ีจะสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรในภาคการศึกษาน้ันๆ  

 2. นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ  ลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 นิสิตลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 

 ท้ังน้ีนิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติตอคณบดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนมากกวาท่ีกําหนดไวได 

 6.  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณไดตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมท้ังยื่นหลักฐานการลงทะเบียน

เรียนตอมหาวิทยาลัย 

  

ขอแนะนําในการลงทะเบียน 

1.  ใหนิสิตลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาในคูมือการศึกษาในแตละหลักสูตร และให 

พบอาจารยท่ีปรึกษาทุกครั้งกอนการลงทะเบียน 

2.  ใหนิสิตตรวจสอบวัน เวลา ของรายวิชาท่ีตองลงทะเบียนเรียน โดยไมใหมีเวลาเรียน  

เวลาสอบตรงกัน 

3.  ใหนิสิตตรวจสอบตารางเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งกอนการลงทะเบียนเรียน หรือ เขาช้ันเรียน 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (ผานระบบสารสนเทศ wems.nation.ac.th)  

1. ติดตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือขอความเห็นในการลงทะเบียนเรียน    

2. บันทึกรายวิชาท่ีลงทะเบียน ผานระบบสารสนเทศ 

3. อาจารยท่ีปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

4. นิสิตยืนยันการลงทะเบียนเรียน 

5.   นิสิตชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 
 

หมายเหตุ:  นิสิตจะตองดําเนินการใหครบทุกข้ันตอน มิฉะน้ัน จะถือวาการดําเนินการน้ันๆ ไมสมบูรณ ท้ังน้ี กําหนดการและ

ข้ันตอนเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

     ภาพตัวอยางหนาจอ ในการลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศ wems.nation.ac.th 
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 การขอเพ่ิมวิชาเรียน 

1.  ใหดําเนินการขอเพ่ิมรายวิชาเรียนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาหแรกของของ

ภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งเปนชวงเวลาการขอเพ่ิม – ขอลดวิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

2.  จํานวนหนวยกิต ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ิม เมื่อรวมกับจํานวนหนวยกิตเดิมท่ีลงไวแลว จะตอง      ไมเกินจํานวน

หนวยกิต ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกําหนดจะถือวาวิชาท่ีลงทะเบียนภายหลังเปนโมฆะ 

 

  การขอลดวิชาเรียน 

1.  ใหดําเนินการขอลดรายวิชาเรียนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาหแรกของของ

ภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งเปนชวงเวลาการขอเพ่ิม – ขอลดวิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา (รายวิชาท่ี

ขอลดน้ัน จะไมบันทึกในรายงานผลการศึกษาและไดรับคาหนวยกิตคืน) 

2.  จํานวนหนวยกิตท่ีขอลดวิชา เมื่อหักกับหนวยกิตเดิมท่ีลงไวแลว จะตองไมนอยกวาจํานวนหนวยกิต ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขั้นตอนการขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียน 

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

2.  พบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

3.  ยื่นบัตรขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนตองานทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกขอมูล 

4.  ยื่นบัตรขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนท่ีผานการบันทึกขอมูลแลว ตองานการเงิน เพ่ือชําระเงิน 

 

หมายเหตุ:  นิสิตจะตองติดตอขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนใหครบทุกข้ันตอน  ภายใน  1  วัน  มฉิะน้ัน  

การขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนครั้งน้ีจะถือเปนโฆษะ 

 การขอเพิกถอนรายวิชา 

1.  กระทําไดกอนสอบปลายภาค 4 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ กอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห สําหรับ

ภาคฤดูรอน    โดยจะบันทึกสัญลักษณ “W” ของรายวิชาท่ีขอเพิกถอนน้ัน      ในรายงานผลการศึกษา 

2.  กรณีขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

      2.1  กรณีนิสิตไมเจ็บปวย  จะตองทําคํารองขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี ถาไมไดรับอนุมัติ นิสิตตอง

ศึกษาวิชาน้ันตอไป การขอเพิกถอนในกรณีน้ี ตองกระทํากอนการสอบปลายภาค 

     2.2  กรณีนิสิตเจ็บปวยในวันท่ีมีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชาน้ันได ตองมีใบรับรองแพทยมาแสดงเปน

หลักฐานและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

    2.3  กรณีนิสิตเขาช้ันเรียนนอยกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหคณบดีอนุมัติการเพิกถอนได โดยการ

รองขอของอาจารยผูสอนและความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ท้ังน้ีตองกระทํากอนการสอบปลายภาค 

    2.4  จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน หลังจากการขอเพิกถอนรายวิชาแลว ตองเหลือไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

และหรือ ในกรณีขอเพิกถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษากอน 

ขั้นตอนการขอเพิกถอนวิชาเรียน 

 1.  รับแบบฟอรมใบขอเพิกถอนวิชาเรียน (มนช.11) ท่ีงานทะเบียนฯ 

 2.  พบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

 3.  ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนตองานทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกขอมูล 

 4.  ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนท่ีผานการบันทึกขอมูลแลว ตองานบัญชีการเงินฯ เพ่ือชําระเงิน 
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งานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบ 

 ตารางเรียน 

มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และ ภาคการศึกษาท่ี 2   

โดยแตละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  และ   ภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษาไม

นอยกวา 8 สัปดาห มหาวิทยาลัยจะประกาศตารางเรียนตารางสอบเปนภาคๆ ไป 

 ประกาศตารางเรียน  จะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ  วิชา วัน  เวลา และสถานท่ี ท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ ซึ่ง

ประกอบดวย 

1. รหัสวิชา 

2. กลุม  หมายถึง กลุมท่ีเรียน ในแตละรหัสวิชา 

3. คณะ / สาขาวิชาท่ีกําหนดใหลงทะเบียน 

4. วันท่ีเรียน  อักษรยอของวันเรียน เชน      จ  =  วันจันทร  , อัง = วันอังคาร เปนตน 

5. เลขท่ีหองของอาคารเรียน 

6. วันสอบ  วันสอบท่ีระบุในตารางเรียนจะระบุเปน ตัวเลข / ตัวเลข 

โดยตัวเลขแรก     แสดงถึง     วันท่ีของการสอบ  (1 ใน 7 วัน)  มีระยะเวลา 7  วัน 

ตัวเลขท่ีสอง        แสดงถึง    ชวงของการสอบ  (1 ใน 3 ชวง) ในแตละวันแบงเปน 3 ชวง  คือ  

ชวงท่ี 1  08.00 – 11.00 น.  ชวงท่ี 2  11.30 – 14.30 น.  ชวงท่ี 3 15.00 – 18.00 น. 

7. อาจารยผูสอน วิชาในกลุมน้ัน ๆ 

ตารางสอบ 

ในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการเรียนการสอบกลางภาค และปลายภาค 

รายละเอียดการสอบ เปนไปตามประกาศตารางสอบของมหาวิทยาลัย เปนครั้ง ๆ ไป 

ประกาศตารางสอบ จะระบุ รายละเอียดเก่ียวกับ วิชา วัน เวลา และสถานท่ี อาจารยผูคุมสอบ  

ในการสอบแตละครั้ง ซึ่งประกอบดวย 

1. รหัสวิชา และช่ือวิชา 

2. วัน เวลา และหองสอบ 

3. กลุมนิสิตท่ีเขาสอบ 

4. อาจารยผูคุมสอบ 

นิสิตทุกคนจะตองเขาสอบตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีกําหนดทุกครั้ง กรณีท่ีนิสิตมีความจําเปนหรือเหตุสุดวิสัยไม

สามารถเขาสอบในวัน เวลา ดังกลาวได ใหนิสิตติดตออาจารยประจําวิชา 

 

กรณีท่ีนิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบ 

             1. นิสิตท่ีกระทําผิดการสอบกลางภาค หรือ การสอบปลายภาค ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาโทษการทุจริตในการ

สอบ เห็นวานิสิตมีเจตนาในการทุจริตในการสอบจริง ใหลงโทษนิสิตผูกระทําผิดโดยตัดสิทธิสอบ และบันทึกอักษร F ในวิชาท่ี

กระทําผิดระเบียบการสอบ และใหงานทะเบียนฯ ประกาศใหทราบวาในวิชาดังกลาวมีนิสิตทุจริตในการสอบ   สวนวิชาอ่ืนท่ี

นิสิตลงทะเบียนเรียนไว  ถาเปนวิชา ท่ียังไมไดสอบ ก็ใหดําเนินการสอบโดยปกติ และใหไดผลการสอบตามท่ีไดจริง 

    2. ใหอธิการบดีสั่งพักการศึกษาผูกระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเปนอยางนอย การสั่งพักการศึกษาใหเริ่มในภาค

การศึกษาถัดไป หากภาคท่ีถัดจากภาคการศึกษาท่ีกระทําผิดเปนภาคการศึกษาฤดรูอน ใหสั่งพักภาคฤดูรอนรวมไปดวย โดยให
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นับเฉพาะภาคการศึกษาภาคปกติ ในการคิดสภาพนิสิต และระยะเวลาการศึกษา เมื่อนิสิตจะกลับเขามาศึกษาตามปกติ 

จะตองชําระคารักษาสถานภาพใหครบถวน 

 

การบันทึกผลการเรียน และการประมวลผล 

 การบันทึกผลการเรียน จะบันทึกตามแบบรายงานผลการเรียนประจาํวิชาท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบ

ไลประจําคณะ ดังน้ี 

แตมคะแนนในแตละผลการเรียน 

ผลการเรียน ความหมาย แตมคะแนน 

A ดีเลิศ(Exceptional) 4.0 

B+ ดีมาก(Very Good) 3.5 

B ดี (Good)   3.0 

C+ คอนขางดี (Fair) 2.5 

C พอใช (Satisfactory) 2.0 

D+ คอนขางออน (Quite Poor) 1.5 

D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0.0 

I การวัดผลยังไมสมบูรณ อยูในระหวางรอผลการศึกษา (Incomplete) - 

S พอใจ นิสิตสอบผานในวิชาน้ัน (Satisfactory) - 

O พอใจมาก นิสิตสอบผานในวิชาน้ัน (Outstanding) - 

U ยังไมพอใจ นิสิตสอบตกในวิชาน้ัน (Unsatisfactory) - 

W ขอเพิกถอนวิชาโดยไดรับอนุมัติ  และไมไดรับหนวยกิต (Withdraw) - 

WA รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียน (Waive) - 

IP ยังไมมีการวัดผล เน่ืองจากยังมีการเรียนการสอนอยู (In-Progress) - 

RF รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวิชาท่ีได F - 

RD รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวิชาท่ีได D - 

RD+ รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวิชาท่ีได D+ - 

RC รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวิชาท่ีได C - 

RC+ รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวิชาท่ีได C+ - 

TR รายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอน - 

CS หนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน  

(Credits from Standardized Tests) 

- 

CE หนวยกิตจากการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน 

(Credits from Exam) 

- 

CT    หนวยกิตจากการประเมินการศกึษา/อบรมท่ีจดัโดยหนวยงานอ่ืน 

ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Credits  from Training) 

- 

CP หนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน  

(Credits from Portfolio) 

- 
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หมายเหต ุ: นิสิตท่ีมีผลการเรียนเปน I จะตองติดตออาจารยผูสอน เพ่ือดําเนินการแก I ใหแลวเสร็จ 

                ภายในภาคการศึกษาถัดไปหากพนกําหนดน้ี จะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปน F โดยอัตโนมตั ิ

 

การประมวลผลการศึกษา 

1.  การประมวลผลการศึกษาของนิสิตแตละคน จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

2.  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

    2.1   คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average : GPA)  คํานวณโดยใชผลรวมของผลคูณระหวางหนวย

กิตกับคาระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคน้ัน หารดวยผลรวมของหนวยกิต ทุกรายวิชาท่ีศึกษาในภาคน้ัน 

    2.2  แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade Point Average : CGPA)  คํานวณโดยใชผลรวมของผลคูณ

ระหวางหนวยกิต กับแตมระดับคะแนน ของแตละรายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมด หารดวยผลรวมของหนวยกิต ของรายวิชาท่ีใช

คํานวณ 

      2.3 การคํานวณหาแตมระดับคะแนนเฉลี่ย และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะใชจุดทศนิยมสองตําแหนง แตหาก

ทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคามากวา หรือเทากับ 5 ใหนํามาปดเศษเพ่ิมข้ึนเปน 1 แลวนับรวมกับทศนิยมตําแหนงท่ี 2 แตหาก

ทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคานอยกวา 5 ใหตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 3 ออก 

    2.4 ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือ เรียนเนน จะไดรับการแกไขเกรดในรายวิชาน้ัน การคํานวณคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average : CGPA) ใหคิดคาระดับคะแนนท่ีไดรับการแกไขน้ันแทน โดยคิดคํานวณ

หนวยกิต เพียงครั้งเดียว 

 

ตัวอยางวิธีการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค 

ชั้นปท่ี 1       

ภาคการศึกษาท่ี 1 

วิชา หนวยกิต ผลการเรียน แตมคะแนน ผลคูณแตมคะแนน 

ECO1001 3 A 4.00 12.00 

ENG1001 3 B+ 3.50 10.50 

TEC1001 3 B 3.00 9.00 

SOC1001 3 C+ 2.50 7.50 

TCS1001 3 C 2.00 6.00 

SCI1111 3 D+ 1.50 4.50 

THA1001 3 F 0.00 0.00 

รวม 21   49.50 

หมายเหตุ : วิชาท่ีมีผลการเรียนเปน IP, W  หรือ U จะไมนํามานับรวมหนวยกิต  และจะไมนํามาคํานวณ 

 

แตมระดับคะแนนประจําภาค  =   ผลรวมผลคูณแตมคะแนน หาร จํานวนหนวยกิตรวม 

       (GPA) = 49.50  หารดวย  21 

               = 2.3571   ทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคามากวา หรือเทากับ 5นํามาปดเศษ

เพ่ิมข้ึน    =        2.36 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

วิชา หนวยกิต ผลการเรียน แตมคะแนน ผลคูณแตมคะแนน 

ENG1002 3 C 2.00 6.00 

NUR1101 2 D+ 1.50 4.50 

NUR1201 3 D 1.00 3.00 

SCI1112 3 D 1.00 3.00 

SCI1113 3 D+ 1.50 4.50 

SCI1114 2 A 4.00 12.00 

SCI1115 3 C 2.00 6.00 

รวม 19   39.00 

หมายเหตุ : วิชาท่ีมีผลการเรียนเปน IP, W  หรือ  U จะไมนํามานับรวมหนวยกิต และจะไมนํามาคํานวณ 
 

แตมระดับคะแนนประจาํภาค  =   ผลรวมผลคณูแตมคะแนน หาร จาํนวนหนวยกิตรวม 

  (GPA)  = 39.00  หารดวย  19            

    = 2.052 

                                         =         2.05 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  = ผลรวมผลคณูแตมคะแนนของทุกภาคการศึกษา หาร  

                       (CGPA)   จํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 

    = ( 49.50 + 39.00) หารดวย ( 21 + 19 )  

                                          =         88.5 หารดวย 40       

                                          = 2.212  ทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคานอยกวา 5 ใหตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 3 

ออก    =         2.21 
 

ภาคการศึกษาฤดูรอน  

วิชา หนวยกิต ผลการเรียน แตมคะแนน ผลคูณแตมคะแนน 

NUR1202 2 C 2.00 4.00 

NUR1203 2 B 3.00 6.00 

THA1001** 3 C+ 2.50 7.50 

รวม 7   17.50 

** ลงทะเบียนเรียนเรียนซ้ําในวิชาท่ีติด F 

แตมระดับคะแนนประจาํภาค  =   ผลรวมผลคณูแตมคะแนน หาร จาํนวนหนวยกิตรวม 

  (GPA)  = 17.50   หารดวย  7                                                    

    =         2.50 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  = ผลรวมผลคณูแตมคะแนนของทุกภาคการศึกษา หาร  

                       (CGPA)   จํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 

    = ( 49.50 + 39.00 + 17.50) หารดวย ( 21 + 19 + (7-3) )  

                                         =         106 หารดวย 44       

                                          = 2.409 ทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคามากวา หรือเทากับ 5นํามาปดเศษเพ่ิมข้ึน

    =  2.41 
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การแจงผลการเรียน 

 งานทะเบียนฯ จะแจงผลการเรียนหลังจากท่ีมีการประมวลผลการศึกษาประจําภาคเสร็จสิ้น โดยผลการเรียนจะ

แสดงผลออนไลน ผานระบบสารสนเทศ wems.nation.ac.th ในเมนู สอบถามขอมูล 

 

     ภาพตัวอยางหนาจอ ในการตรวจสอบผลการเรียนผานระบบสารสนเทศ wems.nation.ac.th 

 

 

การจําแนกสภาพนิสิต  

การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทํา ดังน้ี  

1. เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือ ภาคการศึกษาฤดูรอนสุดทายท่ีศึกษาครบตามหลักสูตร  

2. พิจารณาจากผลการเรียน โดย  

   นิสิตสภาพปกติ  ไดแก นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนทุกภาค การศึกษา และสอบไดคาระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม CGPA 

ไมนอยกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ นิสิตจากสถาบันอ่ืน        ท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปด

สอน   

   นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นิสิตท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม CGPA ตั้งแต 1.50  ถึง 1.99 จากระบบ 4 

ระดับคะแนน  

 

การพนสภาพนิสิต  

การพนสภาพการเปนนิสิต  ดวยเหตุตอไปน้ี 

1. เรียนครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญา     

2. ไดรับอนุมัติใหลาออก 

3. เมื่อมีการจําแนกสภาพการเปนนิสิตและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม CGPA ต่ํากวา 1.50 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนน 

  4. เมื่อเปนนิสิตวิทยาทัณฑแลวมีคาระดับเฉลี่ยสะสม CGPA ต่ํากวา 1.80 จากระบบ  4 ระดับคะแนน 

   5. เปนนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ภาคการศึกษาปกติตอเน่ืองกันแลวยังไมพนสภาพวิทยาทัณฑ 
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 6. เมื่อมีระยะเวลาศึกษาครบ 12 ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา หรือ มีระยะเวลา

การศึกษาครบ 8 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา  แตมีจํานวนหนวยกิต สอบไดไมครบตามหลักสูตร หรือมีคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม CGPA ต่ํากวา 2.00 หรือไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

7. ไมไดลงทะเบียนเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิตตอเน่ืองกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด 

8. ทําผิดระเบียบอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยประกาศใหพนสภาพการเปนนิสิต 

9. ตรวจสอบพบในภายหลังวา 

    9.1 แสดงเอกสารหลักฐานการสมัครเขาเปนนิสิตอันเปนเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานดังกลาว 

    9.2 ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิต 

10. เสียชีวิต  

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล 

ปรับปรุง กรกฎาคม 2563 
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 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                                      

• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

• หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

• วิชาเลือกเสรี 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร                                       

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร 

• หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

 คณะนิเทศศาสตร 

• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

 คณะพยาบาลศาสตร 

• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

 คณะทันตแพทยศาสตร 

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

 คณะเทคนิคการแพทย 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

 

 

หลักสตูรท่ีเปิดสอน 
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 หลักสูตรหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 วิชาเลือกเสรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

Faculty of Arts and Sciences 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 
 

 รหัสและช่ือหลักสูตร   25461311100445 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Educational Administration 
 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  (การบรหิารการศึกษา) 

 ช่ือยอ : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  : Master of Education (Educational Administration) 

 ช่ือยอ  : M.Ed. (Educational Administration) 
 

 

 ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญา   

มหาวิทยาลัยเช่ือมั่นวา คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยูกับปญญาและความรู  ดังปรัชญาท่ีวา “ปญญาเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต” 

หลักสูตรจึงมุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรอบรู สามารถบูรณาการท้ังทักษะดานวิชาการ ทักษะดานวิชาชีพและทักษะดานวิชาชีวิต  

ประกอบดวยคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร  พรอมเปนผูนําทางการศึกษาในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 

 ความสําคัญของหลักสูตร 

 สืบเน่ืองจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติม     

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีวุฒิทางการบริหารการศึกษาจึงจะมีคุณสมบัติในการเขาสู

ตําแหนง  นอกจากน้ีในมาตรา 53  ไดกําหนดใหองคการวิชาชีพครูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอน

ในอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมท้ังพัฒนาวิชาชีพครู  ผูบริหาร

การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรจากการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9  กําหนดใหคุรุ

สภามีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพ  ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยเนช่ันจึงไดผลิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการของทองถ่ินและสอดคลองกับแนวนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

 วัตถปุระสงคของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใหมีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง

ในสังคมไทย  สังคมโลก และเปนผูมีความรอบรูทางวิชาการ  วิชาชีพและทักษะชีวิต  ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและเขาใจ

บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

 2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูบริหารการศึกษาใหมีทัศนคติท่ีดีและเขาใจ ความสัมพันธระหวาง

การศึกษากับชีวิตในมิติตาง ๆ  ดานสังคม  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประชาคมภูมิภาคอาเซียน  และ

ประชาคมโลก 

 3. เ พ่ือเสริมสรางและพัฒนาทักษะของผูบริหารการศึกษาให เกิดความรู   ความเขาใจเห็นคุณคาใน

กระบวนการวิจัย  มีความสามารถในการวิเคราะหผลการวิจัยสามารถคิดวางแผนเชิงนโยบาย  และใชกระบวนการวิจัยในการ

แกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน 
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 โครงสรางหลักสูตร 
 

    โครงสรางหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หมวดวิชา/ รายละเอียด 
จํานวนหนวยกิต 

แผน  ก  แบบ  ก 2 แผน  ข 

1.  หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา 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.  วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต - 

4.  การคนควาอิสระ - 6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42  หนวยกิต 42  หนวยกิต 
  

           * เง่ือนไข :     มีการสอบประมวลความรูผูเรียน แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข 

 
 

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
 

1.  หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  แผน ก  แบบ ก 2  และ  แผน ข 6 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

1.  EDUA 511   วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ 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 หนวยกิต  ดังตอไปนี้ 

1.  EDUA 521   หลักการบริหารและการจัดองคการทางการศึกษา 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 หนวยกิต และ แผน ข     12 หนวยกิต  

เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

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 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรูทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Technology for Knowledge Management in Educational Administration) 

4.  EDUA 534  การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 3(3-0-6) 

5.  EDUA 541 การบริหารการเงินและพัสด ุ (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    การบริหารการประชาสมัพันธและความสัมพันธชุมชน 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 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21   3(3-0-6) 

  (Educational Administration in 21th Century) 

11.  EDUA 553 การประเมินโครงการ  (Project  Evaluation)  3(3-0-6) 

12.  EDUA 554 การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน (Research for Local Development)  3(0-0-9) 

13.  EDUA 555 การวิจัยองคกร   (Organization Research)  3(0-0-9) 

4.  ฝกงาน 

 1.  EDUA 591 การฝกประสบการณวิชาชีพผูบริหาร (Administrator’s Training)  3(0-9-9) 

5.  การคนควาอิสระ :  แผน  ข 

 1.  EDUA 589 การคนควาอิสระ  (Independent Study)   6 หนวยกิต 

 6.  วิทยานิพนธ  :  แผน  ก  แบบ  ก 2 

 1.  EDUA 599 วิทยานิพนธ   (Thesis)    12 หนวยกิต 
 

 

หมายเหตุ  เง่ือนไขการศึกษา  สําหรับหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

นักศึกษาทุกคนจะตองเรียนวิชา ในหมวด  ก.    ยกเวนมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ี

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

ก.  วิชาเสริมพ้ืนฐานบังคับเรียนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร  ไมมีหนวยกิต (0)* 

1.  EDUA 501 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศึกษา                 0(0-0-0) 

   (Fundamental English for Graduate Studies) 

*  ยกเวนกรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/CMU-e-TGS หรือผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ข.  สําหรับผูท่ีไมเคยเรียนวิชาการศึกษา  จะตองสอบผานความรูพ้ืนฐานทางการศึกษาใหไดตามเกณฑท่ี

คณะกรรมการหลกัสูตรกําหนด  กรณีสอบไมผานเกณฑจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต 
 

1.  EDUA 502 ปรัชญาการศึกษาและระบบการศกึษาไทย 0(0-0-0) 

   (Philosophy and Thai Education) 

2.  EDUA 503 พ้ืนฐานจิตวิทยาการศึกษา   0(0-0-0) 

   (Fundamental Psychological Education) 

  : เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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แผนการศึกษา  :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

แผน ก  แบบ ก2 (วิทยานิพนธ) แผน ข (การคนควาอิสระ) 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

*EDUA 501  พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับ   

                 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 EDUA 511  วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และ

วัฒนธรรมของประเทศไทยและ

สังคมโลก 

 EDUA 512  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา 

 EDUA 521  หลักการบริหารและการจัด

องคการทางการศึกษา 

 EDUA 522  ผูนําทางการศึกษายุคใหม 

(0) 

 

3 

 

 

 

3 

3 

 

3 

*EDUA 501  พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับ 

                 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 EDUA 511  วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง  และ

วัฒนธรรมของประเทศไทย และ

สังคมโลก 

 EDUA 512  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 

 EDUA 521  หลักการบริหารและการจัด

องคการทางการศึกษา 

 EDUA 522  ผูนําทางการศึกษายุคใหม   

(0) 

 

3 

 

 

 

3 

3 

 

3 

รวม 12 รวม 12 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

 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 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

 EDUA …….  วิชาเอกเลือก 

 EDUA 591  การฝกประสบการณวิชาชีพ

ผูบริหาร 

3 

3 

 EDUA  …    วิชาเอกเลือก 2 

 EDUA  …    วิชาเอกเลือก 3 

 EDUA  …    วิชาเอกเลือก 4 

3 

3 

3 

รวม 6 รวม 9 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

  EDUA 591  การฝกประสบการณวิชาชีพ

ผูบริหาร 

3 

EDUA 599  วิทยานิพนธ 12 EDUA 589  การศึกษาคนควาอิสระ 6 

รวม 12 รวม 9 

รวมตลอดหลักสูตร 42 รวมตลอดหลักสูตร 42 
 

 

การสอบประมวลความรอบรูขอเขียนและ/หรือปากเปลา 
(Written and/or Oral Comprehensive Examination) 

สําหรับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
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คําอธิบายรายวิชา :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา       
 

 

 1.  หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา 

EDUA 511 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  3(3-0-6) 

และวัฒนธรรม ในประเทศไทยและสังคมโลก  (Change Analysis of Economy, Society, Politics 

and Culture in Thailandand Global Society) 

 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฏี ความสัมพันธ และผลกระทบระหวางการศึกษากับเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการบริหารการศึกษาและ ใชเปนหลักในการบริหารและ

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 เก่ียวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเชิง

ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเพ่ือทองถ่ิน 

 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 หลักการบริหารและการจัดองคการทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Principles of Educational Administration and Organization) 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีการบริหารองคกรแหงการเรียนรู การจัดองคการสมัยใหม ศึกษาโครงสรางและ

ระบบการบริหารการศึกษาไทย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชิงการกระจายอํานาจการบริหารไปสูเขตพ้ืนท่ีและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ปญหาและอุปสรรค การประยุกตใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมระหวางองคกรผูปกครอง ชุมชน

และทองถ่ิน 

 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 ผูนําทางการศึกษายุคใหม  (Educational Leader in Modern Age) 3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา ประเภทของผูนําทางการศึกษา เพ่ือปรับบทบาทคุณลักษณะ 

พฤติกรรมสําคญั คุณธรรม จริยธรรมของผูนําและหลักธรรมาภิบาล การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนําใหเขากับโลกยุคใหม

สามารถประยุกตใชภาวะผูนํา ยุคไรพรมแดนกับสภาพการณของโลกยุคดิจิตอล 

 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.  
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EDUA 523  การบริหารการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Administration of Quality Assurance in Education) 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารในการประกับ

คุณภาพการศึกษา การใหความสําคัญกับวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิการศึกษาไทย การกําหนดนโยบาย การ

วางแผน การวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงช้ีของสถานศึกษาทุกระดับ วิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ท้ังการประกัน

คุณภาพภายใน ภายนอก การรับรองมาตรฐาน การฝกปฏิบัติวางระบบการประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว 

 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 สําหรับผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา   3(3-0-6) 

 (Professional Ethics for Educational Administrators) 

 ศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษาเปรียบเทียบวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกับประเทศอ่ืนๆ ศึกษาสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมดาน

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) 

 ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญทางการบริหารการศึกษาแนวโนมสภาพปญหาท่ีสําคัญทางการ

บริหารการศึกษาและแนวทางแกไข การนําองคความรูในระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกตในการแกปญหาทางบริหารการศึกษา 

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) 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบริการการศึกษาในสถานศึกษา 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 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรูทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 

 (Technology  for  Knowledge  Management  in  Educational  Administration) 

 ศึกษาทฤษฎีการจัดการความรู การประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแบบในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย การสรางเครือขายเพ่ือพัฒนาแหลงการเรียนรู ประยุกตหลักการจัดการความรูสูเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 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) 

 ศึกษาวิเคราะหหลักการ 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) 

 หลักการและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานการเงินและพัสดุ ระเบียบปฏิบัติทางดาน

การเงินและพัสดุ การจัดทํารายงานทางการเงินและพัสดุ การตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกองคกร 

 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 ปญหาและแนวโนมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในประเทศไทย 

 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) 

 ศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด และกระบวนการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา วิเคราะห

นโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสูการปฏิบัต ิองคประกอบดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีเก่ียวกับการวางแผน

การศึกษา โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับทองถ่ินให

สอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

 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 การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  3(3-0-6) 

 (Public Relation Management and Community Relation) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ ของการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน แนวทางการ

ประชาสัมพันธโรงเรียน ความสําคัญของการประชาสัมพันธโรงเรียนและความสัมพันธกับชุมชน การประยุกตการบริหาร

จัดการสื่อของโลกยุคดิจิตอลกับความสัมพันธในชุมชน 

 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  กฎหมายการศึกษาสําหรับผูบริหาร (Laws for Educational Administrators) 3(3-0-6) 

 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาแหงชาติ กฎ ระเบียบ แนวทางการบริหาร

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษากฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคล 

เงินเดือน สวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาเอกชน การ

อาชีวศึกษาการกระจายอํานาจไปยังการปกครองสวนทองถ่ิน และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

 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 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Educational Administration in 21st Century)  3(3-0-6) 

 ศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน ความจําเปนการจัดการศึกษาแบบองครวม ความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเปรียบเทียบหลักสูตร วิเคราะหจุดเดน จุดดอย หาแนวทางการจัดการศึกษา

ใหครอบคลุมท้ังผูเรียนกลุมพิเศษและกลุมปกติ เนนทักษะเพ่ือสรางกระบวนทัศนใหม โดยผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินใหเขา

กับบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนอยางรวดเร็วอันมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง 

 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

วัตถุประสงค 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 การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่น   (Research for Local Development) 3(0-9-9) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด และหลกัการ ประเภทและรูปแบบของการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ฝกปฏิบัตกิาร

วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 Study of definitions, concepts, principles, types and forms for local development 

research, and research practices for local development. 
 

EDUA 555 การวิจัยองคกร  (Organizational Research) 3(0-9-9) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ ประเภท และรูปแบบของการวิจัยองคกร ฝกปฏิบัติการวิจัยองคกร 

 Study of definitions, concepts, principles, types as well as forms for organizational 

research, and research practices for organizations. 
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 2.3  วิชาฝกปฏิบัติการ 
 

EDUA 591 การฝกประสบการณวิชาชีพผูบริหาร  (Administrator’s Training) 3(0-9-9) 

 การฝกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา ตามระเบียบบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติการบริหารการศึกษาตาม

ระเบียบบริหารการศึกษาท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหมีความรอบรูและความสามารถในงานดานบริหารอยาง

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.  การคนควาอิสระ  

EDUA 589 การคนควาอิสระ  (Independent Study) 6 หนวยกิต 

 ศึกษาคนควาอยางลึกซึ้งดวยตนเองในประเด็นทางการศึกษาโดยการประมวลหลักวิชา ความรู 

ประสบการณ รวมท้ังขอมูลและผลงานวิจัยเพ่ือสืบคนและสรางแนวคิดในการแกปญหาเพ่ือการพัฒนาหรือศึกษาแนวคิดใหมท่ี

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใชวิธีและกระบวนการของการวิจัย ภายใตการควบคุมดูแลของท่ีปรึกษา

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.  วิทยานิพนธ 

EDUA 599 วิทยานิพนธ  (Thesis) 12 หนวยกิต 

 ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับปญหาทางดานการบริหาร การศึกษา สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคท้ังดาน

วิชาการและวิชาชีพของคนทองถ่ิน การนําทฤษฏีและหลักการมาใชในการแกปญหาทางการศึกษา โดยอาศัยกระบวนการวิจัย 

และการฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน เพ่ือนํามาพัฒนาการศึกษา 

 Study and research of problems in educational administration, encouragement of a new 

creativity of local people in both academic and professional areas, application of theories and concepts 

in solving educational problems through research processes, and practices of thinking and doing 

competency for educational development. 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยจําแนกเปน 3 กลุมวิชา ดังนี้ 

1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  จํานวนไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

1.1 ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily Life) 3(3-0-6) 

1.2 SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม  (Culture and Society  ) 3(3-0-6) 

1.3 TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา  3(3-0-6) 

                  (Thinking Communication and Problem Solving) 

 

2. กลุมวิชาภาษา  จํานวนไมนอยกวา  12  หนวยกิต   

ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

2.1  ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(3-0-6) 

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

2.3  ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(3-0-6) 

2.4  ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(3-0-6) 

2.5  THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   (Thai Language for Communication ) 3(3-0-6) 

 

3. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

3.1  MAT1001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  (General Mathematics) 3(3-0-6) 

3.2  STA1001 สถิติพ้ืนฐาน  (General Statistics) 3(3-0-6) 

3.3  TEC1001 สื่อและเทคโนโลยสีารสนทศ  (Media and Information Technology) 3(3-0-6) 
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คาํอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics  in  Daily  Life)                  3(3-0-6) 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรขอบเขตหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยราคาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    อุปสงค  อุปทาน และปจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลติ รายได

ประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน  การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ 
 

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

หลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสงัคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะหสถานการณ ปญหาและการสังเคราะห แนวทางแกไข ปองกันปญหา 

หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพ่ือประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม มีการประยุกตความรูเพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหา 

รวมถึงศึกษากรณศีึกษาตางๆ  
 

TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา                           3(3-0-6) 

 (Thinking Communication and Problem Solving)  

ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคดิ และการ

แกไขปญหาเชิงตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

 

 2.  กลุมวิชาภาษา   ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 (English for Communication I)                      3(3-0-6) 

โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพท

และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
 

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

โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ 
 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (English for Communication III)          3(3-0-6) 

โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
 

ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)          3(3-0-6) 

ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 
 

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

การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณอยางมีเหตุผล การพูด

ในโอกาสตางๆ การเขียน ตลอดจนการนําเสนอรายงานและโครงการ  
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 3.  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

MAT1001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน (General Mathematics) 3 (3-0-6) 

ทฤษฎีเบ้ืองตนเก่ียวกับคณิตศาสตร ทฤษฎีของเซตและตรรกศาสตร ระบบจํานวน สมการและอสมการ ความ

นาจะเปน ฟงกช่ัน สมการเสนตรง ภาคตัดกรวย ระบบเมตริกซ คณิตศาสตรการเงิน และการคํานวณภาษีเงินได 

 

STA1001 สถิติพ้ืนฐาน (General Statistics 3 (3-0-6) 

สถิติพ้ืนฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปร

สุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดแีละความเปนอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ

เชิงเสนเชิงเดี่ยว และการแปลผลขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

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

ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคน

ขอมูล ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสมรรถนะดิจิทัล 

   

 
 

   

 
 

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

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการของความงามในงานศิลปะแขนงตางๆ เนนในดานความช่ืนชมและ

ประสบการณในการดูงานศิลปะท่ีมีผลตอชีวิตและสังคมปจจุบัน 

 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) 

  ศึกษาเก่ียวกับจุดประสงคของการทําสมาธิ วิธีการและจุดเริ่มตนของการทําสมาธิ ลักษณะและประโยชน

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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 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

Faculty of Public Health  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

 

 รหัสและช่ือหลักสูตร   25531311100869     

  ภาษาไทย  :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Public Health Program in Public Health 

 

 ช่ือปริญญา 

  ภาษาไทย   ช่ือเต็ม :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

    ช่ือยอ :  ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
 

  ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Bachelor of Public Health (Public Health) 

    ช่ือยอ :  B.P.H (Public Health) 
 

 

 ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญา 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมุงมั่นสรางบัณฑิตใหเรียนรูกับมืออาชีพเพ่ือใหเปนบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีความรู

และทักษะ สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาและพัฒนาการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนผูมีจิตอาสา 

ปฏิบัติงานดวยหัวใจความเปนมนุษยและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง   
 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  

1. หลักสูตรตองการสรางบัณฑิตดานสาธารณสุข ท่ีมีความรูและความสามารถดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต 

และสาธารณสุขศาสตรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพ่ือตอบสนองความตองการกําลังคน

ดานสาธารณสุข ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ  

2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีมีคุณสมบัติในการสอบความรูเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ

สามารถประกอบวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนดานสาธารณสุข หรืออาชีพอิสระ 

 3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังน้ี 

 3.1 สามารถประเมินสถานการณสขุภาพชุมชน วิเคราะหปญหาและเหตุปจจัยทางสุขภาพ ในระดับบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน รวมถึงวางแผนปฏิบัติการในการควบคุม กํากับและประเมินผลแผนงานโครงการสาธารณสุข 

 3.2 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมินและบําบัดโรคเบ้ืองตน ดูแลใหความชวยเหลือผูปวย สง

ตอผูปวย ฟนฟูสภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดแบบองครวม 

 3.3 ใชกระบวนการวิจัยและเลือกใชผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมในการเสริมสรางสุขภาพ ปองกัน

และควบคุมปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 3.4 มีทักษะในการสื่อสาร ใหสุขศึกษา ใหคําปรึกษาแกผูรับบริการ การจัดฝกอบรมและพัฒนางานอนามัยชุมชน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

อยูระหวางการปรับปรุงตามCheco 
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 3.5 มีทักษะในการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเฝาระวังปญหาและรายงานความเคลื่อนไหว 

สถานการณทางสาธารณสุขและปจจัยกําหนดปญหาสุขภาพ 

 3.6 มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาสิทธิของผูรับบริการ เปนแบบอยางท่ีดีดานสุขภาพ และบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

 3.7 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกตวิทยาการสมัยใหมและภูมิปญญาไทยเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุข 

3.8 ทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา และมมีนุษยสมัพันธท่ีด ีสามารถทํางานรวมกับชุมชนและสาขาวิชาชีพ ภาคสวน

ตางๆ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสุขภาพ 

 3.9 มีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง รวมท้ังสามารถปรับตัวไดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

วัฒนธรรม 
 

 

 

 

 โครงสรางหลักสูตร 

 โครงสรางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 

กลุมวิชาภาษา 15 

กลุมวิชาคณติศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  6   

2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หนวยกิต 

กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 36 

กลุมวิชาชีพ 58  

การฝกปฏิบัติประสบการณ 13 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

รวม 143  หนวยกิต 
 

 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต ประกอบดวย    

 1.1 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร จํานวน 9 หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Economics in Dailly Life 

3(3-0-6) 

2 SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 

Culture and Society 

3(3-0-6) 

3 TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา 

Thinking Communication and Problem 

Solving 

3(3-0-6) 
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 1.2 กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 

(English for Communication I) 

3(3-0-6) 

2 ENG1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 

(English for Communication II) 

3(3-0-6) 

3 ENG1003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 

(English for Communication III) 

3(3-0-6) 

4 ENG1004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 

(English for Communication IV) 

3(3-0-6) 

5 THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

(Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

  

 1.3 กลุมวิชา คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 6 หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 STA1001 
สถิติพ้ืนฐาน 

General Statistics 
3(3-0-6) 

2 TEC1001 
สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Media and Information Technology 
3(3-0-6) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 107 หนวยกิต 

       (ก) กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 36 หนวยกิต แบงเปน 

 1. กลุมวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 16 หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 SCI1102 
เคมีท่ัวไป 

General Chemistry 
3(2-3-6) 

2 SCI1106 
ชีววิทยาท่ัวไป 

General Bioloy 
4(3-3-8) 

3 SCI1108 
แคลคูลสั 

Calculus 
3(3-0-6) 

4 SCI2109 
ชีวเคมี 

Biochemistry 
3(2-3-6) 

5 SCI2110 
ฟสิกสเบ้ืองตน 

General Physics 
3(3-0-6) 
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 2. กลุมวิชาชีพการสาธารณสุข จํานวน 20 หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 PUH1101 

กายวิภาคศาสตรและสรรีะวิทยาพ้ืนฐาน 

Fundamental Human Anatomy and 

Physiology 

3(3-0-6) 

2 PUH1102 

จุลชีววิทยาสําหรับการเรียนดานสขุภาพและ

สาธารณสุข  

Microbiology  for  Health and Public 

Health Learning 

3(2-2-5) 

3 PUH1103 

ทักษะพ้ืนฐานการเรยีนรูดานสุขภาพและ

สาธารณสุข  

Fundamental Skill in Health and Public 

Heath Learning 

3(3-0-6) 

4 PUH2104 
พยาธิวิทยาสาธารณสุข 

Pathology in Public Health 
2(2-0-4) 

5 PUH2105 จิตวิทยาและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ 

Psychology and Health Counselling 
2(1-2-3) 

6 PUH2106 
ประชากรศาสตร 

Demography 
2(1-2-3) 

7 PUH3107 

โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัยและการ

คุมครองผูบริโภค  

Nutrition, Food Safety and Consumer 

Protection 

3(2-2-5) 

8 PUH4108 
สุขภาพและพหุวัฒนธรรม   

Health and Multiculture 
2(1-2-3) 

 

(ข) กลุมวิชาชีพ จํานวน 58 หนวยกิต 

     1) กลุมสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน จํานวน 13 หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 PUH2201 
การสงเสริมสุขภาพในชุมชน 

Community Health Promotion  3(2-2-5) 

2 PUH3202 
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

Health Education and Behavioral Science 3(2-2-5) 

3 PUH3203 
การประสัมพันธและสื่อผสมทางสุขภาพและ

สาธารณสุข 
2(1-2-3) 
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ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Public Relations and Multimedia in Public 

Health 

4 PUH3204 
อนามัยชุมชน 

Community Health 3(2-2-5) 

5 PUH4205 
การสงเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอายุ 

Health Promotion and Elderly Care 2(1-2-3) 

 

 2) กลุมปองกัน ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางดานสาธารณสุข จํานวน 12 หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

6 PUH2301 
วิทยาการระบาด       

Epidemiology 
3(2-2-5) 

7 PUH2302 

การปองกันและควบคมุโรคติดตอ   

Communicable Diseases Prevention and 

Control 

3(2-2-5) 

8 PUH2303 

การปองกันและควบคมุโรคไมติดตอ 

Non-Communicable Diseases Prevention 

and Control 

2(1-2-3) 

9 PUH3304 
วิจัยดานสาธารณสุข 

Public Health Research 
2(1-2-3) 

10 PUH3305 
สถิติดานสาธารณสุข 

Public Health Statistics 
2(1-2-3) 

 

     3) กลุมตรวจประเมิน การบําบัดโรคเบ้ืองตน การดูแลชวยเหลือ ฟนฟูสภาพ และการสงตอ จํานวน 12 

หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

11 PUH2401 
การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ  

First Aid and CPR 3(2-2-5) 

12 PUH3402 
เภสัชสาธารณสุข 

Public Health Pharmacy 
2(1-2-3) 

13 PUH3403 
การบําบัดโรคเบ้ืองตน   

Basic Medical Care   
3(2-2-5) 

14 PUH4404 การดูแลสุขภาพท่ีบาน 2(1-2-3) 
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ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Home Health Care 

15 PUH4405 การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน 

Palliative Care in Community 
2(1-2-3) 

 

     4) กลุมอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 10 หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

16 PUH3501 สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  

Sanitation and Environmental Health 
3(2-2-5) 

17 PUH3502 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

Occupational Health and Safety 
3(2-2-5) 

18 PUH3503 
การจัดการสาธารณภัย 

Disaster Management 2(1-2-3) 

19 PUH3504 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

Environmental and Health Impact 

Assessment 

2(1-2-3) 

  

5) กลุมบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 11 หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

20 PUH3601 
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข     

Health Economics 

3(3-0-6) 

 

21 PUH3602 
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสขุ  

Ethics for Public Health Professional 
2(2-0-4) 

22 PUH4603 
การบริหารงานสาธารณสุข 

Public Health Administration 
3(3-0-6) 

23 PUH4604 

กฎหมายเก่ียวกับสุขภาพ สาธารณสุข และ

สิ่งแวดลอม 

Law related to Health, Public Health and 

Environmental Health 

2(2-0-4) 

24 PUH4605 สัมมนาดานสุขภาพและสาธารณสขุ 

Seminar in Health and Public Health 
1(1-2-3) 
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 (ค) การฝกประสบกาณวิชาชีพ จํานวน 13 หนวยกิต 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

25 PUH3901 
การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข 1 

Field Practicum in Public Health I 
3(0-6-0) 

26 PUH4902 
การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข 2 

Field Practicum in Public Health II 
10(0-60-0) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 ใหเลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และการลงทะเบียนเลือกเรียนใน

รายวิชาเลือกเสรี ใหอยูภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 
 

ชั้นปท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

SAT1001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

SCI1106 ชีววิทยาท่ัวไป 4(3-3-8) 

SCI1102 เคมีท่ัวไป 3(2-3-6) 

รวม 22 หนวยกิต 

 

ชั้นปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา 3(3-0-6) 

SCO1001 สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

ENG1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

SCI1108 แคลคูลสั 3(3-0-6) 

PUH1101 กายวิภาคศาสตรและสรรีะวิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

PUH1102 
จุลชีววิทยาสําหรับการเรียนดานสขุภาพและ
สาธารณสุข 

3(2-2-5) 

PUH1103 
ทักษะพ้ืนฐานการเรยีนรูดานสุขภาพและ

สาธารณสุข   
3(3-0-6) 

รวม 21 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 

ชั้นปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

SCI2109 ชีวเคมี 3(2-3-6) 

SCI2110 ฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

ENG1003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 3 (3-0-6) 

PUH2104 พยาธิวิทยาสาธารณสุข 2(2-0-4) 

PUH2105 จิตวิทยาและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3) 

PUH2201 การสงเสริมสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5) 

XXXxxxx เลือกเสร ี1 3(3-0-6) 

รวม 19 หนวยกิต 

 

ชั้นปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ENG1004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  3(3-0-6) 

PUH2106 ประชากรศาสตร 2(1-2-3) 

PUH2301 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 

PUH2302 การปองกันและควบคมุโรคติดตอ 3(2-2-5) 

PUH2303 การปองกันและควบคมุโรคไมติดตอ 2(1-2-3) 

PUH2401 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ 3(2-2-5) 

XXXxxxx เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

รวม 19 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 

ชั้นปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

PUH3107 
โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัย และ 

การคุมครองผูบรโิภค 
3(2-2-5) 

PUH3204 อนามัยชุมชน 3(2-2-5) 

PUH3304 วิจัยดานสาธารณสุข 2(1-2-3) 

PUH3305 สถิติดานสาธารณสุข 2(1-2-3) 

PUH3402 เภสัชสาธารณสุข 2(1-2-3) 

PUH3601 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 3(3-0-6) 

PUH3602 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 2(2-0-4) 

รวม 17 หนวยกิต 

 

ชั้นปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

PUH3202 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(2-2-5) 

PUH3203 
การประชาสัมพันธและสื่อผสมทางสุขภาพและ

สาธารณสุข 
2(1-2-3) 

PUH3403 การบําบัดโรคเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

PUH3501 สุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

PUH3502 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

PUH3503 การจัดการสาธารณภัย 2(1-2-3) 

PUH3504 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 2(1-2-3) 

รวม 18 หนวยกิต 

 

ชั้นปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

PUH3901 
การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข 1 

Field Practicum in Public Health I 
3(0-6-0) 

รวม 3 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 

ชั้นปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

PUH4108 สุขภาพและพหุวัฒนธรรม 2(1-2-3) 

PUH4205 การสงเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอาย ุ 2(1-2-3) 

PUH4404 การดูแลสุขภาพท่ีบาน 2(1-2-3) 

PUH4405 การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน 2(1-2-3)  

PUH4603 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

PUH4604 
กฎหมายเก่ียวกับสุขภาพ สาธารณสุข และ

สิ่งแวดลอม 
2(2-0-4) 

PUH4605 สัมมนาดานสุขภาพและสาธารณสขุ 1(1-2-3) 

รวม 14 หนวยกิต 

 

 

ชั้นปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

PUH4902 
การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข 2 

Field Practicum in Public Health II 
10(0-60-0) 

รวม 10 หนวยกิต 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

(1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  9      หนวยกิต 
 

EC01001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily Life)           3(3-0-6) 

    หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยราคา และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค  อุปทาน และปจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค การกําหนดระดับการผลิต รายได

ประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน 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) 

    หลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบการเมือง

การปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะหสถานการณ ปญหาและการสังเคราะห แนวทางแกไข ปองกันปญหา หรือ

แนวทางปรับปรุงพัฒนาเพ่ือประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม มีการประยุกตความรูเพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหา รวมถึง

ศึกษากรณีศึกษาตางๆ 

    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 การสื่อสารและการแกปญหา (Thinking, Communication and Problem Solving) 3(3-0-6) 

    ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคดิ และการแกไข

ปญหาเชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

    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. 
  

(2) กลุมวิชาภาษา  จํานวน 12  หนวยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 (English for Communication I)                         3(3-0-6) 

        โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและ

สํานวนในชีวิตประจําวัน 

    Elementary structure and grammar; listening, speaking, reading and writing basic sentence 

patterns; vocabulary and expressions in daily life. 

 

  คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
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ENG1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (English for Communication II)                  3(3-0-6) 

    โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร สนทนา

โตตอบในชีวิตประจําวัน 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)  

          โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนนความสามารถในการ

ใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 

    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)  

    ศัพทสํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

    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) 

    การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟงโดย

เนนการเก็บใจความสําคัญฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณอยางมีเหตุผล การพูดใน

โอกาสตาง 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. 
     

(3)  กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารเทศ  จํานวน 6  หนวยกิต 

STA1001 สถิติพ้ืนฐาน (General Statistics)      3(3-0-6) 

         สถิติพ้ืนฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปรสุม 

การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสารูปสนิทดีและความเปนอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสน

เชิงเดี่ยว 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 chisquare and independence; analysis of variance, 

single linear regression, multiple linear regression; interpretation of data from the program. 
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TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Media and Information Technology)           3(3-0-6) 

    ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร  ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 

ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 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 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    จํานวน 107 หนวยกิต ประกอบดวย 

1. กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 36 หนวยกิต  

(1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 16 หนวยกิต 
 

SCI1108  แคลคูลัส (Calculus)        3(3-0-6) 

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต ผลตางอนุพันธ ปริพันธของฟงกชัน

และการประยุกต เทคนิคการหาปริพันธ สมการเชิงอนุพันธอันดับท่ีหน่ึงแบบแยกตัวแปรได 

 Limits and continuity, derivatives of functions and applications, differentials, integral of 

functions and applications, techniques of integration, separable first-order differential equations. 
 

SCI1102  เคมีท่ัวไป (General Chemistry)      3(2-3-6) 

 ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี สมบัติของของแข็ง กาซ และของเหลว สารละลายและ

คุณสมบัติของสารละลาย จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส ไฟฟาเคมี ตารางธาตุและเคมีของธาตุ เคมีนิวเคลียรและ

ปฏิบัติการเคมีท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชา 

 Stoichiometry, atomic structures, chemical bonding, properties of gas solid and liquid, 

solution and properties of solution, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid- base, electrochemistry, 

periodic table and chemical of elements, nuclear chemistry and Chemistry Laboratory to related course 
  
SCI1106 ชีววิทยาท่ัวไป (General Biology)      4(3-3-8) 

 โครงสรางและหนาท่ีของเซลลท้ังโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบงเซลล และปฏิกิริยาเคมีในเซลล 

กระบวนการในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต หลักการถายทอดพันธุกรรม การสัมพันธและการเจริญของ

สิ่งมีชีวิต ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับนิเวศวิทยา และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในภาค

บรรยาย 

  Structures and functions of prokaryote and eukaryote cells, cell division and  

classification of organisms, life processes of living organisms, Classification of organisms , principles of 

genetic inheritance, growth of living Organisms , Basic of ecology and environmental science, Laboratory 

to related course 
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SCI2110  ฟสิกสเบ้ืองตน      (General Physics)      3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและการประยุกตของกลศาสตร กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร กระแสไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกสข้ันแนะนํา เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช 

 Theories and applications of mechanics, fluids mechanic, heat and Thermodynamics, 

current, basic of electric, sound, optics, atomic physics, radioactivity and applications. 
 

SCI2109  ชีวเคมี (Biochemical)        3(2-3-6) 

 คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล ซึ่งไดแก คารโบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก 

เอ็นไซม วิตามิน และโคเอ็นไซม กระบวนการทางเมตาบอลิซึม และพลังงานของเซลล และการควบคุมการแสดงออกของยีน 

 Physical and biological properties of biomolecules including carbohydrates, proteins, lipids, 

nucleic acids, enzymes, vitamins and coenzymes, cellular energy process and genetic regulation.  
 

(2) กลุมวิชาชีพการสาธารณสุข จํานวน 20 หนวยกิต 

PUH1101  กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

                 (Fundamental Human Anatomy and Physiology)   

  โครงสรางรางกายมนุษยและกลไกการทําหนาท่ีพ้ืนฐานของระบบตาง ๆ อาทิ ระบบปกคลุม ระบบโครงราง

และกลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ 

ระบบสืบพันธุ ระบบภูมิคุมกัน และอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย 

  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, immune system, 

and sensory and special sense organs. 
 

PUH1102  จุลชีววิทยาสําหรับการเรียนดานสุขภาพและสาธารณสุข    3(2-2-5)   

  (Microbiology  for  Health and Public Heath Learning) 

  โครงสราง สรีรวิทยา คุณสมบัติของจุลชีพ โรคท่ีเกิดจากจุลินทรียและปรสิต วิธีการควบคุม การปองกันและการ

ทําลาย การติดเช้ือและปฏิกิริยาโตตอบของภูมิคุมกันในรางกายและการใชประโยชนจากจุลินทรียการเก็บสิ่งตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรค 

และการฝกปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ 

  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. 
 

PUH1103  ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูดานสุขภาพและสาธารณสุข      3(3-0-6) 

  (Fundamental Skill in Health and Public Heath Learning) 

 แนวคิดเรื่องสุขภาพอนามัย การพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทย ระบบสุขภาพในประเทศไทย บทบาทของ

กระทรวงสาธารณสุข ความสัมพันธระหวางการสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม ปญหาสาเหตุและการแกไข

ปญหาสาธารณสุข งานสุขภาพภาคประชาชน หลักการและวิธีดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค และการ

ฟนฟูสภาพแกบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา  
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 Concepts of health care, the development of health and health system in Thailand, roles of 

Public Health Ministry, the associated between public health and quality of life and social development, 

problems causesd and to solve health problem, primary health care principle and management of health 

promotion health prevention and disease control and rehabilitation of individual family and community 

for health for all 
 

PUH2104 พยาธิวิทยาสาธารณสุข  (Pathology in Public Health)         2(2-0-4) 

     กระบวนการพยาธิวิทยา ความรูพ้ืนฐานทางพยาธิวิทยาตามระบบตางๆของรางกาย ผลกระทบตอความสมดุล

ของสุขภาพกายและจิตใจ อาการและอาการแสดงของรางกายในระบบตางๆอันเน่ืองมาจากพยาธิสภาพของโรคแตละชนิด 

  Pathogenesis, basic knowledge of pathology in specific organ system. Impact of in-

equilibrium to human body to physical and mental health. Specific signs and symptoms in respond to 

pathology in organs and systematic level. 
 

PUH2105 จิตวิทยาและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ   (Psychology and Health Counselling)       2(1-2-3)                               

 ความรูเบ้ืองตน แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรทฤษฎีการใหคําปรึกษา การประยุกตใชทฤษฎี

ในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาวะดานรางกายและจิตใจ การปองกัน ควบคุมและแกไขปญหาสุขภาพจิตท่ีมี

ผลกระทบในชุมชน 

 Basic concept 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. 
 

PUH2106  ประชากรศาสตร (Demography)  2(1-2-3) 

 ความหมายและขอบขายของประชากรศาสตร แหลงขอมูลทางประชากรและการประเมินคุณภาพขอมูล 

สถาณการณทางประชากรของโลกและประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ประชากร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตอปญหาสุขภาพ มาตรวัดและแนวคิดพ้ืนฐานทางประชากรศาสตร การ

วัดและวิเคราะหภาวะเจริญพันธุ การเจ็บปวย การตาย และการยายถ่ิน การประมาณและการฉายภาพทางประชากร และการ

ประยุกตความร็ทางประชากรศาสตรมาใชในงานสาธารณสุข 

 Definition and scope of demography, information source and quality assessment of 

population information, global and countrywide situation of population, population change and factors 

affecting population change, population change affecting health problems, measurements and basic 

concepts of demography, assessment and analysis of fertility, morbidity, mortality, and migration, 

population estimations and projections, and the application of knowledge on demography in public 

health 
  

PUH3107  โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภค  3(2-2-5) 

              (Nutrition, Food Safety and Consumer Protection) 

 ปญหาทางโภชนาการ ความเช่ือและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการและการใหโภชน

ศึกษาเพ่ือปรับพฤติกรรมการบริโภคในระดับบุคคลและชุมชน สิทธิของผูบริโภค คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในสิ่งท่ีบริโภค 

อาหาร ยาและเครื่องสําอาง รวมท้ังวัตถุมีพิษ และวัตถุอันตราย หลักการตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
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 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. 
 

PUH4108 สุขภาพและพหุวัฒนธรรม (Health and Multiculture)   2(1-2-3) 

 แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและวัฒนธรรม ระบบสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม

ในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ลักษณะชาติพันธุของคนท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตและการกินอยู พหุวัฒนธรรมและวิถีไทย 

ความเช่ือเก่ียวกับสุขภาพและการเจ็บปวย การดูแลดวยหัวใจของความเปนมนุษยตามลักษณะพหุวัฒนธรรม และการรักษา

ตามภูมิปญญาไทย การพ่ึงตนเองดวยวิถีไทย ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ 

 Concepts and theories related to health and culture. Health system, health care in Eastern and 

Western cultural diversity. Ethnic characteristics of the people related to lifestyle and eating. Plurinational 

and Thai culture. Beliefs related to health and illness. Humanistic caring according to plurinational, 

treatment by using Thai wisdom. Self -reliance with Thai style in health promotion, disease prevention 

and rehabilitation. 
 

2. กลุมวิชาชีพ จํานวน 58 หนวยกิต  

(1) กลุมสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน  จํานวน 13 หนวยกิต 

PUH2201 การสงเสริมสุขภาพในชุมชน   (Community Health Promotion )                   3(2-2-5) 

 แนวคิด และทฤษฎีในการดูแลสุขภาพชุมชน นโยบายสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพระดับบุคคล

ครอบครัวและชุมชนการประเมินและการวิเคราะหปญหาความตองการของชุมชนการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาและสงเสริม

สุขภาพในชุมชน 

  Concepts and theories of community-based health care. Public health policy for health 

promotion in individual levels, family and community. Assessment and analysisof the community needs. 

Project development for health promotion in the community. 
 

PUH3202 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร (Health Education and Behavioral Science)  3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎี ทางดานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร การประเมินและวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ วางแผน

ใหสุขศึกษาและคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยบูรณาการความรูจากทฤษฎีไปสูการเรียนรูดวย

ตนเอง การดําเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียนและชุมชน ดวยการผลิตสื่อดานสุขศึกษาและการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ รวมท้ัง

การประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับโรงเรียนและชุมชน 

 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. 
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PUH3203 การประสัมพันธและสื่อผสมทางสุขภาพและสาธารณสุข   2(1-2-3)  

                 (Public Relations and Multimedia in Public Health)    

 การประยุกตการประชาสัมพันธมาใชในงานสาธารณสุข เพ่ือสรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชน ในการพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายตางๆ การรณรงคในงานสาธารณสุขและการสื่อสารดานสุขภาพ กระบวนการสื่อสารดาน

สุขภาพการทํา Webpage ข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารสุขภาพการใช

สื่อ/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. 
 

PUH3204  อนามัยชุมชน (Community Health)  3(2-2-5)  

 แนวคิดของสุขภาพ ชุมชน และชุมชนสุขภาวะ ตัวกําหนดสุขภาพ ความซับซอนในงานพัฒนาสุขภาพ กระบวนการ

แกปญหา กระบวนการพัฒนาสุขภาวพของชุมชน ปฏิบัติการศึกษาชุมชน การประเมินภาวะอนามัยชุมชน การวินิจฉัยและการลําดับ

ความสําคัญของปญหาอนามัยชุมชน การวางแผนการดําเนินงานเพ่ือแกปญหา การปฏิบัติตามแผน การติดตามและการประเมินผล 

 Concepts of health, community and community health, health determinants, complexity in 

health development project, problems solving process, field practice in community health development, 

community study, community health assessment, community diagnosis and priority setting, project 

planning, implementation and evaluation. 
 

PUH4205 การสงเสริมสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ (Health Promotion and Elderly Care) 2(1-2-3) 

 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในผูสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน

อุบัติเหตุ ความรูพ้ืนฐานในการดูแลผูสูงอายุ การสรางพลังอํานาจใหผูสูงอายุและการดแูลผูสูงอายุอยางยั้งยืน การดูแลผูสูงอายุ

ท่ีมีอาการผิดปกติและเปนโรคเรื้อรังท่ีพบบอย บทบาทครอบครัว ชุมชนในการดูแลผูสูงอายุแผนและนโยบายของชาติท่ี

เก่ียวของกับผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทยและนานาชาติ และการบริการผูสูงอายุในชุมชน 

 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. 

(2) กลุมปองกนัควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางดานสาธารณสุข  จํานวน 12 หนวยกิต 

PUH2301  วิทยาการระบาด (Epidemiology)                                3(2-2-5) 

 แนวคิดและหลักการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ปจจัยกอโรค การวัดทางดานระบาดวิทยา 

ดัชนีอนามัย รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การวัดความเสี่ยงทางสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธและความสัมพันธ

เชิงสาเหตุ ระบาดวิทยาของโรคติดเช้ือ โรคเรื้อรัง การเฝาระวังโรค การสอบสวนการระบาดของโรค การประยุกตระบาดวิทยา

ในงานสาธารณสุข 
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 Concepts and principles of epidemiology, nature of disease, health determinants, 

measurement in epidemiology, health indices; epidemiological methods, health risk measurement, 

causation and causal effect, infectious and non-infectious epidemiology, disease surveillance, outbreak 

investigation; application of epidemiological methods in public health. 
 

PUH2302  การปองกันและควบคุมโรคติดตอ(Communicable Diseases Prevention and Control)3(2-2-5)  

  แนวคิดพ้ืนฐานการเกิดโรคติดตอ สาเหตุของการเกิดโรคติดตอท่ีพบบอยในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา การติดตอ และการทําลายเช้ือ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอเบ้ืองตน การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การปองกันกอนการเกิดโรค การควบคุมโรคขณะเกิดโรค การปองกัน

การเกิดโรคติดตอในครั้งตอไป และการสื่อสารการระบาดของโรคติดตอ 

  Basic principle of communicable diseases. Causes, mode of transmission and control of most 

common communicable diseases in Thailand and South East Asian region. Emerging andre-emerging 

infectious diseases, mode of transmission, disinfection, clinical characteristic, diagnosis, basic principle for 

prevention and control. Immunization before disease outbreak, management and communication during 

outbreak including prevention for further outbreak 
 

PUH2303 การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ  2(1-2-3) 

      (Non-Communicable Diseases Prevention and Control) 

  แนวคิดพ้ืนฐานการเกิดโรคไมติดตอ สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไมติดตอ ท่ีพบมากในประเทศไทย

และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การปองกันโรคไมติดตอ และการสื่อสารการเกิดโรคไม

ติดตอ  

  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. 
 

PUH3304  วิจัยดานสาธารณสุข (Public Health Research)  2(1-2-3) 

  ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของงานวิจัยทางสุขภาพ ระเบียบวิธีการวิจัย ปญหาดานสุขภาพและการ

ทบทวนวรรณกรรม โจทยวิจัยทางดานสุขภาพ รูปแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

การประเมินงานวิจัยทางดานสุขภาพ การเขียนโครงรางการวิจัย การเลือกหัวขอท่ีดําเนินการวิจัยขนาดเล็ก การเขียนรายงาน 

และการนําผลการวิจัยไปใชในงานดานสุขภาพและการสาธารณสุข 

  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. 
 

PUH3305  สถิติดานสาธารณสุข (Public Health Biostatistics)  2(1-2-3) 

  ความรูพ้ืนฐานดานชีวสถิติ ขอมูล การบันทึกขอมูลและการนําเสนอขอมูลทางสถิติ การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน

ทางสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายของขอมูลความนาจะเปน การแจกแจงคาสถิติ การประมาณคา การ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูลแจงนับและขอมูลตอเน่ือง สหสัมพันธและสมการเชิงเสนอยางงาย การฝกวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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  Principle of biostatistics, 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. 
 

(3) กลุมตรวจประเมิน การบําบัดโรคเบ้ืองตน การดูแลชวยเหลือ ฟนฟูสภาพและการสงตอ จํานวน 12 หนวยกิต 

PUH2401 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ   3(2-2-5)  

 (First Aid and Cardiopulmonary Resuscitation) 

  แนวคิด หลักการและประโยชนของการปฐมพยาบาล การชวยเหลือเบ้ืองตนแกผูเจ็บปวยกะทันหันหรือ

ผูบาดเจ็บ ขอควรระวังในการปฐมพยาบาล การใหคําแนะนํา การชวยฟนคืนชีพ การชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมูและอุบัติภัย 

การเคลื่อนยายและการสงตอ  บทบาทหนาท่ีของบุคคลากรดานสุขภาพและสาธารณสุขในการปฐมพยาบาลในสถานบริการ

สุขภาพระดับปฐมภูมิและการฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาล 

 Concept, principle and advantage of first aid. First aid for victim with acute illness and 

trauma. Precaution for first aid. Instruction, Cardiio pulmonary resuscitation, mass causalily and disaster, 

transferring and referring of victim. Role of health and public health personal regarding first aid in primary 

care setting and practicum. 
 

PUH3402 เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)  2(1-2-3) 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับยา ฤทธ์ิและผลขางเคียงของยา การจัดแบงกลุมยา ชื่อสามัญและชื่อทางการคา

ของยา ยาสามัญประจําบาน และอันตรายจากการใชยา หลักการใชถูกตอง 6 ประการ การใหความรูและขอมูล

เบ้ืองตนแกประชาชนในการใชยานโยบายแหงชาติดานยาและบัญชียาหลักแหงชาติ การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ 

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. 
  

PUH3403  การบําบัดโรคเบ้ืองตน (Basic Medical Care)  3(2-2-5)       

 แนวคิด หลักการบําบัดโรคเบ้ืองตน การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจวัดสัญญาณชีพการตรวจวินิจฉัย การ

คัดกรองและการบําบัดโรคเบ้ืองตน การใหคําแนะนํา การสงตอและการฟนฟูสภาพ บทบาท หนาท่ีของผูประกอบอาชีพดาน

สุขภาพและนักสาธารณสุขในการบําบัดโรคเบ้ืองตน ในสถานบริการสุขภาพ   การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบ้ืองตน การสงเสริม

สุขภาพและการปองกันโรค  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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PUH4404 การดูแลสุขภาพท่ีบาน (Home Health Care)  2(1-2-3) 

  แนวคิด และความสําคัญของการดูแลสุขภาพท่ีบาน การดูแลสุขภาพท่ีบานกับงานสาธารณสุขมูลฐาน รูปแบบ

การบริการสุขภาพท่ีบาน หนวยงานและผูใหบริการดูแลสุขภาพท่ีบาน คุณสมบัติและทักษะท่ีจําเปนของผูใหบริการดูแล

สุขภาพท่ีบาน กลวิธีทางคลินิก กระบวนการและคุณภาพของการดูแลสุขภาพท่ีบานปจจัยท่ีควรคํานึงถึงในการดูแลสุขภาพท่ี

บาน 

  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. 
 

PUH4405  การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน (Palliative Care in Community)  2(1-2-3) 

 หลักการและแนวคิดในการดูแลแบบประคับประคอง การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ  องครวมการจัดการความ

ปวดและความทุกขทรมานในชุมชนการดูแลประคับประคองผูปวยในชวงสุดทายของชีวิต การประคับประคองครอบครัวของผูปวย

ระยะกอนและภายหลังการสูญเสีย 

 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. 
 

(4) กลุมอาชีวอนามัยและอนามยัสิ่งแวดลอม จํานวน 10 หนวยกิต 

PUH3501 สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม (Sanitation and Environmental Health)  3(2-2-5)  

 ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของสุขาภิบาลและการอนามัยสิ่งแวดลอม ปญหา สาเหตุและผลกระทบ

ของสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ มลภาวะทางอากาศและนํ้า การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ การจัดการให

มีนํ้าสะอาด การกําจัดของเสีย ขยะ วิธีการควบคุม ปองกันและปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม

มาตรฐานสากลและตามกฎหมาย  การปองกันตนเอง การปองกันโรคในสถานประกอบการ การบรรเทาอาการเบ้ืองตนใน

สถานประกอบการ สุขภาพหน่ึงเดียว  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม วัฎจักรของไนโตรเจน ซัลเฟอรและ

คารบอน 

 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. 
 

PUH3502 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)  3(2-2-5) 

 ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายท่ีเกิดจากการทํางาน 

หลักการควบคุมปองกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคล การจัดบริการอาชีวอนามัยชุมชน กฎหมายและบทบัญญัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานท่ีดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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 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. 
 

PUH3503 การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management)   2(1-2-3) 

 ความหมาย ประเภท สาเหตุ อันตรายและความรุนแรงของสาธารณภัย การวางแผนดําเนินการเตรียมรับ

สถานการณ การควบคุมและปองกันสาธารณภัย ขอบเขต และหลักการจัดการสาธารณภัยในชวงกอนเกิดสาธารณภัย ขณะเกิดสา

ธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยประเภทตางๆ การจัดเตรียมแผน การใชเครื่องมือปองกันภัยอยางงาย และการฝกปฏิบัติจําลอง

เหตุการณสาธารณภัย  

 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. 
 

PUH3504 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ   2(1-2-3) 

     (Environmental and Health Impact Assessment) 

     หลักการ กระบวนการและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ แนวคิดเบ้ืองตนและข้ันตอน

ในการจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การศึกษาสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพและชีวภาพ คุณคาการ

ใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต หลักการเบ้ืองตนในการกาหนดมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนตอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน เกณฑและดัชนีช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

     Principles, processes and methods of environmental impact assessment on health, basic 

concept and processes of EIA (Environmental Impact Assessment) report preparation, environmental 

study in aspect of physical and biological, human use value and quality of life value, principle of 

environmental measurement for preventing, solving and mitigating of environmental impacts, 

environmental monitoring of environmental impacts, community participation towards EIA, standards, 

criteria and indicators of environmental quality. 
 

(5) กลุมบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 11 หนวยกิต 

PUH3601 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Health Economics)                    3(3-0-6) 

  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตรและการประยุกตใชกับงานดานสุขภาวะและสุขภาพ จุดคุมทุนในการ

จัดบริการดานสุขภาพ การเงินและงบประมาณ การจัดระบบบริการและสวัสดิการดานสุขภาพ การจัดบริการธุรกิจดานสุขภาพ

ภายในประเทศ รวมท้ังระบบการประกันสุขภาพและการดูแลระยะยาว การประกันสุขภาพ สิทธิผูรับบริการ การประกันสังคม 

การประกันสุขภาพของขาราชการการประกันสุขภาพของเอกชน 

 Basic knowledge in economics, and application in health wellness business. Break even 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 
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insurance, Customers’ right. Social security or social insurance, health  insurance for government officer 

and private health insurance. 
  

PUH3336 จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข (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. 
  

PUH4603 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration)  3(3-0-6) 

 แนวคิดทฤษฎี หลักการบริหารงานท่ัวไป กระบวนการบริหารงาน การจัดการองคกร การบริหารทรัพยากร 

การวิเคราะหสถานการณและนโยบาย การกําหนดและเลือกปญหาสุขภาพของชุมชน การวางแผนกลยุทธ การกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนงานและโครงการ การดําเนินการตามแผน

กลยุทธ การควบคุมกํากับและการประเมินผลโครงการ 

 Concepts, theories, principles of general management, management processes, 

organizational management, resource management, policy and situation analysis. Selected community 

health issues. Strategic planning, define vision, mission, goals and strategies in public health 

administration. Program and projects planning. Implementing strategies. Regulatory control and projects 

evaluation. 
 

PUH4604  กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 

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

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ และ

กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกตหลักกฎหมายใน

การปฏิบัติงานดานสุขภาพและการสาธารณสุข พระราชบัญญัติสถานประกอบการดานสุขภาพและสถานประกอบการ

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. Law for health business and factory sectors. 
  

PUH4605 สัมมนาดานสุขภาพและสาธารณสุข (Seminar in Health and Public Health)  1(1-2-3)   

 แนวคิด หลักการและความรูพ้ืนฐานของการสัมมนา กระบวนการสัมมนา การศึกษาคนควางานทางดาน

สุขภาพและสาธารณสุข การกําหนดประเด็นการสัมมนา การดําเนินการสัมมนา  การนําเสนอ อภิปรายในประเด็นการพัฒนา

งานดานสุขภาพและสาธารณสุข และพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและชุมชน 

 Concept, principle and basic knowledge of the seminar, the seminar processes. Searching for 

health agenda and issue of public health seminars. Seminar implementation, presentations, debate on 

issues of health and public health development and improve people's and community well-being. 
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4. การฝกปฏิบัติประสบการณ จํานวน 13 หนวยกิต 

PUH3901  การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข 1 (Field Practicum in Public Health I) 3(0-18-0) 

 ฝกปฏิบัติการตรวจประเมินเบ้ืองตนและการปฐมพยาบาล การเฝาระวังและสอบสวนโรค การควบคุมโรค การ

จัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอม การสงเสริมสุขภาพ การฝากครรภ การประเมินทารกแรก

คลอด การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด การใหบริการในคลินิกเด็กดี การวางแผนครอบครัว และการใหสุขศึกษาใน

โรงพยาบาล 

 Practice of basic medical aseessment, first aid, communicable disease surveillance, 

investigation, and control, occupational health and safety management, environmental health, health 

promotion, antenatal care, assessment neonatal, infant care and maternal care after giving birth, service 

of well-baby clinic, family planning and health education in hospital 

  

PUH4902 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข 2 (Field Practicum in Public Health II)   10(0-60-0) 

 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข 2 ในหนวยบริการดานปฐมภูมิ โดยการบูรณาการความรูดานสาธารณสุข

มาใชในการฝกปฏิบัติตั้งแตการฝกข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับสูง เพ่ือการดูแลสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เริ่มจาก

การบูรณาการความรูมาใชในการดูแลอนามัยสวนบุคคล และสุขาภิบาลเบ้ืองตนการปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไม

ติดตอ การปฐมพยาบาล อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสรางเสริมสุขภาพ การบําบัดโรคเบ้ืองตน 

การฝกปฏิบัติรวบยอดโดยใชวิธีการวิจัยในการแกปญหาดานสาธารณสุขของชุมชน ตามข้ันตอนการวิจัยคือ 1) การประเมิน

และวินิจฉัยชุมชนเพ่ือหาปญหา  2) การวิเคราะหและเรียงลําดับความสําคัญของปญหา 3) เลือกแกปญหาอยางนอย 1 เรื่อง 

4) ตั้งวัตถุประสงค  5) การวางแผนหาวิธีการแกปญหารวมกับชุมชน 6) ประเมินผลลัพธ 6) สรปุและนําเสนอผลการศึกษา 

 Field Practicum in Public Health II in Primary care unit . An application of public health 

knowledge to practice from basic to advancefor care of individual person, family and community. Staring 

from basic general hygiene care and sanitations. Application of prevention and control of communicable 

and non-communicable diseases, first aid, environmental health care, occupational health and safety, 

health promotion and primary medical care. A comprehensive approach by application of research 

methodology to solve public health problem by using this following research process 1) identify 

community health problem, 2) priority setting 3) select to solve at least 1 problem 4) Set objective 5) 

Identify intervention to solve problem 6)measurement of research outcome, 7) conclusion and 

presentation. 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
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หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธรุกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 

Faculty of Business and Public Administration 
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 รหัสและช่ือหลักสูตร   25311311100077 

 ภาษาไทย :  หลักสตูรบัญชีบัณฑติ 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy Program 
 

 ช่ือปริญญา 

  ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  บัญชีบัณฑิต      

    ช่ือยอ  :  บช.บ. 

         ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Accountancy      

    ช่ือยอ  :  B.Acc. 

 

 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญาและความสําคัญ 

มุงสรางบัณฑิตทางการบัญชีท่ีมีความรู ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะวิชาชีพ ทักษะการ

สื่อสารและทักษะดานภาษาอังกฤษ เพ่ือประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความตองการของสังคมอันกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอประเทศชาติ 
 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพ่ือสรางบัณฑิตทางการบัญชีท่ีมคีวามรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชีและสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

2. เพ่ือสรางบัณฑิตทางการบัญชีท่ีมคีุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคของสถาบัน 

3. เพ่ือสรางบัณฑิตรองรับสายวิชาชีพทางดานตลาดเงินตลาดทุน 

 

โครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศสตร  10 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาภาษา  12 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศสตร  6 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม  2 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 

1) กลุมวิชแกน  36 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอกบังคบั  36 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาเอกเลอืก   13 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาโท    15 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
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รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

1.  หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป  ใหเรียนไมนอยกวา  30  หนวยกิต   ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 10 หนวยกิต    

 หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

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

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

3.  LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป (General Laws) 2(2-0-4) 

4.  SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 2(2-0-4) 

5.  TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแกปญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 

2(2-0-4) 

 
 

1.2  กลุมวิชาภาษา  12   หนวยกิต 

1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(2-2-5) 

2. ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(2-2-5) 

3. ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(2-2-5) 

4. ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(2-2-5) 

5. THAC 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 

6. THAC 102     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 

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

8. THAC 202     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 

9. ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1  (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

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

** เง่ือนไขการเรียนการสอนในกลุมวิชาภาษา 

(1) สําหรับนักศึกษาไทย   

- กําหนดเรยีนภาษาอังกฤษ      6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102) 

และเลอืกเรยีน 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) การเปดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 

-  จะเปดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารยท่ี

ปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย 

-  การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 
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1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1. MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (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 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม   2  หนวยกิต  

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. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะในการสื่อสาร (Commnicaton competency) ไดแก 

1.1 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ      1.2  กลุมวิชาภาษา 

2. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal competency) ไดแก 

2.1  สังคมและวัฒนธรรม                2.2  อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 

      3.  กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะดานวิชาชีพ (Professinoal competency)  

 3.1  การคิด การสื่อสารและการแกปญหา 

      4.  กลุมวิชาท่ีสะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลยัในดานจิตอาสา ไดแก 

 4.1  การเรียนรูผานกิจกรรม             4.2  สิ่งแวดลอมกับชีวิต 
 

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  100  หนวยกิต  

 2.1  กลุมวิชาแกน  36  หนวยกิต 

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

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

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

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

5. BUSI  103 หลักการจดัการและพฤติกรรมองคการ  

(Principles  of  Management and Organizational Behavior)        

3(3-0-6) 

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

7. BUSI  203 การวิเคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ  

(Quantitative Analysis and Business Statistics)  

3(3-0-6) 

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

9. BUSI  221 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

(Management of Information System in Organization)  

3(2-2-6) 

10. BUSI  325 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 3(2-2-5) 

11. BUSI  326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

(International Business Management) 

3(3-0-6) 

12. ECON  105 เศรษฐศาสตรธุรกิจ  (Business Economics)  3(3-0-6) 
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2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ  36  หนวยกิต 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ACCT  411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห   

(Financial Reports and Analysis) 

3(3-0-6) 

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

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

2.3  กลุมวิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 13 หนวยกิต  โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้  

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

2. ACCT  281 การฝกงาน 2  (Practicum II) 3(0-18-0) 
3. ACCT  381 การเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(Pre-co-operative Education)      

1(1-0-0) 

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

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

6. ACCT  393 การวิจัยทางการบัญชี  (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 การวางแผนและควบคุมทางบัญชี  (Controllership) 3(3-0-6)   

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

13. ACCT  424 การบัญชีเพ่ือการจดัการสิ่งแวดลอม  

(Environmental Management Accounting) 

3(3-0-6)   

14. ACCT  432 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

(Accounting Information System Controls and Auditing) 

3(3-0-6)   

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

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

17. ACCT  441 โปรแกรมสําเร็จรูปดานการบัญชีและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผน

ทรัพยากรองคการในทางการบัญชี 

(Accounting Software Package and Enterprise Resource 

Planning Software for Accounting) 

3(2-2-5) 

18. ACCT  442 การวางระบบบัญชี  (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 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

(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 ปญหาการภาษีอากร  (Problems in Taxation) 3(3-0-6)   

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

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

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

27. ACCT  481 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education)  6(0-40-0) 

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

2.4 กลุมวิชาโท  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 (1) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุมวิชาโทการเงินการธนาคาร ของสาขาวิชาการบัญชีท่ีเปดสอนในลักษณะการ

จัดการสอนรวมกับผูประกอบการ 

 (2) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลยั จํานวนไมนอย

กวา 15 หนวยกิต  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

กลุมวิชาโท การเงินการธนาคาร   

   นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะเลือกกลุมวิชาการเงินการธนาคารเปนวิชาโท จะตองลงทะเบียนใน

รายวิชาท่ีระบุไว  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังตอไปน้ี 
 

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

2.  FINA  361 สถาบันการเงิน   (Financial Institutions)              3(3-0-6) 
3.  FINA  362 การเงินสวนบุคคล   (Personal Finance)        3(3-0-6) 

4.  FINA  363 การจัดการสินเช่ือ  (Credit Management)                 3(3-0-6) 
5.  FINA  364 หลักการประกันภยั  (Principles of Insurance)         3(3-0-6) 

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

7.  FINA  462 การวิเคราะหตราสารทุน   (Equity Analysis)                       3(3-0-6) 
8.  FINA  463 การวิเคราะหตราสารหน้ี   (Fixed Income Analysis) 3(3-0-6) 

9.  FINA  464 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

(Real Estate Finance and Investment) 

   3(0-0-40) 

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
 

 

 
 

 :  เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1.ตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลยัเนช่ัน เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

2.ตองผานการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลยัเนช่ัน เรื่อง หลักเกณฑการทดสอบ 

 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  :  1. แผนการศึกษาแบบฝกงาน 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ACCT 111 การบัญชขีั้นตน 1 3  ACCT 112 การบัญชขีั้นตน 2 3 
BUSI  103 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคการ 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  ECON 105 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1  LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 
TAPS 100 การคิดและการแกปญหา 2  LEAC 200 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 
TECH 100 ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1  3 
MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 2  ACCT  181 การฝกงาน 1 1 

 รวม 18   รวม 19 
หมายเหตุ :  กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 181 การฝกงาน 1  ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ACCT  211 การบัญชขีั้นกลาง 1 3  ACCT  212 การบญัชีข้ันกลาง 2 3 
BLAW 201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  ACCT  221 การบญัชีตนทุน 1 3 
BUSI  221 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  BUSI  201 การภาษีอากร 1 3 
BUSI  203 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 
BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3  ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4  3 
ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3  3  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 
SCIE  100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2  ACCT  281 การฝกงาน 2 3 
SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2     

 รวม 22   รวม 20 
หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 281 การฝกงาน 2   ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ACCT  311 การบัญชขีั้นสูง 1 3  ACCT  312 การบัญชขีั้นสูง 2 3 
ACCT  321 การบัญชตีนทุน 2 3  ACCT  331 การสอบบัญช ี 3 
ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 
ACCT  351 การภาษีอากร 2 3  XXXXXXX วิชาโท  3 3 
BUSI  325 การจดัการเชิงกลยุทธ 3  XXXXXXX วิชาโท  4 3 
XXXXXXX วิชาโท 1 3  ACCT 382 การฝกงาน 3 3 
XXXXXXX วิชาโท 2 3     

 รวม 21   รวม 15 
หมายเหตุ :  1.  กรณนีักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 382 ตองฝกงานในชวงภาคฤดรูอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 

 2. กรณนีักศึกษาสอบไมผานหลักเกณฑการทดสอบ IT Examination : Computer for Working  ในชัน้ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ตองลงทะเบียน

เรียนรายวิชา COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  ไมนับรวมหนวยกติ ในภาคเรยีนถัดไปจนกวาจะผานเกณฑการทดสอบ 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ACCT 411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห 3  ACCT 491 การสัมมนาทางการบัญช ี 3 
ACCT 431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3  BUSI  326 การจดัการธรุกจิระหวางประเทศ 3 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 1 3  XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 3 
XXXXXXX วิชาโท 5 3     
       

 รวม 12   รวม 9 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  :   2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ACCT 111 การบัญชขีั้นตน 1 3  ACCT 112 การบัญชขีั้นตน 2 3 
BUSI  103 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคการ 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  ECON 105 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1  LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 
TAPS 100 การคิดและการแกปญหา 2  LEAC 200 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 
TECH 100 ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1  3 
MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 2     
       

 รวม 18   รวม 18 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ACCT  211 การบัญชขีั้นกลาง 1 3  ACCT  212 การบัญชขีั้นกลาง 2 3 
BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  ACCT  221 การบัญชตีนทุน 1 3 
BUSI  203 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 3  BUSI  201 การภาษีอากร 1 3 
BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3  BUSI  325 การจดัการเชิงกลยุทธ 3 
BUSI  221 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 

ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 3  ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4  3 

SCIE  100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2  SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 
       
 รวม 20   รวม 19 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

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

 

1 
ACCT  331 การสอบบัญช ี 3  ACCT  431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3 
ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3  COMP  300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 
ACCT  351 การภาษีอากร 2 3  XXXXXXX วิชาเอกเลือก 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 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  ไมนับรวมหนวยกิตไวในโครงสรางหลักสูตร 

2. กรณนีกัศึกษาสอบไมผานหลักเกณฑการทดสอบ IT Examination : Computer for Working  ในชั้นปที ่2 ภาคเรียนที่ 2  ตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชา COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  ไมนับรวมหนวยกิต ในภาคเรียนถดัไปจนกวาจะผานเกณฑการทดสอบ 
 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ACCT 411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห 3  ACCT 481 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6 
ACCT 491 การสัมมนาทางการบัญช ี 3     
BUSI  326 การจดัการธรุกจิระหวางประเทศ 3     
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 3     
XXXXXXX วิชาโท  5 3     
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3     

 รวม 18   รวม 6 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 

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

 ศึกษาประวัติศาสตรของมนุษยชาติ  ความเช่ือทางศาสนา  ความเจริญทางประวัติศาสตรของอารยธรรม

สมัยโบราณ อารยธรรมสมัยกลาง อารยธรรมสมัยใหมและประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม  

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 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics  in  Daily  Life)        2(2-0-4) 

 ศึกษาหลักการเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค อุปทาน และปจจัย

กําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน  

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   กฎหมายท่ัวไป (General Laws) 2(2-0-4) 

 ความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแตละประเภท  การใชและการยกเลิก

กฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพง 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) 

                    ศึกษารูปแบบความสัมพันธ และ พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศใน

กลุมประเทศอาเซียน 

                    The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 

culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การสื่อสารและการแกปญหา                            2(2-0-4) 

                (Thinking Communication and Problem Solving)  

 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแกไข

ปญหาเชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

                This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for 

communication, logical thinking and problem solving, communication skill development, thinking skill 

development and problem solving and decision-making process.   

 

คําอธิบายรายวิชา :  หลักสูตรบัญชี
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 1.2  กลุมวิชาภาษา   จํานวน  12  หนวยกิต 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I) 3(2-2-5) 

                    โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพท

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) 

 โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

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)  

                   โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา  ฝกฟง  พูด  อาน  เขียน  โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 

                    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)  

                    ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

                    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 โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน

ประโยคข้ันพ้ืนฐาน  คําศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

                   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) 

                    โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

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) 

 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญ ฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ 

 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) 

 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝกฝน 4 ทักษะท่ีสามารถ

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) 

 เปนการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พมา เวียดนาม หรือกลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุน/เกาหลี)  

โดยมีเน้ือหาประกอบดวย หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับเบ้ืองตน การฟง การพูด   การอาน และการเขียน  

ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

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)  

 เปนการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พมา เวียดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุน/เกาหลี)  

โดยมเีน้ือหาประกอบดวย หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน การฟง การพูด  การอาน และการเขียน  

คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, reading and 

writing. Vocabulary and expressions in daily life. 

 

 

 

 1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   จํานวน  6  หนวยกิต 

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

    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การเทียบ

บัญญัติไตรยางศ การคํานวณดอกเบ้ีย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกตใชขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือการตัดสินใจ  

     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  สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life) 2(2-0-4) 

     ศึกษาความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ

อนุรักษความหลากหลายชีวภาพในทองถ่ิน การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

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  ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 

ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 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  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม   จํานวน  2  หนวยกิต 

LEAC 100   การเรียนรูผานกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 

                 การเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน

กีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรม  การเสริมทักษะ และ

ประสบการณท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

               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   การเรียนรูผานกิจกรรม 2   (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

                    การเขารวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความ

เปนมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ  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.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  

  2.1  กลุมวิชาแกน 

ACCT 111 การบัญชีขัน้ตน 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 การบัญชีขัน้ตน 2  (Introduction to Accounting Principles II) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

 ACCT 111 การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I)  

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด การทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกบัญชีลูกหน้ีและตั๋ว

เงินรับ  การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือและการบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพ่ิม  การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและ

กิจการพาณิชยกรรม  การบันทึกบัญชีเจาหน้ีและตั๋วเงินจาย  การบันทึกบัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจายและเงิน

ประกันสังคมคางจาย  สวนของเจาของและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเก่ียวของ 

 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) 

ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรธุรกิจ  และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เชน หลัก

กฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับตราสารทางการเงิน เชน ตราสารทุน

และตราสารหน้ี 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 หนาท่ีและความสําคัญของการตลาดท่ีมีผลตอความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจ 

การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ 

กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ 
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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  หลักการจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6)          

 (Principles  of  Management and Organizational Behavior) 

ศึกษาลักษณะขององคการ หนาท่ีการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การ

ช้ีนําและการควบคุม แนวคิดและทฤษฎีทางดานการจัดการในปจจุบัน บทบาทหนาท่ีของผูบริหารในดานการจัดการ  

กระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองคการ หลักพ้ืนฐานและการวิเคราะหพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมองคการ 

ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมผูนํา  และภาวะความเปนผูนํา อํานาจหนาท่ี การจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การสื่อสารใน

องคการ ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ ประเด็นการศึกษาวิเคราะหการจัดการพฤติกรรมองคการ

ภายใตการบริหารจัดการในยุคโลภาภิวัฒน 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  หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร

ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก 

ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป และภาษีทองถ่ิน 

Overview of the structure of the Thai tax,  procedures and assessment of tax collection in 

revenue code and other taxes; personal income tax; corporate income tax; value added tax; special 

business tax; withholding taxes, customs duties; excise tax; stamp duties and local taxes. 

BUSI 203  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ    3(3-0-6) 

(Quantitative Analysis & Business Statistics)   

ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน

และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลองสถานการณ รวมท้ังการประยุกตใชสถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือการวิจัยและตัดสินใจทางธุรกิจ 

A study of mathematics and statistics for quantitative analysis, techniques for decision 

making  under certainty and uncertainty, linear programming, network analysis, simulation, and applied 

use of descriptive statistics and inferential statistics for processes of research and decision making in 

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

วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญช ี:   

ACCT 111 การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) 

ACCT 112  การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

ขอบเขตและบทบาทหนาท่ีของฝายการเงิน  เปาหมาย  และความสาํคัญของการจัดการทางการเงินของ

ธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจท่ีมผีลทางภาษี  เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงิน การบริหารการเงิน และเครื่องมือทางการเงินใน

ตลาดเงินและตลาดทุนเพ่ือการตัดสินใจลงทุน  การจัดการทางการเงินของธุรกิจท้ังในดานการจัดการจดัหาเงินทุนและการ

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  การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 3(2-2-5) 

(Management of Information System in Organization) 

วิชาบังคับกอน :  TECH 101  สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  

หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิงธุรกิจการพัฒนากลยุทธขององคกร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากร

สารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องคกรและการบริหาร บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารท่ีมี

ตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร กรณีศึกษา และการฝกใชซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ 

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) 

 ศึกษาการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณภายในองคการ    โดยวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง  

โอกาสและอุปสรรค  เพ่ือกําหนดทิศทางจุดมุงหมายและภารกิจขององคการใหเหมาะสมกับกําลังความสามารถและ

สภาพแวดลอมรวมถึงการสรางคานิยม วัฒนธรรมองคการ  ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ   แผนทิศทางกลยุทธ 

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

ศึกษาถึงบทบาทการบริหารจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ขอมูลเพ่ือการตัดสินใจการลงทุน การบริหาร

ทรัพยากร การจัดการผลประโยชน การวางนโยบายกลยุทธ การบริหารจดัการธุรกิจระหวางประเทศในยุคโลกาภิวัฒน 

ลักษณะธุรกิจระหวางประเทศในรปูแบบตาง ๆ อาทิ องคการธุรกิจขามชาติ การพาณิชยอิเล็คทรอนิกส  เพ่ือใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงขององคการการคาและองคการของนานาชาติท่ีเก่ียวกับธุรกิจระหวางประเทศ 

         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 เศรษฐศาสตรธุรกิจ  (Business Economics) 3(3-0-6) 

หลักการทางเศรษฐศาสตรดานอุปสงค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต การวิเคราะหตนทุนกําไร  

โครงสรางการตลาด ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการคาและการเงินระหวางประเทศ เพ่ือนําไปใช

ประโยชนในการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายของธุรกิจ 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  กลุมวิชาเอกบังคับ 

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

วิชาบังคับกอน :  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 ACCT 112  การบัญชีขั้นตน 2  (Introduction to Accounting  Principles II) 

วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืน กรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปดวิชาโททางการบัญช ี   

 ACCT 103  การบัญชีการเงิน (Financial AccountingI)  

 ระบบเงินสดยอย  ระบบใบสําคัญ  วิธีการบัญชีสําหรับการตัดลูกหน้ีเปนหน้ีสญู และการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ การตีราคาสินคาคงเหลือ วิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุน การจําแนกประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ การรับรูรายการ

และการวัดมูลคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ รายจายท่ีเกิดข้ึนภายหลัง  การคิดคาเสื่อมราคา  การวัดมูลคาภายหลังการรับรู

เริ่มแรก  การตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะการเงิน การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน การ

บัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตนทุนการกูยืม  โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือระบบการควบคุมสินทรัพย  วิธีการบัญชี

สําหรับทรัพยากรธรรมชาติและวิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน 

 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) 

วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2  (Introduction to Accounting  Principles II) 

วิชาบังคับกอน :  สําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืน กรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปดวิชาโททางการบัญช ี  

      ACCT 103 การบัญชีการเงิน  (Financial AccountingI)  

 หลักการ และวิธีการทางการบัญชีสําหรับประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน หุนกู สวนของ

เจาของกิจการ  การรับรูรายการ  การวัดมูลคาหน้ีสิน  การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลหน้ีสินในรายงานทางการเงินของ

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 การบัญชีตนทุน 1  (Cost Accounting I) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2  (Introduction to Accounting  Principles II) 

วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืน กรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปดวิชาโททางการบัญช ี  

    ACCT 103 การบัญชีการเงิน  (Financial AccountingI)   

 หลักพ้ืนฐานของการบัญชีตนทุน การคิดตนทุนงานสั่งทํา การคิดตนทุนงานชวง การบัญชีสําหรับวัตถุทางตรง  

แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต  การคิดตนทุนตามกิจกรรม  การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได  การ

บัญชีสําหรับสินคาเสีย เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย  การคิดตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผลตาง 

 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) 

วิชาบังคับกอน :  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 การปรับโครงสรางหน้ี  สัญญาเชา ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  

ผลประโยชนพนักงาน 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) 

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

  ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

 การบัญชีสํานักงานใหญและสาขาการบัญชีสําหรับการรวมกิจการ  การทํางบการเงินรวมรายการเงินตรา

ตางประเทศ และการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  การวิเคราะหงบการเงินรวมของกิจการรวมคา 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 การบัญชีตนทุน 2   (Cost Accounting II)  3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 221 การบัญชีตนทุน 1  (Cost Accounting I) 

 การบัญชีบริหารและการบัญชีตนทุน  การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน  เทคนิคในการประมาณตนทุน วิธี

ตนทุนเต็มและตนทุนตรง การวิเคราะหความสัมพันธของตนทุน-ปริมาณ-กําไร การงบประมาณและงบประมาณยืดหยุน การ

ใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน การกําหนดราคาโอน การวิเคราะห

รายจายลงทุน ประเด็นพิเศษเก่ียวกับแนวคิดตนทุนรวมสมัยในการตัดสินใจ และระบบตนทุนรวมสมัยเพ่ือการวางแผนและ

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) 

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

 ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)  

แนวคิด และแมบทการสอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  วัตถุประสงค  ขอบเขต กฎหมายและ

ขอบังคับเก่ียวกับการสอบบัญชี  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) 

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

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ  

BUSI 221 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร (Management Information System in Organization) 
แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี  กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหลของขอมูลและ

สารสนเทศทางการบัญชี  การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทําเอกสาร เครื่องมือสําหรับงานดานสารสนเทศทางการบัญชี 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการควบคุมภายใน  การปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ และการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศไปประยุกตใชในการตัดสินใจเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ 

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) 

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

 ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ   

 BUSI 201  การภาษีอากร 1 (Taxation I) 

 แนวคิด และความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร  

การคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร  การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร  การ

จัดทํารายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภาษี 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 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห  (Financial Reports and Analysis) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 311 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting I) และ . 

 ACCT 312 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting II) 

กฎเกณฑ และขอกําหนดท่ีเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีในการนําเสนอรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะหรายงานทางการเงินและขอมูลทางบัญชีอ่ืนท่ีสําคัญเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของผูใช

งบการเงิน  การวิเคราะหธุรกิจ การวิเคราะหผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายทางบัญชีท่ีแตกตางกัน การ

วิเคราะหงบกระแสเงินสด การวิเคราะหงบการเงินรวมโดยการศึกษาจะเปนการใชกรณีศึกษาและการวิเคราะหงบการเงินจริง

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   



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- 78 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

ACCT 431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน(Internal Control and Audit) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)  

 การกํากับดูแลกิจการ  กรอบงานการควบคุมภายใน  กรอบงานการบริหารความเสี่ยงขององคกร  การ

ประเมินผล  การตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน  จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน  ประเภทและกระบวนการตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบกิจกรรมท่ีสําคัญขององคกร  หนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองคกร 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 :   เฉพาะนักศึกษาชัน้ปท่ี 4 หรือ ขึ้นกับดุลยพินจิของอาจารยท่ีปรึกษา 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการบัญชีการเงิน  การบัญชีบริหาร  หรือระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีท่ีเปนปจจุบัน 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  กลุมวิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา 13 หนวยกติ     โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปน้ี  

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

ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสมจาํนวนช่ัวโมงฝกงาน

ไวไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง 

Professional practice in enterprise in order to accounting department suggession and 

accumulated practice hour not less than 100 hours 
 

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

ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสมจํานวน

ช่ัวโมงฝกงานไวไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 

Professional practice in enterprise in order to accounting department suggession and 

accumulated practice hour not less than 200 hours 

 

ACCT 381  การเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Pre-co-operative Education)    1(1-0-0) 

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา การเตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรมใน

การประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน 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 การฝกงาน 3   (Practicum II) 3(0-18-0) 

ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสมจาํนวนช่ัวโมงฝกงาน

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) 

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

  ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

  วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย 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) 

วิชาบังคับกอน :  BUSI 203  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ   

      (Business Quantitative Analysis and Business Statistics)  

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการวิจัย วิธีวิจัย และแบบวิจัยตางๆ  การใชสถิติวิเคราะหอยางงายในการวิเคราะห

ขอมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการวิจัยทางบัญชี 

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) 

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

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

 วิวัฒนาการ ลักษณะโครงสราง แนวความคิด และขอสมมุติทางการบัญชี รวมถึงการประยุกตวิธีการและ

หลักการตางๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิด เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณดานกฎหมาย  เศรษฐกิจ  มาตรฐานของ

สถาบันแหงวิชาชีพและสังคม  หลักการวัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน  ตลอดจนการวัดมูลคาของสินทรัพย 

หน้ีสิน และสวนของผูเปนเจาของ  การนําเสนอรายงานทางการเงินและปญหาท่ีเก่ียวของ 

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 การบัญชีระหวางประเทศ  (International Accounting) 3(3-0-6)   

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

   ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

  ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศ

ตางๆ  การลดความแตกตางทางการบัญชี  การซื้อตราสารลวงหนาและภาวะเงินเฟอ    งบการเงินระหวางประเทศ และการ

เปดเผยขอมูลงบการเงินรวม และรายงานตามสวนงานของบริษัทขามชาติ  การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ  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 การบัญชีหนวยงานรัฐบาล  (Governmental Accounting)  3(3-0-6)  

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

ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

ความหมาย วัตถุประสงค แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชี

และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชีหนวยงานภาครัฐ 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 การบริหารตนทุน  (Cost Management) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 321 การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting II) 

 ตนทุนเพ่ือการบริหารในเชิงกลยุทธ  ตนทุนคุณภาพ  ตนทุนตามเปาหมาย  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา

และตนทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ  ระบบบริหารสินคาทันเวลา การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน  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) 

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

 ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ     

 ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

   ลักษณะ และบทบาทของผูอํานวยการวางแผน และควบคุมโครงสรางของการจัดองคการเทคนิคในการ

วางแผน และควบคุมการใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผน และควบคุมการดําเนินงานและการศึกษานอกสถานท่ี 

 Nature and role of controller; organization structures; planning and control  

techniques; using accounting information in planning and control in operating; and field trip required. 
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ACCT 423 การวางแผนกําไรและการควบคุม (Profit Planning and Control) 3(3-0-6) 

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

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ     

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

 การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม การประเมินผลงานขององคกรท่ีเนน

การวางแผนกลยุทธและการใชงบประมาณเปนเครื่องมือ การกําหนดดัชนีช้ีวัดผลดําเนินงานและการรายงานเพ่ือการควบคุม

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

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

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ     

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม การรวบรวม จัดทําและวิเคราะหขอมูลตนทุนสิ่งแวดลอม ประโยชนทางธุรกิจท่ีไดรับจากการ

จัดการสิ่งแวดลอม ท้ังท่ีเปนตัวเลขทางการเงินและไมเปนตัวเลขทางการเงิน การจัดทํารายงานขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอม การ

จัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนเสนอตอผูใชภายนอกตามแนวปฏิบัติของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

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) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)  

  บทบาท และผลกระทบของคอมพิวเตอรท่ีมีตอการควบคุม และตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของ

ความเสี่ยง และการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร ประเภท และโครงสรางการควบคุมดานคอมพิวเตอร  กระบวนการและ

เทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรชวยการตรวจสอบการใชกรณีศึกษา 

 Roles and impact of computer on control and audit; relevant professional standards;  risk 

and computer crimes; structure of computer controls;  audit processes and computer assisted audit 

techniques; usages case study. 
 

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

วิชาบังคับกอน : ACCT 331 การสอบบัญช ี(Auditing) 

  ปญหาตางๆ เก่ียวกับการสอบบัญชี การประยุกต หลักการสอบบัญชี ในสถานการณตางๆและการรายงาน

การสอบบัญชี 

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) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 331 การสอบบัญช ี(Auditing) 

หลักการ แนวคิด โครงสรางสําคัญของภาษีอากร ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใน

สวนของหางหุนสวนบริษัท พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 การสอบบัญชีตามหลักเกณฑการปฏิบัตงิาน 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 โปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากรองคการในทางการบัญชี 3(3-0-6) 

 (Enterprise Resource Planning Software for Accounting) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 

  หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติใช 

ระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ  การประยุกตงานดานการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองคการกลุมระบบงานทางการ

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)  

วิชาบังคับกอน :  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 ความแตกตางระหวางการบัญชีท่ีทําดวยมือและคอมพิวเตอร และบุคคลท่ีเก่ียวของกับระบบบัญชี 

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 ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญชี  (Database Systems for Accounting) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  BUSI 221 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

               (Management Information System in Organization) 
แนวคิดพ้ืนฐานของฐานขอมูล  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 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 

 (Analysis and Design of Accounting Information Systems) 

วิชาบังคับกอน :  ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting Information System) 

 การวิเคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใชแผนภาพทางเดินขอมูลพจนานุกรม

ขอมูลในการวิเคราะหระบบ การออกแบบเอาตพุตและอินพุต การออกแบบแฟมขอมูลและฐานขอมูล 

 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) 

วิชาบังคับกอน :  ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting Information System) 

 คนควาวิเคราะห และอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็นหรือปญหาเก่ียวกับ

ระบบสารสนเทศ เรียนรูแนวทางการแกปญหาเพ่ือพัฒนาทักษะกอนการปฏิบัติงานกรณีศึกษา 

 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)   

วิชาบังคับกอน :  ACCT 351  การภาษีอากร 2  (Taxation II) 

 การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน  

เพ่ือใหการเสียภาษีเปนไปอยางถูกตองและประหยัด 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 ปญหาการภาษีอากร  (Problems in Taxation) 3(3-0-6)  

วิชาบังคับกอน :   ACCT 351  การภาษีอากร 2  (Taxation II) 

 ปญหาเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีหัก ณ ท่ีจาย  ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน  

โดยเนนกรณีศึกษาและประเด็นสําคัญในปจจุบัน  

 Problems about personal income tax, corporate income tax, withholding tax, value 

added tax and other taxes by focusing on case studies and current issues. 
 

ACCT 453 การบัญชีเฉพาะกิจการ1   (Specialized Accounting I) 3(3-0-6) 

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

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ     

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

 วิธีการ และระบบบัญชีของกิจการประเภทตางๆ ไดแก  สถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพยประกันภัย  

คลังสินคา โลจิสติกส  เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท 

 Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as finance, real 

estate, insurance, warehouse. Selected one or more topics. 



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- 84 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

 

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

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

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ     

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

 วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ  ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล กิจการทองเท่ียว ธุรกิจ

เก่ียวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธและกิจการใหบริการอ่ืน  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) 

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

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ     

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

 วิธีการ และระบบบัญชีของกิจการประเภทตางๆ ไดแก สาธารณูปโภค  เกษตรกรรม ธุรกิจการเกษตร 

สหกรณการเกษตร 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) 

เง่ือนไขรายวิชา :  นักศึกษาตองลงทะเบียน และสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

Requirement  :  Students have to register and pass all subjects in major  courses not  less than 30 credits 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาน

ประกอบการ เพ่ือใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี  นักศึกษา

ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด  จิตใจ และอารมณ โดยมีเวลาในการทํางานท้ังสิ้นไมนอยกวา 16 สัปดาห

อยางตอเน่ือง นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณท่ีไดจากการทํางานในสถานประกอบการหรือผลงาน

สรางสรรคอ่ืน 

 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  ปญหาพิเศษทางการบัญชี  (Special Problems in Accounting)  3(3-0-6) 

 การศึกษาคนควาทางการบัญชีในระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

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

compile into a written report. 
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2.4 กลุมวิชาโทการเงินการธนาคาร  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดงัตอไปน้ี  

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

 วิชาบังคับกอน : 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 ท่ีเกิดข้ึน 

การจัดการดานเงินทุนและการบริหารสภาพคลอง การบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน การบริหารกําไรและตนทุน การวิเคราะห

ฐานะและความมั่นคงตลอดจนกลยุทธในการวางแผนทางดานการเงินของสถาบันการเงิน 

           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     การเงินสวนบุคคล   (Personal Finance)  3(3-0-6)  

                   การจัดการการเงินของบุคคลและครัวเรือน ซึ่งครอบคลมุถึงแนวคิดทางดานการบริหารเงิน โดยเนนถึงการ

นําไปใชจริงของแตละบุคคลแตละครัวเรือน ซึ่งไดแก การจัดทํางบประมาณ การออม การลงทุนในท่ีอยูอาศัย การกูยืม การ

ประกันภัยตาง ๆ การลงทุน ภาษี การวางแผนในวัยเกษียณอาย ุ  มรดก รวมถึงหลักการ เทคนิคของการจัดการสินทรัพยและ

หน้ีสินของครัวเรือน และศึกษาถึงสถาบันการเงินตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับแตละบุคคลและครัวเรือน  

                    The management of household and personal finance covering financial concepts with 

special emphasis on their application in real situations by individuals and households: budget 

management, saving, housing acquisitions, borrowing, different types of insurance, investments, retirement 

planning; principles and techniques for the management of household's assets and liabilities, financial 

institutions concerned with individuals and households 

 

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

 วิชาบังคับกอน : BUSI 205  การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)  

            ความสําคญัของการจัดการสินเช่ือในปจจุบัน ชนิดของสินเช่ือตาง ๆ สินเช่ือผูบริโภค สินเช่ือการคา การ

รวบรวมขอมลูเพ่ือใชในการพิจารณาใหสินเช่ือทุกชนิด แหลงท่ีมาของขอมูลตาง ๆ วิธีการเรียกเก็บหน้ี ลําดับข้ันการเก็บหน้ี

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 หนาท่ีความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย 

กระบวนการประกันภัยตามหลักสากล ลักษณะของการเสีย่งภัยของธุรกิจ  ประเภทการเสี่ยงภัย ลักษณะการประกันชีวิต  การ

คํานวณเบ้ียประกันภัย สิทธิไดรับความคุมครอง กองทุนคุมครองผูถือกรมธรรม  

             Functions and coverage of various types of insurances, roles and responsibilities of 

insurance companies, international standard of insurance process, types and characteristics of risks in 

businesses, characteristics of life insurances, insurance rate calculation, coverages, and insurance buyer 

protection fund.    

 

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

วิชาบังคับกอน :   สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ACCT 111  การบัญชีขั้นตน 1   (Introduction to Accounting Principles I) และ 

ACCT 112  การบัญชีขั้นตน 2  (Introduction to Accounting Principles II) 

หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืน 

ACCT 103 การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting)  

 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการเงิน หลักการทางบัญชีท่ีใชในการจัดทํางบการเงิน รูปแบบของงบ

การเงิน ประโยชน และขอจํากัดของการจัดทํา การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงิน การ

รายงานผลการวิเคราะห และแนวทางในการแกปญหาสถานการทางการเงิน  

 Objective of financial statement, basic concepts accounting principles, form of financial 

statement, benefits and limitations of financial statement, disclosure of financial information, impact of 

adjustment statement, report and problem solving analysis of financial position. 

 

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

วิชาบังคับกอน :    BUSI 205 การเงินธุรกิจ  (Business Finance)  

ตราสารทุน ตลาดตราสารทุน ลักษณะของตลาดและกลไกการทํางานท้ังของตลาดแรกและตลาดรองของ

ตราสารทุน  ศึกษาแนวความคิดตางๆ ท่ีเปนพ้ืนฐานสําหรับการตัดสนิใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยประเภทตางๆ  ปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอระดับราคาหลักทรัพย การประเมินราคาหลักทรัพยความเสี่ยง ความพอใจในความเสี่ยง และการคํานวณหาอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน ตลอดจนนโยบายการลงทุน อันมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซึ่งอัตราผลตอบแทนท่ีตองการในระดับ

ความเสี่ยงท่ีผูลงทุนพอท่ีจะยอมรับได 

 Equity security ; equity security market ;  characteristics of the securities market and how 

it works in both first and second market; necessary basic concepts for security investment decisions, 

factors influencing the price of securities, security valuation, risk,  and calculation of investment return;  

the policy of investment for the desired rate of return with the acceptable level of risk. 
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FINA 463  การวิเคราะหตราสารหนี้  (Fixed Income Analysis) 3(3-0-6)  

วิชาบังคับกอน :   BUSI 205 การเงินธุรกิจ (Business Finance) 

 หน้ีประเภทตางๆ และตลาดตราสารหน้ี เครื่องมือของตลาดตราสารหน้ีหรือพันธบัตร  ทฤษฎีท่ีนํามา

วิเคราะหหาราคา อัตราผลตอบแทน การวัดความเสี่ยง และกลยุทธการลงทุนในตลาดตราสารหน้ี 

 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 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย (Real Estate Finance and Investment)  3(3-0-6) 

ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ปจจัยภายนอกและภายในท่ีมีผลตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย  พฤติกรรม

ผูบริโภค ราคาท่ีดิน การเงินการลงทุน และโครงการอสังหาริมทรัพย หนาท่ีและความสัมพันธขององคกรและหนวยงานตาง ๆ 

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย รวมท้ังศึกษากระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  แนวโนมสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีผลตอ

อสังหาริมทรัพย 

หลักการวิเคราะหผลกระทบและวิเคราะหความเสี่ยงตลาดการเงินและการลงทุน  แหลงเงินทุน 

หลักเกณฑพิจารณาใหสินเช่ือของสถาบันการเงิน ปญหาและอุปสรรคทางการเงินในการทําโครงการอสังหาริมทรัพย วิเคราะห

เครื่องมือทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนปจจัยและผลกระทบดานการเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

          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  การศึกษาคนควาอิสระ   (Independent Study) 3(0-0-40) 

นักศึกษาไดทําการคนควาดวยตนเองในหัวขอท่ีนาสนใจหรือหัวขอท่ีสามารถตรวจสอบได (Testable 

Hypothesis) ทางดานการเงิน  โดยใชกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือตอบคําถามอยางเปนระบบ 

 Independent study on interesting topics or testable hypothesis in financial  

issues using appropriate research methodology to ensure effective results. 
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 ภาษาไทย      :   หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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 ชื่อปริญญา 

 ภาษาไทย       ชื่อเต็ม :   บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) 
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 ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :   Bachelor of  Business Administration (Business Administration) 

         ชื่อยอ     :   B.B.A. (Business Administration) 

 

 ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงคของหลกัสูตร 

 ปรัชญาและความสําคัญ 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนช่ัน มีความมุงมั่นท่ีจะสรางและผลิตบัณฑิตใหมีความรู

รอบดานการบริหารธุรกิจใหรูลึก รูจริง นําไปพัฒนากระบวนการทางความคิดอยางสรางสรรค สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

จากปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบ ตอการบริหารธุรกิจและ มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบตอสังคม  

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

      1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูในสาขาบริหารธุรกิจ และมีจรรยาบรรณในการนําไปใชเพ่ือพัฒนาประเทศ  โดย

ตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม 

 2.ผลิตบัณฑิตใหมีพัฒนาการดานความคิดเชิงสรางสรรค ความคิดเชิงนวัตกรรม และนําหลักวิชาการไปประยุกตใช

ใหเปนประโยชนตอธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
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 โครงสรางหลักสูตร 

  โครงสรางหลักสูตรจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร120  หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 

กลุมวิชาภาษา 15 

กลุมวิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตร  6   

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 84 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน 27 

กลุมวิชาเอกบังคับ 42 

กลุมวิชาเอกเลือก  หรือ 

กลุมวิชาโท 

15 

15 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 120  หนวยกิต 

 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30   หนวยกิต 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจํานวนไมนอยกวา  9  หนวยกิต   ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

 

1.2  กลุมวิชาภาษาจํานวนไมนอยกวา  15  หนวยกิต      ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต   ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

 

1. ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics  in  Daily  Life) 3(3-0-6) 

2. SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society)  3(3-0-6) 

3. TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 

3(3-0-6) 

1. ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 (English for Communication I) 3(3-0-6) 

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

3. ENG2003   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (English for Communication III) 3(3-0-6) 

4. ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (English for Communication IV) 3(3-0-6) 

5. THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6) 

1. MAT1001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน(General Mathematics) 3(3-0-6) 

2. STA1001 สถิติพ้ืนฐาน   (General Statistics)  3(3-0-6) 

3. TEC1001  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology)     3(3-0-6) 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  84  หนวยกิต 

2.1  วิชาแกน  27  หนวยกติ 

 

2.2  กลุมวิชาเอก  57  หนวยกิต 

2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ จํานวน  42  หนวยกิต 

        

 

 

 

 

1. BUS1101 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0-6) 

2. BUS1102 หลักการจดัการและพฤติกรรมองคการ 

(Principles  of  Management and Organizational Behavior)   

3(3-0-6) 

3. BUS1103 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) 3(3-0-6) 

4. BUS1104 การเงินธุรกิจ (Business Finance)  3(3-0-6) 

5. BUS2105 กฎหมายธุรกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ  

(Business Law and Ethics) 

3(3-0-6) 

6. BUS2106 การภาษีอากร 1 (Taxation I)  3(3-0-6) 

7. BUS2107 การวิเคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 

(Quantitative Analysis and Business Statistics) 

3(3-0-6) 

8. BUS3108 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ 

(Productions and Operation Management)  

3(3-0-6) 

9. BUS3109 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)  3(3-0-6) 

1. BUS1201 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality Industry Management) 3(3-0-6) 

2. BUS2203 การเปนผูประกอบการยุคใหม  (Modern Entrepreneurship) 3(3-0-6) 

3. BUS2204 การตลาดสําหรับผูประกอบการ (Entrepreneurial Marketing) 3(3-0-6) 

4. BUS2205 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 3(3-0-6) 

5. BUS2206 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

(Management of Information System in Organization) 

3(3-0-6) 

6. BUS3208 การวิจัยธุรกิจ (Business Research) 3(3-0-6) 

7. BUS3209 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English ) 3(3-0-6) 

8. BUS3210 นวัตกรรมและการบรหิารความเปลี่ยนแปลง  

(Innovation and change Management)   

3(3-0-6) 

9. BUS4212 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  (International Business Management) 3(3-0-6) 

10. BUS4213 การวิเคราะหความเปนไปไดและการวางแผนธุรกิจ 

(Feasibility Analysis and Business Planning) 

3(3-0-6) 

11. BUS4214 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 3(3-0-6) 

12. BUS4215 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ (Seminar in Business Administration) 3(3-0-6) 
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      และใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาการบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน จํานวน 6 หนวยกิต ดังนี้ 

       หรือเลือกเรียนรายวิชาการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  จํานวน 6 หนวยกิต 

 

2.2.2  กลุมวิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต 

(1) นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจากรายวิชาท่ีกําหนดในกลุมวิชาเอกเลือก ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

(2) มหาวิทยาลยัจะประกาศเปดสอนรายวิชาเอกเลอืกตามแผนการสอนในแตละปการศึกษา 

(3) นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา ท่ีเทียบเทาจากสถานประกอบการหรือสถาบันอ่ืนเพ่ือเทียบโอน

รายวิชาเอกเลือก ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

1. BUS1202 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน 1   

(Work integrated learning I) 

1(0-6-0) 

2. BUS2207 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน 2   

(Work integrated learning II) 

2(0-12-0) 

3. BUS3211 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน3   

(Work integrated learning III) 

3(0-18-0) 

1. BUS4216 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education) 6(0-40-0) 

1.BUS3301 การบริหารธุรกิจท่ีกําลังเติบโตและธุรกิจครอบครัว 

(Managing Growing Business and Family Business) 

3(3-0-6) 

2.BUS3302 ทักษะการเปนผูประกอบการและผูประกอบการเพ่ือสังคม 

(Entrepreneurial Skills and Social Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

3. BUS3303 หัวขอพิเศษทางการเปนผูประกอบการ (Special Topics in Entrepreneurship) 3(3-0-6) 

4. BUS3304 การพัฒนาผลิตภณัฑใหม (New Product Development) 3(3-0-6) 

5. BUS3305 การบริหารองคกรนวัตกรรม (Managing Innovative Organizations) 3(3-0-6) 

6. BUS3401 การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Planning Recruitment and Selection) 

3(3-0-6) 

7. BUS3402 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 3(3-0-6) 

8. BUS3403 การบริหารคาตอบแทน (Managing Compensation and Rewards)  3(3-0-6) 

9. BUS3404 การพนักงานสัมพันธ  (Employee Relations) 3(3-0-6) 

10. BUS3405 หัวขอพิเศษทางการบริหารทรัพยากรมนุษย 

(Special Topics in Human Resource Management ) 

3(3-0-6) 

11. BUS3501 การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา  (Import and Export Business Management) 3(3-0-6) 

12. BUS3502 การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ 

(International Product and Price Management) 

3(3-0-6) 

13. BUS3503 การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ 

(International Distribution Channel Management) 

3(3-0-6) 

14. BUS3504 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน (Logistic and Supply Chain Management) 3(3-0-6) 

15. BUS3505 

 

หัวขอพิเศษทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

(Special Topics in International Business Management) 

3(3-0-6) 
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2.2.3  กลุมวิชาโท  

(1) นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย 

จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต   ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

(2) นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเทียบเทาจากสถานประกอบการหรือสถาบันอ่ืนเพ่ือเทียบโอน

รายวิชาในกลุมวิชาโท ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

2.2.4  กลุมวิชาโทสําหรับนิสิตนอกคณะบริหารธุรกิจท่ีจะมาโทสาขาบริหารธุรกิจ 

  ใหนิสิตลงทะเบียนเรียน 5 รายวิชาจํานวน 15 หนวยกิต ตามความเห็นชอบของ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หนวยกิต  

 นิสิตสามารถเลือกรายวิชาท่ีสนใจจากตางคณะฯ หรือสาขาวิชา  จํานวน 6 หนวยกิต หรือตามความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. BUS3601 พฤติกรรมผูบรโิภค (Consumer Behavior) 3(3-0-6) 

17. BUS3602 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) 3(3-0-6) 

18. BUS3603 หัวขอพิเศษทางการตลาด (Current Issues in Marketing) 3(3-0-6) 

19. BUS3604 การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ  

(Advertising and Public Relations Management) 

3(3-0-6) 

20. BUS3605 การบริหารตราสินคาและการสื่อสารตราสินคา 

(Brand Management and Brand Communication) 

3(3-0-6) 

21. BUS3701 การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบรกิาร  (Marketing  for Hospitality)  3(3-0-6) 

22. BUS3702 ธุรกิจท่ีพักแรม (Accommodation Business) 3(3-0-6) 

23. BUS3703 การขนสง (Transportation) 3(3-0-6) 

24. BUS3704 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services) 3(3-0-6) 

25. BUS3705 ธุรกิจการจดัการประชุม (MICE Business) 3(3-0-6) 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 

ชั้นปท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกปฎิบัติงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 3 3 3 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 3 3 3 

THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 3 3 3 

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 3 3 3 

BUS1101 หลักการตลาด 3 3 3 3 

BUS1102 หลักการจดัการและพฤติกรรมองคการ 3 3 3 3 

รวม 18 18 18 18 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกปฎิบัติงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา 3 3 3 3 

ENG1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 3 3 3 

MAT1001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 3 3 3 

BUS1103 การบัญชีการเงิน 3 3 3 3 

BUS1201 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 3 3 3 3 

BUS1202 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน 

1 

1 - - - 

รวม 16 15 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- 94 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

 

แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 

ชั้นปท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกปฎิบัติงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 3 3 3 3 

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3 3 3 

BUS1104 การเงินธุรกิจ 3 3 3 3 

BUS2105  กฎหมายธุรกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ 3 3 3 3 

BUS2203  การเปนผูประกอบการยุคใหม  3 3 3 3 

BUS2204  การตลาดสําหรับผูประกอบการ  3 3 3 3 

รวม 18 18 18 18 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกปฎิบัติงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชัว่โมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 3 3 3 3 

BUS2106 ภาษีอากร 1 3 3 3 3 

BUS2107 การวิเคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถิติ

ธุรกิจ 

3 3 3 3 

BUS2205 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 3 3 3 

BUS2206 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 3 3 3 3 

BUS2207 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน2 2 - - - 

วิชาเลือกเสรี 1 - - 3 3 

รวม 17 15 18 18 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 

ชั้นปท่ี  3 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกปฎิบัติงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

BUS3108 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ 3 3 3 3 

BUS3208 การวิจัยธุรกิจ 3 3 3 3 

BUS3209 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3 3 3 3 

วิชาเอกเลือก 1 / วิชาโท 1 3 3 3 3 

วิชาเอกเลือก 2 / วิชาโท 2 3 3 3 3 

รวม 15 15 15 15 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกปฎิบัติงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

BUS3210 นวัตกรรมและการบรหิารความเปลี่ยนแปลง 3 3 3 3 

BUS3211 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน3 3 - - - 

BUS3109 การบัญชีบริหาร 3 3 3 3 

วิชาเอกเลอืก 3 / วิชาโท 3 3 3 3 3 

วิชาเอกเลือก 4 / วิชาโท 4 3 3 3 3 

วิชาเลือกเสรี 2 - - 3 3 

รวม 15 12 15 15 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 

ชั้นปท่ี  4 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกปฎิบัติงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

BUS4212 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3 3 3 3 

BUS4213 การวิเคราะหความเปนไปไดและการวางแผน

ธุรกิจ  

3 3 3 3 

BUS4214 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 3 3 3 

BUS4215 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ 3 3 3 3 

วิชาเอกเลือก 5 / วิชาโท 5 - - 3 3 

รวม 12 12 15 15 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกปฎิบัติงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

วิชาเลือกเสรี 1 3 3 - - 

วิชาเลือกเสรี 2 3 3 - - 

วิชาเอกเลือก 5 / วิชาโท 5 3 3 - - 

BUS4216 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - - 6 - 

      

รวม 9 9 6 - 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจํานวนไมนอยกวา 9  หนวยกิต 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics  in  Daily  Life)      3(3-0-6) 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรขอบเขตหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยราคาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค  อุปทาน และปจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายได

ประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน  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) 

หลักการ พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก  

ศึกษาระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะหสถานการณ ปญหาและการสังเคราะห แนวทางแกไข 

ปองกันปญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพ่ือประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม มีการประยุกตความรูเพ่ือเสนอแนว

ทางแกไขปญหา 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 การสื่อสารและการแกปญหา                     3(3-0-6) 

 (Thinking Communication and Problem Solving)  

 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการ

แกไขปญหาเชิงตรรกศาสตรการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

  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 กลุมวิชาภาษาจํานวนไมนอยกวา 15  หนวยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I)         3(3-0-6) 

โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพท

และสํานวนในชีวิตประจําวัน 

  Elementary structure and grammar; listening, speaking, reading and writing basic sentence 

patterns; vocabulary and expressions in daily life. 

        คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ENG1002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (English for Communication II)   3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน  : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 (ENG1001) 

 โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึนคําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร

สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันเขียนขอความสั้นๆ 

Prerequisite   : English for Communication I(ENG1001)  

 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)  

วิชาบังคับกอน  : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (ENG1002) 

 โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 

Prerequisite   : English for Communication II(ENG1002) 

 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   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร4 (English for Communication IV)   3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน  : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (ENG2003) 

 ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

Prerequisite   : English for Communication III(ENG2003) 

                   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) 

 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจนําเสนอขอมูลและวิจารณอยางมีเหตุผล 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. 
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1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

MAT1001  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน (General Mathematics)     3(3-0-6) 

ทฤษฎีเบ้ืองตนเก่ียวกับคณิตศาสตร ทฤษฎีของเซตและตรรกศาสตร ระบบจํานวน สมการและอสมการ 

ความนาจะเปน ฟงกช่ัน สมาการเสนตรง ภาคตัดกรวย ระบบเมทริกซ คณิตศาสตรการเงิน และการคํานวณภาษีเงินได 

Basic theories of mathematics, set and logic theory, number systems, equations and 

inequalities , Probability, functions, equation of a straight line, conic sections, metrics, financial 

mathematics and income tax calculations 
 

STA1001 สถิติพ้ืนฐาน (General Statistics)      3(3-0-6) 

สถิติพ้ืนฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัว

แปรสุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเปนอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวนการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ

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. 
 

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

 ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 

ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะ

ดิจิทัล 

 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.    
 

2.   หมวดวิชาเฉพาะดาน      

2.1  กลุมวิชาแกน  

BUS1101 หลักการตลาด (Principles of Marketing)     3(3-0-6) 

ศึกษาแนวความคิด   หนาท่ีและความสําคัญของการตลาด  ท่ีมีผลตอความสามารถ ในการดําเนินงานของ

ธุรกิจ การศึกษาวัฏจักรผลิตภัณฑ   พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวนการตลาด  การเลือกตลาดเปาหมาย  และการวาง

ตําแหนงผลิตภัณฑ  กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ 

  A study of principles, definitions, functions, process, institutions, environment and 

services of marketing.  Topics include product classification, distribution channels, pricing and promotion, 

consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing mix strategy, and market targeting. 
 

 



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- 100 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

BUS1102  หลักการจัดการและพฤติกรรมองคการ      3(3-0-6) 

 (Principles  of  Management and Organizational Behavior) 

 ศึกษาลักษณะขององคการและการบริหารท้ังในและตางประเทศ หนาท่ีการบริหาร คือ การวางแผน การ

จัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การช้ีนํา และการควบคุม การศึกษาหนาท่ีการบริหาร แนวคิดและทฤษฎีทางดานการจัดการ

ในปจจุบัน บทบาทหนาทีของผูบริหารในดานการจัดการกระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองคการ หลักพ้ืนฐาน 

และการวิเคราะหพฤติกรรมบุคคล และพฤติกรรมองคการ ความสัมพันธระหวางบุคคล และกลุมผูนํา และภาวะความเปนผูนํา

อํานาจหนาที การจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การสื่อสารในองคการ ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ 

ประเด็นการศึกษาวิเคราะหการจัดการ  พฤติกรรมองคการภายใตการบริหารจัดการในยุคโลภาภิวัตนและจริยธรรมในการ

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, willpower, 

organizational communication, conflict and the organizational change; analysis of issues related to 

management organizational behavior in the globalized world and management ethics. 
 

BUS1103 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)     3(3-0-6) 

  ศึกษาหลักการบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู วงจรการบัญชี 

การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยการ จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และแนวความคิด

เก่ียวกับ ตนทุน – ปริมาณ – กําไรเพ่ือการตัดสินใจ 

  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. 
 

BUS1104    การเงินธุรกิจ  (Business Finance)      3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : การบัญชีการเงิน (BUS1103) 

 ศึกษาขอบเขตและบทบาทหนาท่ีของฝายการเงิน เปาหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงิน

ของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจท่ีมีผลทางภาษี    เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงินเพ่ือการบริหารการเงิน  การจัดการทาง

การเงินของธุรกิจท้ังในดานการจัดการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุนตลาดทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทาง

การเงิน 

Prerequisite : Financial Accounting (BUS1103) 

 A study of scopes and roles of finance functions, goals and significance of financial 

management in business settings, business types having an impact on taxation, financial management in 

business context both in terms of venture capital financing and asset allocation, financial market, and 

financial risks management.  
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BUS2105 กฎหมายธุรกจิและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Law and Ethics)  3(3-0-6) 

ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรธุรกิจ  และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เชน 

หลักกฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จาํนํา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับตราสารทางการเงิน เชน ตั๋ว

เงิน 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 bill of exchange. In addition, key components of ethical responsibilities of management and 

employees as well as code of ethics in business are covered. 
 

BUS2106 การภาษีอากร 1 (Taxation I)      3(3-0-6) 

ศึกษาภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรของไทย  หลักเกณฑ   วิธีการประเมินและการจัดเก็บ

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ   ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป และภาษีทองถ่ิน 

 A study of 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.  
 

BUS2107        การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกจิ     3(3-0-6) 

                    (Quantitative Analysis and Business Statistics) 

 ศึกษาความรูทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความ

แนนอน และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลองสถานการณ รวมท้ังการประยุกตใชสถิติ

เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

 A study of mathematics and statistics for quantitative analysis, techniques for decision 

making  under certainty and uncertainty, linear programming, network analysis, simulation, and applied 

use of descriptive statistics and inferential statistics for processes of planning and decision making in 

business context.  
 

BUS3108       การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Productions and Operations Management) 3(3-0-6) 

 ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธการผลิตและบริการการวางแผนผลิตสินคาและ

บริการ หลักการเพ่ิมผลผลิต การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและลําเลียง การควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุม

คุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ  การควบคุมตนทุน การลดความสูญเสีย การบํารุงรักษาอุปกรณ การบริหารความ

ปลอดภัย  จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

  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, ethics and social and 

environmental responsibility. 
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BUS3109 การบัญชีบริหาร Managerial Accounting)     3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : การบัญชีการเงิน(BUS1103) 

 ศึกษาบทบาทของการบัญชีบริหารการบัญชีตนทุนตนทุนมาตรฐาน  การคิดตนทุนตามกิจกรรม

การงบประมาณการงบประมาณยืดหยุนการวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไรการบัญชีตามความรับผิดชอบการจัดทํา

รายงานตามสวนงานการกําหนดราคาการใชสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 

Prerequisite : Financial Accounting (BUS1103) 

  A study of managerial accounting which covers 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. 
 

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 

BUS1201 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality Industry Management)  3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการจัดการธุรกิจบริการ ลักษณะองคประกอบและแนวคิดของการบริการ การออกแบบการ

บริการ การจัดการความสามารถในการบริการ แนวคิดเก่ียวกับการบริการ การสรางคุณภาพการบริการท่ีสรางความพึงพอใจ

แกผูใชบริการ 

 A study of  Business Service Management, principles and concepts of service, Design 

Services, service capability  management, the concepts of service, creation the service with quality for 

customer satisfaction. 
 

BUS1202 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน 1 (Work integrated learning I) 1(0-6-0) 

 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรม

ทางธุรกิจ ในสายงานท่ีเก่ียวของ (ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง) 

 Work integrated learning at enterprises which operate on the relevant business activities  

(a minimum period of 100 hours.) 
 

BUS2203        การเปนผูประกอบการยุคใหม (Modern Entrepreneurship)   3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายความสําคัญ รูปแบบและประเภทของการเปนผูประกอบการ  คุณสมบัติและบทบาทของ

ผูประกอบการ การจัดทําแผนการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยใชกรณีศึกษาประกอบการ

เรียนการสอน 

  A study of definitions, significance, styles, and types of entrepreneurship, characteristics 

and roles of entrepreneur, marketing plan, production, financing, and human resources management, with 

case studies into classroom lecture. 
 

BUS2204       การตลาดสําหรับผูประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)   3(3-0-6) 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีวิวัฒนาการของการตลาดผูประกอบการซึ่งเช่ือมแนวความคิดแบบการตลาด 

และการเปนผูประกอบการเขาดวยกันและกลยุทธการตลาดผูประกอบการซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับธุรกิจท่ีเกิดใหมและท่ีมี

อยูแลวซึ่งมีการดําเนินธุรกิจอยูในสภาวะแวดลอมท่ีผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกระบวนการเชิงรุกในการระบุ 
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ประเมิน และใชโอกาสท่ีมีอยูในตลาดเพ่ือใหไดมาซึ่งลูกคากลุมใหม โดยยังรักษาฐานลูกคาเกาท่ีทํากําไรใหกับบริษัทโดยมุงหวัง

ใหนิสิตเรียนรูวิธีการวางกลยุทธการตลาดแบบผูประกอบการโดยใชวิธีการใหมๆในการจัดการความเสี่ยงการจัดสรรทรัพยากร

และการสรางมูลคาใหกับธุรกิจ 

A  study  of concepts ,  key  entrepreneurial marketing theories ,   The course 

begins with a discussion of the evolution of the interface between marketing and entrepreneurship and 

strategies. That can be applied to both established and start-up firms operating in fast-changing, volatile 

business environments. The main emphasis of this course is on how to proactively identify, evaluate, and 

exploit market opportunities in order to acquire and retain profitable customers students will learn how 

to formulate entrepreneurial marketing strategies using innovative approaches to risk management, 

resource leveraging, and value creation. 
 

BUS2205 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  3(3-0-6)   

 ศึกษาลักษณะและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษยวิวัฒนาการและแนวความคิดของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย  นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย  หนาท่ีของการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ จริยธรรมในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยและหนาท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแก การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา และการ

คัดเลือกบุคคล การบรรจุ และการแนะนําตัวเขาทํางาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การประเมินการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลง

ตําแหนงงาน การใหประโยชนตอบแทนและความมั่นคง การสรางบรรยากาศในการทํางาน และความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับ

พนักงาน ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกันเพ่ิมเติม 

 A study of 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 

by using case studies. 
 

BUS2206 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร      3(3-0-6) 

 (Management of Information System in Organization) 

วิชาบังคับกอน :สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(TEC1001) 

  ศึกษาหลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความ

ไดเปรียบเชิงธุรกิจ การพัฒนากลยุทธขององคกรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การ

เตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องคกรและการบริหาร บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารท่ีมีตอการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร การตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรและเทคโนโลยีท่ีนํามาใชกรณีศึกษา 

และการฝกใชซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ 

Prerequisite :    Media and Information Technology(TEC1001) 

 A study of principles of management information system in organization, 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 
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management with respect to utilization of information technology in organization, Cyber security 

awareness and technology,case study, and hands-on practice of relevant software. 
 

BUS2207 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน 2  (Work integrated learning II) 2(0-12-0) 

วิชาบังคับกอน  :การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน 1(BUS1202) 

หรือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา 

 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรม

ทางธุรกิจ ในสายงานท่ีเก่ียวของ (ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง) 

Prerequisite : Work integrated learning I (BUS1202) 

                    Or approved by the instructor 

 Work integrated learning at enterprises which operate on the relevant business activities  

(a minimum period of 200 hours.) 
 

BUS3208 การวิจัยธุรกิจ (Business Research)      3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายบทบาท ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย  

กระบวนการวิจัย ประเภทของการวิจัยธุรกิจ แหลงขอมูลและประเภทความผิดพลาดของขอมูล ข้ันตอนและเทคนิคการ

เลือกตัวอยาง การออกแบบเครื่องมือ การวิเคราะหและการใหความหมายขอมูล การสรุปผลและการนําเสนอ  

 A study of definitions, role, the meaning and benefits of business research. Ethics of 

researchers, research process, types of business research, data sources and data error, types procedures 

and techniques for choosing samples , tool design, analysis and interpretation of data summary and 

presentation. 
 

BUS3209 ภาษาอังกฤษธุรกจิ (Business English)     3(3-0-6) 

 ศึกษาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ ไดแก การฟง การพูด การอานและการเขียนคําศัพททางธุรกิจและ

คําศัพทท่ีใชกันท่ัวไปในภาคธุรกิจ 

  The study aims to develop students’ business communication skills in order  to listen, 

speak, read, and write English as a medium of communication. The study  will emphasize on business 

terminology and vocabulary commonly used in business sectors. 
 

BUS3210 นวัตกรรมและการบริหารความเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 

 (Innovation and change Management) 

 ศึกษาแนวทางการผสมผสาน ความรูความชํานาญ ตลอดจนทฤษฎีการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหมๆ

เพ่ือใหเกิดชองทางหรือแนวปฏิบัติใหมในการบริหารจัดการธุรกิจเปนการสรางโอกาสใหมแหงความสําเร็จในการประกอบการ

โดยใชกรณีศึกษาเพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกันเพ่ิมเติม  

 A Study of  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 by using case studies. 
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BUS3211 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน 3 (Work integrated learning III) 3(0-18-0) 

วิชาบังคับกอน  :การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงาน 2(BUS2207) 

หรือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา 

 การบูรณาการการเรียนรูกับการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรม

ทางธุรกิจ ในสายงานท่ีเก่ียวของ (ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง) 

Prerequisite :Work integrated learning II (BUS2207) 

                    Or approved by the instructor 

 Work integrated learning at enterprises which operate on the relevant business activities  

(a minimum period of 300 hours.) 
 

BUS4212 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Management)   3(3-0-6) 

  ศึกษาถึงบทบาทการบริหารจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ขอมูลเพ่ือการตัดสินใจการลงทุน การบริหาร

ทรัพยากร การจัดการผลประโยชน การวางนโยบาย กลยุทธ การบริหารจัดการธุรกิจสงออก ธุรกิจระหวางประเทศในรูปแบบ

ตางๆขององคการธุรกิจระหวางประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง ขององคการ

การคา ของนานาชาติเก่ียวกับธุรกิจระหวางประเทศ 

 A Study of 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. 
 

BUS4213 การวิเคราะหความเปนไปไดและการวางแผนธุรกิจ    3(3-0-6) 

               (Feasibility Analysis and Business Planning) 

 ศึกษากระบวนการวิเคราะหความเปนไปไดของการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหมการประเมินโอกาสทาง

ธุรกิจใหมกลยุทธการเริ่มธุรกิจใหม ความเสี่ยงของปจจัยสภาพแวดลอมภายในและนอกองคการการออกแบบการทําธุรกิจ 

และมาตรการการควบคุมทางธุรกิจ 

  A study of process of feasibility analysis for new venture or business development, assessment 

of new business development, new venture strategy, risks on the interplays between external and 

internal factors, and business designs and control mechanisms. 
 

BUS4214      การจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic Management)      3(3-0-6) 

 ศึกษาการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณภายในองคการโดยวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง 

โอกาสและอุปสรรค เพ่ือกําหนดทิศทางจุดมุงหมายและภารกิจขององคการใหเหมาะสมกับกําลังความสามารถ และ

สภาพแวดลอม รวมถึงการสรางคานิยม วัฒนธรรมองคการ  ปรัชญา  นโยบาย   วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ   แผนทิศทางกล

ยุทธ การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธโดยใชกรณีศึกษาทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน 

 A study of 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,   
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philosophy and policy, strategic objective, strategic direction plan, and strategic control and operation 

through a business case study. 
 

BUS4215 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ (Seminar in Business Administration)  3(3-0-6) 

 ศึกษาและวิเคราะหประเด็นเฉพาะดานการบริหารธุรกิจเพ่ือใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เก่ียวกับสถานการณ ปญหาในการดําเนินธุรกิจท้ังภายในและธุรกิจระหวางประเทศ เพ่ือคนหาแนวทางในการบริหารจัดการ

ธุรกิจภายใตภาวะการแขงขันในปจจุบันและอนาคต โดยสามารถอภิปรายและนําเสนอไดอยางเหมาะสมโดยใชกรณีศึกษา

เพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกันเพ่ิมเติม 

 A study and analysis of business administration in order 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 by using case studies. 
 

BUS4216 การปฏิบัติงานสหกจิศึกษา (Co-operative Education)   6(0-40-0) 

เง่ือนไขรายวิชา : นิสิตจะตองเขารับการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการเขาปฏิบัติงาน             

สหกิจศึกษา อยางนอย 30 ชั่วโมง 

 ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาน

ประกอบการเพ่ือใหโอกาสนิสิตในการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารธุรกิจ นักศึกษา

ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด จิตใจ และอารมณ โดยมีเวลาในการทํางานท้ังสิ้นไมนอยกวา 600 ช่ัวโมงนิสิต

จะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณท่ีไดจากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอ่ืน 

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 600 hours. The students will be evaluated through a report of the experience from the work place 

or a piece of other creative work. 
 

2.3  กลุมวิชาเอกเลือก 

เง่ือนไข : ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกกลุมใดกลุมหน่ึงท่ีสนใจ 5รายวิชาจํานวน15หนวยกิต 

โดยเลือกเรยีนจาก 5 กลุมวิชา ดังน้ี 

กลุมท่ี 1 เปนกลุมวิชาทางดานการเปนผูประกอบการสําหรับนิสิตท่ีมีความสนใจจะเปนผูประกอบการ ใหเลือก 

           รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยรหัสวิชา BUS3301 ถึง รหัสวิชา BUS3305 ดังน้ี 

BUS3301   การบริหารธุรกิจท่ีกําลังเติบโตและธุรกจิครอบครัว  3(3-0-6) 

 (Managing Growing Business and Family Business) 

ศึกษาแนวคิดการบริหารธุรกิจท่ีกําลังเติบโต วงจรชีวิตธุรกิจ การพลิกฟนธุรกิจ กลยุทธการ 

ขยายธุรกิจ การตัดสินใจเชิงการเปนผูประกอบการ การเปนผูนําองคการท่ีกําลังเติบโต แนวคิดการบริหารธุรกิจครอบครัว การ

สืบทอดกิจการ เทคนิคในการแกไขปญหาตางๆ ของการบริหารธุรกิจครอบครัว 
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A study of concepts of managing the growing business, business lifecycle,  

turnaround strategy, management functions of new ventures, business expansion strategy, entrepreneurial 

decision making and leadership, family business management, business succession, and solving problems 

techniques for the family business. 
 

BUS3302  ทักษะการเปนผูประกอบการและผูประกอบการเพ่ือสังคม    3(3-0-6) 

 (Entrepreneurial Skills and Social Entrepreneurship) 

 ศึกษาแนวคิดการสรางทักษะการเปนผูประกอบการ ภาวะผูนํา การบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจเชิง

บริหาร ความรับผิดชอบตอสังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมท้ังแนวคิดการเปนผูประกอบการเพ่ือสังคม เปาหมายการทํา

ธุรกิจเพ่ือสังคม แรงจูงใจของผูประกอบการเพ่ือสังคม โอกาสและอุปสรรคในการเปนผูประกอบการเพ่ือสังคม 

 A study of concepts of building entrepreneurial skills, leadership, risk management, 

managerial decision making, social responsibility and business ethics. In addition, concepts of social 

entrepreneurship, goals of conducting social business, motivation of social entrepreneurs, opportunities 

and challenges for social entrepreneurship. 
 

BUS3303  หัวขอพิเศษทางการเปนผูประกอบการ (Special Topics in Entrepreneurship) 3(3-0-6) 

 ศึกษาในรายละเอียดของหัวขอท่ีสนใจ แนวโนมท่ีสําคัญและพัฒนาการใหมท่ีนาสนใจท่ีเก่ียวของทางการ

เปนผูประกอบการ พัฒนากระบวนทัศนและเสริมความคิดใหกับนิสิตในการทํางานในอนาคตโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือใหนิสิตไดมี

โอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกันเพ่ิมเติม 

 A study on interesting topics, recent trends and recent developments in 

Entrepreneurship that benefit students’ thinking and future careers by using case studies. 
 

BUS3304 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Development)  3(3-0-6) 

        ศึกษาแนวคิดการพัฒนาผลติภัณฑใหม การวิเคราะหตลาด การพัฒนาความคดิสรางสรรค การสรางตนแบบ

ผลิตภณัฑ การวางแผนและประเมนิการพัฒนาผลิตภณัฑใหม โดยนําเทคโนโลยีมาเปนสวนหน่ึงในการจัดการเรียนการสอน 

A study of concepts of new product development, market analysis, creativity  

development, product prototypes, planning and assessing new product development plans by using 

technology as part of teaching and learning. 

 

BUS3305 การบริหารองคกรนวัตกรรม  (Managing Innovative Organizations)  3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดการบริหารองคกรนวัตกรรม บทบาทของผูประกอบการและผูบริหารในองคกร 

นวัตกรรม การสรางองคการแบบยืดหยุน การออกแบบองคการท่ีเนนการทํางานแบบโครงการ การสรางวัฒนธรรมองคการ 

ภาวะผูนําพฤติกรรมของผูนํา การบริหารงานเปนทีม ความหลากหลายของทีม 

A study of concepts of managing innovative organizations, critical roles of 

entrepreneurs and managers in innovative organizations, building flexible organizations, building project-

based organization or PBO, organizational culture building, leadership, behavior leadership team 

management, and team diversity. 
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กลุมท่ี 2  เปนกลุมวิชาทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับนิสิตท่ีมีความสนใจจะมีความรูเพ่ิมเติมใน 

           เรื่ องการบริหารทรัพยากรมนุษย  ให เลือกราย วิชาท่ี ข้ึนตนดวยรหัส วิชา  BUS3401ถึ ง รหัส วิชา 

           BUS3405 ดังน้ี 
 

BUS3401 การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6) 

 (Human Resource Planning Recruitment and Selection) 

ศึกษาแนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษยการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  

การวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ กระบวนการการปฏิบัติในการวางแผนทรัพยากรมนุษย กลยุทธการคัดเลือก

ทรัพยากรมนุษย กระบวนการและเครื่องมือสมัยใหมในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 

A study of human resource planning and human resource acquisition 

concepts, strategic human resource planning, process on human resource planning, human resource 

selection strategies, processes and modern tools on human resource selection. 
 

BUS3402 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยการออกแบบโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเลือกวิธีการและเครื่องมือในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การดําเนินการและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

A study of human resource development concepts, developmental processes 

On strategic human resource development, design of effective learning interventions and human 

resources development programs, selection of methods and development tools implementation and 

evaluation of human development programs. 
 

BUS3403 การบริหารคาตอบแทน (Managing Compensation and Rewards)  3(3-0-6) 

ศึกษาบทบาทเชิงกลยุทธของระบบการบริหารคาตอบแทน การวิเคราะหงาน การประเมินคา 

งาน การสํารวจคาตอบแทน การจัดทําโครงสรางเงินเดือน การกําหนดคาจางจูงใจ การบริหารสวัสดิการ กฎหมายเก่ียวกับ

คาตอบแทน 

A study of strategic roles of compensation systems, job analysis, job 

evaluation, wage and salary survey, pay structure, incentive and benefits programs, remuneration law. 

 

BUS3404 การพนักงานสัมพันธ (Employee Relations)     3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดการพนักงานสัมพันธ สหภาพแรงงาน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงาน การรวมเจรจาตอรอง 

การระงับขอขัดแยงในองคการ การไกลเกลี่ยการระงับขอพิพาทแรงงาน การปดงานและการนัดหยุดงาน การบริหารความ

หลากหลายในองคการ 

A study of employee relations concepts, labor unions, labor law, collective 

 bargaining practices and conflict resolution procedures, mediation, labor dispute resolution, lockout and 

strike, and diversity management in organizations. 
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BUS3405 หัวขอพิเศษทางการบริหารทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 

 (Special Topics in Human Resource Management) 

 ศึกษาในรายละเอียดของหัวขอท่ีสนใจแนวโนมท่ีสําคัญและพัฒนาการใหมท่ีนาสนใจท่ีเก่ียวของทางการ

บริหารทรัพยากรมนุษย พัฒนากระบวนทัศนและเสริมความคิดใหกับนิสิตในการทํางานในอนาคตโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือใหนิสิต

ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกันเพ่ิมเติม 

 A study on interesting to topics, recent trends and recent developments in Human 

Resource Management that benefit students’ thinking and future careers by using case studies. 
 

กลุม ท่ี  3  เปนกลุ ม วิชาทางด านการจัดการ ธุร กิจระหว างประเทศ สํ าหรับ นิสิต ท่ีมีความสนใจจะมีความรู 

            เ พ่ิม เติมในเรื่ องการจัดการ ธุร กิจระหว างประเทศให เลือกราย วิชา ท่ี ข้ึนตนด วย รหัส วิชา BUS3501     

            ถึง รหัสวิชา BUS3505 ดังน้ี 
 

BUS3501  การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา (Import and Export Business Management) 3(3-0-6) 

 ศึกษาการวางแผนและดําเนินงานในการสงสินคาออกและสั่งสินคาเขา ข้ันตอนการซื้อขายเอกสารและ

สัญญาซื้อขาย เอกสารและพิธีการนําเขาและสงออก วิธีดําเนินการเก่ียวกับการประกันภัยสินคา การชําระเงินในการคา

ระหวางประเทศ การเสนอราคาภายใตเง่ือนไขการคาแบบตางๆ (Incoterms)  สินเช่ือเพ่ือการสงออกและการนําเขาองคกร

ตางๆท่ีเก่ียวของกับการสงออกและนําเขา 

A study of export- import  planning  and  operating ,   purchasing procedures, 

documents and sales contracts, export- import procedures and documents, insurance procedures, 

methods and terms of payments, quotation with various incoterms, offering credit for import and export 

and related organizations for import and export.   
 

BUS3502       การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ     3(3-0-6) 

 (International Product and Price Management) 

 ศึกษาการจําแนกประเภทของผลิตภัณฑการพัฒนาผลิตภัณฑใหมวงจรชีวิตผลิตภัณฑผลิตภัณฑ  การ

ออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ การกําหนดนโยบายเก่ียวกับแบรนด การวางตําแหนงผลิตภัณฑ สาเหตุความลมเหลวของ

ผลิตภัณฑและวิธีการหลีกเลี่ยง ปจจัยท่ีสงผลตอการกําหนดราคา กลยุทธการกําหนดราคาและการกําหนดราคาท่ีแขงขันได

เพ่ือจําหนายในตลาดตางประเทศ  

 A study of 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 
 

BUS3503       การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ    3(3-0-6) 

 (International Distribution Channel Management) 

 ศึกษารูปแบบการจัดการชองทางการจัดหนาย การกระจายสินคาในตลาดตางประเทศศึกษาหลักในการ

พิจารณาเลือกคนกลาง ในการทําธุรกิจในตลาดตางประเทศ การเลือกชองทางในการจัดจําหนายใหสอดคลองกับนโยบายของ

องคการ  เก่ียวกับขอขัดแยงตางๆ ระหวางผูประกอบการธุรกิจระหวางประเทศ  
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A 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. 
 

BUS3504 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน (Logistic and SupplyChain Management)3(3-0-6) 

ศึกษาบทบาทและความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทานของธุรกิจ ศึกษาผลกระทบของ

ธุรกิจ กับการเปดเสรีการบริการโลจิสติกสของไทยและอาเซียน ความสัมพันธท่ีเช่ือมโยงของการขนสงสินคาในประเทศและ

ตางประเทศ 

A study of 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.  
 

BUS3505 หัวขอพิเศษทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

(Special Topics in International Business Management) 

 ศึกษาในรายละเอียดของหัวขอท่ีสนใจ แนวโนมท่ีสําคัญและพัฒนาการใหมท่ีนาสนใจท่ีเก่ียวของทางการ

จัดการธุรกิจระหวางประเทศพัฒนากระบวนทัศนและเสริมความคิดใหกับนิสิตในการทํางานในอนาคตโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือให

นิสิตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกันเพ่ิมเติม 

 A study on interesting topics, recent trends and recent developments on International 

Business Management that benefit students’ thinking and future careers by using case studies. 
 

กลุมท่ี 4  เปนกลุมวิชาทางดานการบริหารการตลาดสําหรับนิสิตท่ีมีความสนใจจะมีความรู เ พ่ิมเติมในเรื่องการ 

           บริหารการตลาด ใหเลือกรายวิชาท่ีข้ึนตนดวยรหัสวิชาBUS3601ถึง รหัสวิชา BUS3605 ดังน้ี 
 

BUS3601 พฤติกรรมผูบริโภค  (Consumer Behavior)     3(3-0-6)   

ศึกษาความหมาย ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภค  ปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในแงของจิตวิทยา  

สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  และเศรษฐศาสตร 

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. 
 

BUS3602 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)  3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงรูปแบบการสรางความสัมพันธกับลูกคา การวิเคราะหลูกคา การจัดทําแผนการตลาด สําหรับ

โปรแกรมการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การรักษาลูกคาเดิม การแสวงหาลูกคาใหม การสรางความสัมพันธกับกลุม

พนักงานภายในบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ กิจกรรมการตลาดเพ่ือสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว 

 A study of 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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BUS3603       หัวขอพิเศษทางการตลาด (Special Topics in Marketing)   3(3-0-6) 

ศึกษาในรายละเอียดของหัวขอท่ีสนใจ โดยมุงถึงการนําทฤษฎีทางการตลาดมาวิเคราะหในเชิงประยุกตใช  

พรอมท้ังศึกษาถึงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ และนํามาประมวลผลสรุปหาแนวทางในการแกไขปญหา และพัฒนากิจกรรมทาง

การตลาดโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกันเพ่ิมเติม   

 A study on interesting topics, or issues in the field of marketing, analyzing and applying 

concepts and theories to the real marketing situations. Finding and analyzing the related information in 

order to find solutions for the problems and developing effective marketing activities by using case 

studies. 
 

BUS3604 การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ     3(3-0-6) 

   (Advertising and Public Relations Management) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการโฆษณา  การประชาสัมพันธ   วิธีการใชงบสื่อโฆษณา กลยุทธ

สวนผสมสื่อโฆษณา การใชตารางเวลาการใชสื่อ วิเคราะหวิธีดําเนินการดานสื่อโฆษณา นโยบายดานสื่อโฆษณา กลยุทธดานสื่อ

โฆษณาในปจจุบัน การกําหนดกลยุทธดานการประชาสัมพันธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือการวางแผนดําเนินการดาน

ประชาสัมพันธ เทคนิคการประชาสัมพันธเชิงรุก และการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ศึกษาแนวความคิดดานตลาดสมัยใหมใน

การประชาสัมพันธ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ การใชสังคมออนไลนเพ่ือการประชาสัมพันธ 

   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. 
 

BUS3605 การบริหารตราสินคาและการสื่อสารตราสินคา     3(3-0-6) 

   (Brand Management and Brand Communication) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของตราสินคา การสรางตราสินคา  ภาพลักษณของตราสินคา  

การสรางคุณคาและตราสินคาท่ีดี การบริหารจัดการตราสินคา ตราสินคาออนไลน การสรางภาพลักษณตราสินคา กลยุทธการ

สื่อสารตราสินคา การเปนผูสนับสนุนทางการตลาด การบริหารจัดการตราสินคาใหประสบความสําเร็จ ตลอดจนการสราง

ภาพลักษณของสินคาใหเขมแข็งและยั่งยืน 

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.   
 

กลุมท่ี 5  เปนกลุมวิชาทางดานธุรกิจบริการ สําหรับนิสติท่ีมีความสนใจความรูในดานธุรกิจบริการ ใหเลือก 

            รายวิชาท่ีข้ึนตนดวยรหัสวิชา BUS3701 ถึง รหัสวิชา BUS3705 ดังน้ี 
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BUS3701       การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบริการ (Marketing  for Hospitality)  3(3-0-6) 

ศึกษาความแตกตางระหวางสินคาและบริการอันนําไปสูความแตกตางทางการตลาดของธุรกิจพฤติกรรม

ผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม วิเคราะหโครงสรางอุตสาหกรรมบริการ การ

จําแนกประเภทของธุรกิจบริการ  การใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดกับการตลาดบริการ การวางแผนกลยุทธการตลาดเพ่ือ

การแขงขันสําหรับธุรกิจบริการ 

A study of 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, applying marketing mix strategy to service business, strategic marketing plan for 

competiveness in services business. 
 

BUS3702 ธุรกิจท่ีพักแรม (Accommodation Business)    3(3-0-6) 

ศึกษาประวัติความเปนมาของธุรกิจท่ีพักแรม รูปแบบหลักของท่ีพัก อาทิ การจัดประเภทของโรงแรม 

รูปแบบของโรงแรม  โครงสรางองคกร และพนักงานของโรงแรม ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายตอนรับสวนหนา  การดําเนินงาน

ของกิจการ การตลาด การจัดการดานการเงิน ปญหาและแนวโนมในการจัดการธุรกิจท่ีพัก ความรับผิดชอบตอผูใชบริการ 

แนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินกิจการท่ีพักแรม 

   A study of the history of  accommodation business, the 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, and responsibility and solutions to business accommodation. 

 

BUS3703 การขนสง (Transportation)      3(3-0-6) 

ศึกษาความรูเ บ้ืองตนเก่ียวกับการขนสงทุกประเภท หลักการขนสงสินคาและผูโดยสาร พิจารณา

ยานพาหนะท่ีใหบริการในดานการกําหนดเวลา กําหนดราคาขนสงและคาโดยสาร วิธีสงเสริมการขายบริการ และความรวมมือ

ระหวางบรรดาผูใหบริการและหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ ตลอดจนปญหาในการแขงขัน 

A study of 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. 
 

BUS3704 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Services)   3(3-0-6) 

 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มประเภทและวิธีการในการบริการการเลือกใชวัสดุอุปกรณท่ี

ใชในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดทํารายการอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การ

สงเสริมการขาย และการบริการงานจัดเลี้ยงในรูปแบบตางๆ 

A study of 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. 
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BUS3705       ธุรกิจการจัดการประชุม (MICE Business)     3(3-0-6) 

ศึกษาธุรกิจการจัดประชุม (Meeting)  การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล(Incentive) การจัดประชุมนานาชาติ 

(Convention)  การจัดงานแสดงสินคา/นิทรรศการ (Exhibition) โดยศึกษาประเภท บทบาท หนาท่ีของผูจัดการ การจัด

บุคลากร การควบคุม การบริหาร การตลาด รวมถึงศึกษากลยุทธ เพ่ือนํามาพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดธุรกิจประเภทน้ี 

 A study of Meeting, Incentive, Convention and Exhibition as well as type,  role, 

personnel, control, management, marketing including strategic for effective development 
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 รหัสและช่ือหลักสูตร   25621311100048 

 ภาษาไทย      :   หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 

 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of  Business Administration Program in 

Aviation Business and Air Transportation 

 ช่ือปริญญา 

 ภาษาไทย       ชื่อเต็ม :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ) 

                        ชื่อยอ   :    บธ.บ.(ธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ) 
 

 ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม :    Bachelor of  Business Administration     

                    (Aviation Business and Air Transportation) 

   ชื่อยอ   :    B.B.A.(Aviation Business and Air Transportation) 
 

 ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญาและความสําคัญ 

สรางและผลิตบัณฑิตใหมคีวามรูรอบดานการบรหิารธุรกิจการบินใหรูลกึ รูจริง นําไปพัฒนากระบวนการทางความคิด

อยางสรางสรรค สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบ ตอการบริหารธุรกิจการบิน และ มีคุณธรรม

จริยธรรมรับผดิชอบตอสังคม  

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) มีความรูความสามารถและทักษะทางวิชาการเพ่ือการประกอบวิชาชีพดานการบิน โดยสามารถประยุกตใชองค

ความรูและศาสตรในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเทคโนโลยีและวิทยาการท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2) ติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน ดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4) เปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสรางสรรค

ผลงานทางวิชาการท่ีดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  

5) มีความรูความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและวิทยาการท่ีทันสมัยอยางตอเน่ือง 

6) คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาอยางสรางสรรคท้ังในชีวิตประจําวันและท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

7) มีความสนใจใฝเรียนรู ติดตามความกาวหนาท้ังทางดานวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาการท่ีทันสมัยอยางตอเน่ือง 

ดวยการศึกษาคนควาและนําผลการวิจัยมาประยุกตใช ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

8) มีเจตคติท่ีดีตอการใหบริการแกประชาชนทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 

9) มีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพตลอดจนสงเสริมและดํารงไวซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพในกติกาและ

รับผิดชอบตอหนาท่ีในสังคม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 
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 โครงสรางหลักสูตร 

 

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 

กลุมวิชาภาษา 15 

กลุมวิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตร  6   

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 99 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน 30 

กลุมวิชาเอกบังคับ 54 

กลุมวิชาเอกเลือก 

   หรือ  กลุมวิชาโท 

15 

15 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 135  หนวยกิต 

 

 

         รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30   หนวยกิต 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  9  หนวยกิต 

1. ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน   (Economics  in  Daily  Life) 3(3-0-6) 

2. SOC1001   สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 3(3-0-6) 

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

1.2  กลุมวิชาภาษา 15  หนวยกิต 

1. ENG1001    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I)  3(3-0-6) 

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

3. ENG2003    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III)  3(3-0-6) 

4. ENG2004    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV)  3(3-0-6) 

5. THA1001    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร(Thai Language for Communication)  3(3-0-6) 
 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  6  หนวยกิต 

1. TEC1001    สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ  (Media and Information Technology)         3(3-0-6) 

2. STA1001    สถิติพ้ืนฐาน  (General Statistics)            3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 99 หนวยกิต 

2.1  วิชาแกน  30  หนวยกิต 

     1. ABT1101    หลักการตลาด  (Principles of Marketing)           3(3-0-6) 

     2. ABT1102     หลักการจดัการและพฤติกรรมองคการ          3(3-0-6) 

  (Principles  of  Management and Organizational Behavior)  

     3. ABT1103     การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )           3(3-0-6) 

     4. ABT2104     กฎหมายธุรกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ (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     การวิเคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ           3(3-0-6) 

                   (Quantitative Analysis and Business Statistics)        

8. ABT3108     การจัดการการผลติและปฏิบัติการ (Productions and Operation Management)       3(3-0-6) 

     9. ABT3109    การบริหารความขัดแยงและการเจรจาตอรองในธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

                         (Conflict Management and Negotiation in The Aviation Business) 

    10. ABT4110    การบัญชีเพ่ือการจดัการ  (Managerial Accounting)          3(3-0-6) 
 

2.2  กลุมวิชาเอก  69  หนวยกิต 

2.2.1  กลุมวิชาเอกบังคับ  54  หนวยกิต 

     1. ABT1201    หลักการจัดการธุรกิจการบิน  (Principle of Aviation Business Management)        3(3-0-6) 

     2. ABT1202    การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน (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    การฝกปฏิบัติงาน 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    การจัดการงานบริการผูโดยสารภาคพ้ืนดิน (Passenger Ground Service Management)     3(3-0-6) 

     10. ABT2210  การบริหารสายการบิน  (Airline Management)        3(3-0-6) 

     11. ABT2211  ระบบสารสนเทศและการสํารองท่ีน่ังในธุรกิจการบิน        3(3-0-6) 

       (Aviation Information and Reservation System) 

     12. ABT2212  การฝกปฏิบัตงิาน 2  (Practicum II)        3(3-0-6) 

     13. ABT3213  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค 2  (English for TOEIC II)        3(3-0-6) 

     17. ABT3217  การฝกปฏิบัตงิาน 3  (Practicum III)        3(3-0-6) 



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- 117 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

     18. ABT4218  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพทางดานการบิน        3(3-0-6) 

      (Communication English for Aviation) 

     19. ABT4219  สัมมนาการบิน (Aviation Seminar)        3(3-0-6) 

     20. ABT4220  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education)        3(3-0-6) 

 

2.2.2  กลุมวิชาเอกเลือก  15  หนวยกิต 

 (1)  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจากรายวิชาท่ีกําหนดในกลุมวิชาเอกเลือกตามประกาศของ

มหาวิทยาลยัจํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 (2)  มหาวิทยาลยัจะประกาศเปดสอนรายวิชาเอกเลือกตามแผนการสอนในแตละปการศึกษา 

 (3)  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา ท่ีเทียบเทาจากสถานประกอบการหรือสถาบันอ่ืนเพ่ือ 

เทียบโอนรายวิชาเอกเลือก ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

     1. ABT3301    การบริหารลูกคาสัมพันธดานธุรกิจการบิน (Customer Aviation Relationship Management)  3(3-0-6) 

     2. ABT3302    ภูมิศาสตรกายภาพ  (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    การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ  (Multimodal Transport)        3(3-0-6) 

     7. ABT3307    การบริการลกูคาดานโลจิสติกส  (Logistics Customer Service)         3(3-0-6) 

     8. ABT3308    การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง (Demand and Inventory Planning)        3(3-0-6) 

     9. ABT3309    การประกันภยัในอุตสาหกรรมการขนสง  (Insurance on Transport Industry)         3(3-0-6) 

    10. ABT3310   การจัดการตนทุนสําหรับโลจสิติกสในธุรกิจการบิน        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   การประชาสมัพันธทางการบิน (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   การบริหารทรัพยากรมนุษยทางการบิน (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  กลุมวิชาโท  

(1) นิสิตสามารถเลือกเรียนกลุมวิชาโทการเงินการธนาคารของสาขาวิชาการบัญชี ท่ีเปดสอนในลักษณะการจัดการ

สอนรวมกับผูประกอบการ 

(2) นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา

15 หนวยกิต   ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(3) นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเทียบเทาจากสถานประกอบการหรือสถาบันอ่ืนเพ่ือเทียบโอนรายวิชาในกลุม

วิชาโท ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
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2.2.4  กลุมวิชาโทสําหรับนิสิตนอกคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรที่จะมาโทสาขาวิชาธุรกิจการบิน

และการขนสงทางอากาศ 

ใหเลือกจากรายวิชาท่ีกําหนดในกลุมวิชาเอกเลือก  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษา 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หนวยกิต  

  นิสิตสามารถเลือกรายวิชาท่ีสนใจจากตางคณะฯ หรือสาขาวิชา  จํานวน 6 หนวยกิต หรือตามความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษา ภายใตความเหน็ชอบจากคณะวิชา 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 
 

ชั้นปท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 3 3 3 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 3 3 3 

THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 3 3 3 

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 3 3 3 

ABT1101 หลักการตลาด 3 3 3 3 

ABT1102 หลักการจดัการและพฤติกรรมองคการ 3 3 3 3 

รวม 18 18 18 18 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา 3 3 3 3 

ENG1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 3 3 3 

ABT1201 หลักการจดัการธุรกิจการบิน   3 3 3 3 

ABT1202 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3 3 3 3 

ABT1203 การบริการลูกคาดานธุรกิจการบิน 3 3 3 3 

ABT1204 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 3 3 3 3 

ABT1205 การฝกปฏิบัติงาน 1 1 0 - - 

รวม 19 18 18 18 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 

 

ชั้นปท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENG2003   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 3 3 3 3 

STA1001 สถิติพ้ืนฐาน 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 การจัดการงานบริการผูโดยสารภาคพ้ืนดิน 3 3 3 3 

รวม 21 21 21 21 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 3 3 3 3 

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3 3 3 

ABT2104 กฎหมายธุรกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ 3 3 3 3 

ABT2105 การเงินธุรกิจ 3 3 3 3 

ABT2210 การบริหารสายการบิน 3 3 3 3 

ABT2211 ระบบสารสนเทศและการสํารองท่ีน่ังในธุรกิจ

การบิน 

3 3 3 3 

ABT2212 การฝกปฏิบัติงาน 2 2 0 - - 

วิชาเลือกเสรี 1 - - 3 3 

รวม 20 18 21 21 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 
 

ชั้นปท่ี  3 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ABT3106 ภาษีอากร 1 3 3 3 3 

ABT2107 การวิเคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถิติ

ธุรกิจ 

3 3 3 3 

ABT3213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค 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 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ABT3108 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ 3 3 3 3 

ABT3109 การบริหารความขัดแยงและการเจรจาตอรอง

ในธุรกิจการบิน  

3 3 3 3 

ABT3216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค 2 3 3 3 3 

ABT3217 การฝกปฏิบัติงาน 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  สาขาวิชาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 
 

ชั้นปท่ี  4 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ABT4110 การบัญชีเพ่ือการจดัการ  3 3 3 3 

ABT4218 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพทางดาน

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 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

วิชาเลือกเสรี 1 3 3 - - 

วิชาเลือกเสรี 2 3 3 - - 

ABT4220 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - - 6 0 

รวม 6 6 6 0 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

 1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   9  หนวยกิต 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics  in  Daily  Life)                  3(3-0-6) 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรขอบเขตหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยราคาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    อุปสงค  อุปทาน และปจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลติ รายได

ประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน  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) 

  หลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะหสถานการณ ปญหาและการสังเคราะห แนวทางแกไข ปองกันปญหา 

หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพ่ือประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม มีการประยุกตความรูเพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหา 

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 การสื่อสารและการแกปญหา                      3(3-0-6) 

 (Thinking Communication and Problem Solving)  

 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการ

แกไขปญหาเชิงตรรกศาสตรการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

  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   กลุมวิชาภาษา 15  หนวยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I)             3(3-0-6) 

 โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพท

และสาํนวนในชีวิตประจําวัน 

  Elementary structure and grammar; listening, speaking, reading and writing basic sentence 

patterns; vocabulary and expressions in daily life. 

คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 
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ENG1002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (English for Communication II)   3(3-0-6) 

 โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึนคําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร

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)  

 โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 

 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) 

 ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

 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) 

 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคดิเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟง

โดยเนนการเก็บใจความสําคญัฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจนําเสนอขอมลูและวิจารณอยางมีเหตุผล 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   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

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

  ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร  ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคน

ขอมูล ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 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) 

สถิติพ้ืนฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัว

แปรสุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเปนอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวนการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ

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.   หมวดวิชาเฉพาะดาน      

 2.1  กลุมวิชาแกน  

ABT1101 หลักการตลาด  (Principles of Marketing)     3(3-0-6) 

ศึกษาแนวความคิด   หนาท่ีและความสําคัญของการตลาด  ท่ีมีผลตอความสามารถ ในการดําเนินงานของ

ธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ   พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวนการตลาด  การเลือกตลาดเปาหมาย  และการวาง

ตําแหนงผลิตภัณฑ  กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ 

  A study of principles, definitions, functions, process, institutions, environment and 

services of marketing.  Topics include product classification, distribution channels, pricing and promotion, 

consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing mix strategy, and market targeting. 

 

ABT1102 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคการ      3(3-0-6)   

         (Principles  of  Management and Organizational Behavior) 

 ศึกษาลักษณะขององคการและการบริหารท้ังในและตางประเทศ หนาท่ีการบริหาร คือ การวางแผน การ

จัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การช้ีนํา และการควบคุม การศึกษาหนาท่ีการบริหาร แนวคิดและทฤษฎีทางดานการจัดการ

ในปจจุบัน บทบาทหนาทีของผูบริหารในดานการจัดการกระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองคการ หลักพ้ืนฐาน 

และการวิเคราะหพฤติกรรมบุคคล และพฤติกรรมองคการ ความสัมพันธระหวางบุคคล และกลุมผูนํา และภาวะความเปนผูนํา

อํานาจหนาที การจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การสื่อสารในองคการ ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ 

ประเด็นการศึกษาวิเคราะหการจัดการ  พฤติกรรมองคการภายใตการบริหารจัดการในยุคโลภาภิวัฒนและจริยธรรมในการ

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

เก่ียวกับ ตนทุน – ปริมาณ – กําไรเพ่ือการตัดสินใจ 

  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) 

ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรธุรกิจ  และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เชน 

หลักกฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จาํนํา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับตราสารทางการเงิน เชน ตรา

สารทุนและตราสารหน้ี และตั๋วเงิน 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) 

วิชาบังคับกอน : ABT2103  การบัญชีการเงิน 

 ขอบเขตและบทบาทหนาท่ีของฝายการเงิน เปาหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงินของ

ธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจท่ีมีผลทางภาษี    เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงินเพ่ือการบริหารการเงิน  การจัดการทางการเงิน

ของธุรกิจท้ังในดานการจัดการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุนตลาดทางการเงิน 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) 

ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรของไทย  หลักเกณฑ   วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ   ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  อากรแสตมป และภาษีทองถ่ิน 

  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 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ    3(3-0-6) 

 (Quantitative Analysis and Business Statistics)   

 ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน 

และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลองสถานการณ รวมท้ังการประยุกตใชสถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

 A study of mathematics and statistics for quantitative analysis, techniques for decision 

making  under certainty and uncertainty, linear programming, network analysis, simulation, and applied 

use of descriptive statistics and inferential statistics for processes of planning and decision making in 

business context.  
 

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

 ศึกษาระบบการบริหารการผลติและการบริหารกลยุทธการผลิต และบริการการวางแผนผลิตสินคาและ

บริการ หลักการเพ่ิมผลผลิต การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและลาํเลยีง การควบคมุสนิคาคงคลัง การควบคมุ

คุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ  การควบคุมตนทุน การลดความสญูเสยี การบํารุงรักษาอุปกรณ 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 การบริหารความขัดแยงและการเจรจาตอรองในธุรกิจการบิน    3(3-0-6) 

  (Conflict Management and Negotiation in The Aviation Business) 

  กระบวนการเจรจาในธุรกิจการบิน การวิเคราะหขอขัดแยง และปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวางการ

เจรจา การรวบรวมขอมูลกอนการเจรจา การศึกษาความตองการพ้ืนฐานของคูเจรจา การจัดเตรียมเอกสารหัวขอการเจรจา 

การตั้งคําถามในการเจรจาตอรอง โดยเนนการเจรจาเพ่ือแกปญหาในธุรกิจการบิน 

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) 

วิชาบังคับกอน : ABT2103  การบัญชีการเงิน 

 บทบาทของการบัญชีบริหารการบัญชีตนทุนตนทุนมาตรฐาน  การคิดตนทุนตามกิจกรรมการงบประมาณ

การงบประมาณยืดหยุนการวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไรการบัญชีตามความรับผิดชอบการจัดทํารายงานตามสวนงาน

การกําหนดราคาการใชสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 

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  กลุมวิชาเอกบังคับ 

ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน  (Principle of Aviation Business Management)      3(3-0-6) 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน ความสําคญั  ความหมาย  ประวัติความเปนมา ลักษณะท่ี

สําคัญและองคประกอบในอุตสาหกรรมการบิน การศึกษาจะรวมถึงองคกร หนวยงานท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมการบิน 

รูปแบบ การจัดการและการดําเนินงานทาอากาศยาน การจัดการบริการดานการบิน การบริการผูโดยสารและสินคา การ

จัดการลูกคาสมัพันธ และรายไดท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจการบิน 

 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 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน  (Logistic and Supply chain Management)   3(3-0-6) 

ศึกษาบทบาทและความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทานของธุรกิจ ศึกษาผลกระทบของ

ธุรกิจ กับการเปดเสรีการบริการโลจิสติกสของไทยและอาเซียน ความสัมพันธท่ีเช่ือมโยงของการขนสงสินคาในประเทศและ

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 การบริการลูกคาดานธุรกิจการบิน  (Aviation Customer Service)  3(3-0-6) 

 แนวคิด การปฏบัิติการบริการลูกคาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ นโยบายการบริการลูกคา การ

วางแผนการสรางตัวแบบ กระบวนการบริการ การสรางวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากร การใช เทคโนโลยี การวัดผล ตลอดจน

การแกไขปญหาการใหบริการลูกคาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศแนวโนมในอนาคต  

 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) 

 หลักและวิธีการจัดการเท่ียวบิน เพ่ือใหผูโดยสารไดรับความสะดวกสบายและความพอใจสูงสุด ตลอดจน

มารยาทในการบริการ การใชอุปกรณท่ีใชบริการ การบริการในระหวางเท่ียวบิน การดูแลความปลอดภัยของผูโดยสาร 

ตลอดจนหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริการบนเครื่องบิน 

 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 ฝกปฏิบัติงาน 1  (Practicum I)      1(0-6-0) 

 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดาํเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ในสายงานท่ี

เก่ียวของ ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง 

 An internship at enterprises of which the business activities (a minimum period of 100 hours.)  
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ABT2206 กฎหมายและขอบังคับการบิน  (Air Laws and Regulations)   3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  สอบไดวิชา  ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน                                                             

                       วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ทางดานการบิน เพ่ือนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการดานธุรกิจ

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) 

วิชาบังคับกอน :  สอบไดวิชา  ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน                                                             

                      หลักและทฤษฎีวาดวยความปลอดภัยในการบินแหงรัฐ (Safety and Security) อํานาจรัฐ องคการหรือ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการออก สั่งพัก หรือเพิกถอนใบจดทะเบียน ใบสําคัญสมควรการเดินอากาศของอากาศยาน และ

ใบอนุญาตผูประจําหนาท่ีแตละคน การสอบสวนอากาศยานท่ีเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติการณวิธีการปฏิบัติเมื่ออากาศยานไดรับ

ความเสียหายท่ีอยูในเขตอํานาจรัฐหรืออยูนอกเขตอํานาจรัฐรวมถึงการจัดทํารายงานการสอบสวนเสนอตามกฎหมายและ

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 การบริการจัดการคลังสินคาและการขนสงสินคาทางอากาศ   3(3-0-6) 

(Warehousing and air cargo management services) 

วิชาบังคับกอน :  สอบไดวิชา  ABT1202 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 

                      แนวคิดการจัดการคลังสินคาในโลจิสติกสและซัพพลาย การคลังสินคา สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ

เครื่องมือ ระบบคลังสินคา การจัดกําลังคน การปฏิบัติการ การวัดผล และแนวโนมอนาคต และ องคประกอบของการขนสง

ทางอากาศความสัมพันธขององคประกอบ จุดมุงหมายและวัตถุประสงครวมกันของระบบการขนสงทางอากาศ รูปแบบของ

ระบบการขนสงทางอากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการขนสงทางอากาศตามปจจัยและสภาพแวดลอมท้ัง

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 การจัดการงานบริการผูโดยสารภาคพ้ืนดิน (Passenger Ground Service Management)  3(3-0-6) 

 ระบบการใหบริการผูโดยสารภาคพ้ืนดินของบริษัทสายการบิน ท่ีสนามบิน โดยเนนท่ีรายละเอียดของงานท่ี

จะตองดําเนินการท้ังหมด  ท้ังในสวนของงานบริการผูโดยสาร  การควบคุมนํ้าหนัก  การจัดการสัมภาระ การควบคุมสมดุล

ของนํ้าหนักในการบรรทุกของเครื่องบินอยางเหมาะสม  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) 

วิชาบังคับกอน :  สอบไดวิชา  ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 

 ตนทุนและคาใชจายในการใหบริการ พฤติกรรมสายการบิน กระบวนการตลาด อุปสงค การกําหนดราคา 

ระบบการจัดการดานรายได (Revenue Management System) การจัดการดานการเงิน รูปแบบทางธุรกิจของสายการบิน 

การตลาดและกลยุทธของสายการบินในการแขงขัน และการปรับแตงองคกรตามสภาพแวดลอมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

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 ระบบสารสนเทศและการสํารองท่ีนั่งในธุรกิจการบิน    3(3-0-6) 

(Aviation Information and Reservation System) 

 ระบบการจัดการสารสนเทศท่ีใชในการดําเนินธุรกิจการบิน  ระบบ Global Distribution System ระบบ

การจองตั๋วโดยสาร และการสํารองท่ีน่ังสายการบินระบบการเช็คอินและการผานข้ึนเครื่องบิน รวมท้ังระบบการสื่อสารระหวาง

สถานี  การศึกษาจะรวมถึงคําศัพทและภาษาท่ีใชสื่อสารกันในอุตสาหกรรมการบิน พรอมท้ังฝกทักษะการเขียนอักษรยอ

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 ฝกปฏิบัติงาน 2  (Practicum II)      2(0-12-0) 

 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดาํเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจในสายงานท่ีเก่ียวของ 

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) 

วิชาบังคับกอน :  สอบไดวิชา  ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 

 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการเตรียมตัวสอบ TOEIC  (Test of English  for International 

Communication) ท้ังทักษะดานการพูด ฟง อาน เขียน และหลักไวยากรณภาษาอังกฤษใหเขาใจและครอบคลุมในระดับ

เบ้ืองตน 

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 การเดินอากาศและมาตรฐานการบินระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

(Air Navigation and International Aviation Standard) 

วิชาบังคับกอน :  สอบไดวิชา  ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 

 การเดินอากาศ กฎหมายการเดินอากาศท้ังในประเทศและตางประเทศ มาตรฐานการบินท่ีองคการการบิน

พลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) และองคการการบินอ่ืนท่ีกําหนดใชในการเดินอากาศของแตละภูมิภาค 

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 การนําเขาสงออกและพิธีการศุลกากร      3(3-0-6) 

(Imports Exports and Custom Clearance Shipping Management) 

 แนวคิด การปฏิบัติการนําเขาและสงออกสินคาในโลจิสติกสและซัพพลายเชน ความรูท่ัวไปเก่ียวกับนําเขา-

สงออก กระบวนการนําเขาและสงออก สิทธิประโยชนทางภาษี EDI กับวิธีการศุลกากร เอกสารเก่ียวกับการนําเขาและสงออก 

กฎหมายศุลกากรท่ีควรทราบ พิธีการศุลกากรสําหรับธุรกิจนําเขา-สงออกในเชิงปฏิบัติการจริง ท้ังการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศและการคาชายแดน (Cross  Boarder) การขนสงทางบก  ทางลํานํ้า  ทางทะเล และการขนสงทางอากาศ รวมถึงงาน

เอกสาร การขอใบอนุญาตเปนตัวแทนออกของโดยกรมศุลกากร (Custom Broker) และกระบวนการตางๆ ท่ีเก่ียวของของ

ศุลกากร และเทคโนโลยีสารสนเทศทางศุลกากรในปจจุบันและอนาคต 

 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) 

วิชาบังคับกอน :  สอบไดวิชา ABT3213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค1 

 กระบวนการในการสื่อสารและทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการเตรียมตัวสอบ TOEIC (Test of 

English for International Communication ) ท้ังทักษะดานการพูด ฟง  อาน  เขียน และหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ 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 ฝกปฏิบัติงาน 3   (Practicum III)      3(0-18-0) 

 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดาํเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจในสายงานท่ีเก่ียวของ 

ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 

 An internship at enterprises of which the business activities (a minimum period 

of 300 hours.)  

 

ABT4218 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพทางดานการบิน    3(3-0-6) 

(Communication English for Aviation) 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ABT3216  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค2  

 การใชภาษาอังกฤษดานการออกเสียง (Pronunciation) ความรูไวยากรณพ้ืนฐาน (Structures) คําศัพท 

(Vocabulary) ความเขาใจ (Fluency Comprehension) และการโตตอบ (Interaction) ตามมาตรฐานการจัดระดับการใช

ภาษาอังกฤษขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (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 ประเด็นปญหาท่ีมีผลกระทบตองานดานการบิน ท้ังดานการปฏิบัติ 

การบริหาร การศึกษา และการวิจัย แนวโนมของอุตสาหกรรมการบินและแนวทางการพัฒนาในอนาคต  ฝกการจัดสัมมนา

ประเด็นและแนวโนมของปญหาทางดานการบินท่ีนาสนใจในปจจุบัน พรอมท้ังหาแนวทางการแกไขเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงาน

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 : นิสิตจะตองเขารับการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการเขาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา อยางนอย 

30 ชั่วโมง 

ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ  โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ

สถานประกอบการเพ่ือใหโอกาสนิสิตในการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารธุรกิจ นิสิต

ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด  จิตใจ  และอารมณ   โดยมีเวลาในการทํางานท้ังสิ้นไมนอยกวา 4 เดือนเต็ม 

นิสิตจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณท่ีไดจากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอ่ืน 

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  กลุมวิชาเอกเลือก 

ABT 3301 การบริหารลูกคาสัมพันธดานธุรกิจการบิน               3(3-0-6) 

 (Customer Aviation Relationship Management) 

 ศึกษาถึงรูปแบบการสรางความสัมพันธกับลูกคาดานธุรกิจการบิน การวิเคราะหลูกคาดานธุรกิจการบิน 

การจัดทําแผนการตลาด สําหรับโปรแกรมการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การรักษาลูกคาเดิม การแสวงหาลูกคาใหมดาน

ธุรกิจการบิน การสรางความสัมพันธกับกลุมพนักงานภายในบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ กิจกรรมการตลาดเพ่ือสราง

ความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว 

 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 ภูมิศาสตรกายภาพ (Physical Geography)     3(3-0-6) 

 ระบบสิ่งแวดลอมทางกายภาพของโลก การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ความแตกตางของพ้ืนท่ีโลกในดาน

การใชพลังงานแสงอาทิตย ปจจัยและความสัมพันธดานภูมิอากาศ สภาพดิน การเกษตร และพิจารณาการใชท่ีดินท่ีเก่ียวของ

กับความเปนอยูของมนุษย 

 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) หลักการของเบอรนอลลี่ (Bernoulli’s 

Principles) แพนอากาศ (Airfoil) องคประกอบท่ีทําใหเกิดการยก แรงยก (Lift) หลักการเบ้ืองตนของแรงฉุด (Drag) รูปทรง

ของปก การไหลของอากาศและอุปกรณควบคุม การรวงหลน (Stall)  แรงท่ีกระทําตออากาศยาน องคประกอบของนํ้าหนัก

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 ลมพ้ืนผิว และระยะสูง กระแสอากาศปนปวน การ

เคลื่อนตัวของช้ันบรรยากาศ การเกิดเมฆและฝน พายุฝนฟาคะนอง นํ้าแข็งเกาะเครื่องบิน (Aircraft icing) ทัศนวิสัย การ

ตรวจอากาศพ้ืนผิว และระยะสูง มวลอากาศและแนวปะทะอากาศ ปรากฏการณของสภาพอากาศ ภูมิอากาศโดยท่ัวไป และ

ภูมิอากาศแถบเสนศูนยสูตร การรายงานสภาพอากาศสําหรับการบิน การวิเคราะหแผนภูมิอากาศ แผนท่ีพยากรณอากาศ 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 การจัดซื้อและการวางกลยุทธธุรกิจ การวางแผนและ

กําหนดนโยบายในการจัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การรับและการเก็บรักษาพัสดุ การประเมินและการควบคุมพัสดุ การ

วัดและประเมินผูขายปจจัยการผลิต การจัดซื้อจัดหาแบบอิเล็กทรอนิกส เทคนิคการเจรจาตอรอง  การวางแผนยุทธวิธี และ

ข้ันตอนในการเจรจาตอรอง 

 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 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal Transport)   3(3-0-6) 

 ลักษณะท่ัวไปของการขนสงในแตละรูปแบบ  ไดแก การขนสงทางนํ้า  การขนสงทางบกและการขนสงทาง

อากาศ  รวมท้ังวิเคราะหขอดี ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ  โครงขายการขนสงและการเช่ือมโยงระบบการขนสง  

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสง  การขนสงตอเน่ือง  โครงสรางพ้ืนฐานและสวนประกอบท่ีชวยในการ

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 การบริการลูกคาดานโลจิสติกส  (Logistics Customer Service)   3(3-0-6) 

 ลักษณะของการบริการธุรกิจตางๆในอุตสาหกรรมบริการของโลจิสตกิส เชน การขนสงทางบก การขนสง

ทางนํ้า การขนสงทางอากาศ การใหบริการคลังสินคา การกระจายสนิคาเปนตน ตลอดจนการนําเอาโลจิสติกสมาประยุกตใช

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 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง  (Demand and Inventory Planning) 3(2-2-5) 

 โครงสรางของสินคาลักษณะของปญหาสินคาคงคลัง  เทคนิคการพยากรณความตองการและการวางแผน

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 การประกันภัยในอุตสาหกรรมการขนสง  (Insurance on Transport Industry) 3(3-0-6) 

 ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตาง ๆท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการขนสง เชน ผูรับจัดการขนสง  

ผูประกอบการขนสงสินคา ทาเรือและเทอรมินัล  ผูใหบริการโลจสิตกิส  ผูนําเขา-สงออก เปนตน เพ่ือทราบลักษณะความเสี่ยง

ภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของ 

 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 การจัดการตนทุนสําหรับโลจิสติกสในธุรกจิการบิน    3(3-0-6) 

 (Cost Management for Logistics in Aviation)   

 การคิดและการประมาณตนทุนโลจิสติกสและซัพพลายเชนในธุรกิจการบิน การจัดทํางบประมาณ การ

วิเคราะหตนทุนโลจิสตกิสและซัพพลายเชน  วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงตนทุนเพ่ือการตัดสินใจดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

วิธีการวัดและควบคุมผลการปฏิบัตงิานของหนาท่ีดานโลจิสตกิสและซัพพลายเชนในธุรกิจการบิน  การลดตนทุนดานโลจิสตกิส

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) 

 บทบัญญัติท่ัวไปของการบริการจราจรทางอากาศ การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic 

Control Service) ขอกําหนดการแบงสวนหนวยงาน ความรับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ

กับคําอนุมัติการบิน การจัดบริการขอมูลขาวสารดานการบิน ท้ังในรูปแบบของประกาศผูปฎิบัติการบิน (NOTAMs) การ

กระจายขอมูลการบินทางคลื่นความถ่ี การบริการเตือนภัย (Alerting Service) รูปแบบการติดตอสื่อสารของการบริการจราจร

ทางอากาศ เทคนิคในการวางแผนการบินของอากาศยานเชิงพาณิชย ในการปฏิบัติงานอํานวยการบิน (Flight Dispatch) ซึ่ง

ประกอบดวย นํ้าหนักและขอจํากัดตางๆ 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) 

 ทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธของบุคคล กลุมบุคคลในองคกรการบินและอวกาศ และความสัมพันธดาน

ทัศนคติ คุณธรรมและคานิยมของบุคคลตอสังคม ประเทศชาติจริยธรรมในวิชาชีพ  ความรับผิดชอบในการทํางานท่ีมีตอพันธะ

ทางสังคม แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิผลของงานเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน และความสามัคคีขององคกรทางการบินและสังคมโดยรวม 

 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 การประชาสัมพันธทางการบิน  (Aviation Public Relations)   3(3-0-6) 

 ทฤษฎี หลักการ บทบาท และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ ตลอดจนการดําเนินงานประชาสัมพันธ

ของหนวยงานในอุตสาหกรรมการบิน ความสําคัญของกลุมประชาชนเปาหมายในการประชาสัมพันธ การเลือกสื่อและกิจกรรม

ในการประชาสัมพันธท่ีไดผล บทบาทของสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ ปญหาและแนวทางการแกไขในการประชาสัมพันธ

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 โครงงานดานการบิน 1  (Aviation Project I)     3(0-9-5) 

 ฝกเขียนโครงรางวิจัยดานอุตสาหกรรมการบิน และนําเสนอโครงรางวิจัยเพ่ือใชในการดําเนินโครงการ 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 โครงงานดานการบิน 2  (Aviation Project II)     3(0-9-5) 

วิชาบังคับกอน: ABT3404 โครงงานดานการบิน 1   

 ฝกการดาํเนินการวิจยัตามโครงรางท่ีนําเสนอ  สรุปเปนรายงาน และนําเสนอการวิจัยภายใตการดูแลของ

อาจารยท่ีปรึกษา 

 Practice in conducting research according to the proposed outline. Summary in a report 

And presenting research under the supervision of an advisor. 

 

ABT3416 ความปลอดภัยดานการบิน/อวกาศ  (Aviation / Space Security Issue)  3(3-0-6) 

 โครงสรางระบบการบรหิารความปลอดภัยในการดําเนินงานของหนวยงานทางดานการบิน และอวกาศ ให

เปนไปตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (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 การบริหารทรัพยากรมนุษยทางการบิน   (Aviation Human Resource Management)   3(3-0-6) 

 แนวคิดทฤษฎีเบ้ืองตนของการบริหารทรัพยากรมนุษย หลักพ้ืนฐานการจัดองคกร ประเภทและคุณสมบัติ

ของทรัพยากรบุคลากรดานการบิน แหลงผลิตทรัพยากรบุคคลดานการบิน บทบาทหนาท่ีสําคัญของการบริหารงานบุคคลดาน

การบินท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารงานบุคคลในองคการการบิน 

 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 การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบริการการบิน     3(3-0-6) 

 (Marketing for the aviation service industry)  

ศึกษาความแตกตางระหวางสินคา และบริการอันนําไปสูความแตกตางทางการตลาดของธุรกิจพฤติกรรม

ผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการการบิน ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม วิเคราะหโครงสรางอุตสาหกรรมบริการ 

การจําแนกประเภทของธุรกิจบริการ  การใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดกับการตลาดบริการ การวางแผนกลยุทธการตลาด

เพ่ือการแขงขันสําหรับธุรกิจบริการการบิน 

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 การจัดทําแผนการบิน  (Flight Operation)     3(3-0-6) 

 เอกสารการทําแผนการบิน นโยบายการวางแผนเติมเช้ือเพลิงอากาศยาน การวางแผนการบินของอากาศ

ยาน แบบตางๆและตามคูมือเสนทางบินตาง ๆ การจัดทําแผนการบินตามแบบของ ATC Flight Plan และการวิเคราะหสภาพ

อากาศเพ่ือการทําแผนการบิน 

 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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 รหัสและช่ือหลักสูตร  25371311100142 

         ภาษาไทย    :  หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  

              ภาษาอังกฤษ  :  Master of Business Administration Program  
       

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

           ภาษาไทย      ช่ือเต็ม  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   

        ช่ือยอ     :     บธ.ม. 
 

           ภาษาอังกฤษ      ช่ือเต็ม  :  Master of Business Administration   

        ช่ือยอ  :     M.B.A. 

 

 

 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 ปรัชญา  

    มุงสรางมหาบัณฑิตทางดานการบริหารธุรกิจท่ีมีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน ทันตอเหตุการณ และ

ทันสมัย อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ใหสามารถนําองคความรูใหมมาประยุกตใช พรอมท้ังแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง

ได ท้ังภาครัฐ และ เอกชนอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันในระดับประเทศ

และระดับสากลไดตอไป              

 ความสําคัญ 

    การดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน จําเปนตองใชเครื่องมือของการบริหารธุรกิจ และ

เทคโนโลยีทันสมัยท่ีผสานกับองคความรูอยางเปนระบบ รวมกับการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชไดอยาง

มีประสิทธิภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปนหลักสตูรท่ีพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถบูรณาการความรู

ทางดานบริหารธุรกิจ ใหเปนผูบริหารท่ีรอบรู สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุค

ปจจุบัน 

 วัตถุประสงค 

   1. เพ่ือพัฒนานักบริหารทุกระดับท่ีสามารถนําทฤษฎีและประสบการณมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ

องคกร หนวยงาน รวมถึงชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติไดอยางเหมาะสม  

   2. เพ่ือพัฒนานักบริหารทุกระดับท่ีมีทักษะความเปนผูนํา ความคิดสรางสรรค คุณธรรม จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคมในการตัดสินใจและบริหารทรัพยากรทางการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   3. เ พ่ือพัฒนานักบริหารทุกระดับท่ีมีความพรอมในการปรับตัวและองคกรใหเขากับบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังระดับประเทศ และภูมิภาคไดอยางเหมาะสม 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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 โครงสรางหลักสูตร 
 

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

หมวดวิชา/ รายละเอียด 

จํานวนหนวยกิต 

แผน  ก  

 แบบ  ก (2) 

แผน  ข 

(ไมมีวิทยานิพนธ) 

1.  หมวดวิชาหลัก 24  หนวยกิต 24  หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา 3  หนวยกิต 9  หนวยกิต  

3.  วิทยานิพนธ 12  หนวยกิต - 

4.  การคนควาอิสระ - 6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 39  หนวยกิต 39  หนวยกิต 

 
   

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

    รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แยกตามแผนการศึกษา 
 

1. แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)  มีหนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต   ดังนี้  

 1.1 หมวดวิชาหลัก  ประกอบดวย 8 รายวิชา   หนวยกติรวม  24  หนวยกติ 

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

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

   (Research for Business Planning and Decisions)     

3.  ECON 510  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจดัการ (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  การจัดการเชิงกลยทุธ (Strategic Management)        3(3-0-6) 

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

8.  MGMT 512   การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

     (Human Resource Management and Organizational Behavior) 

 

1.2 หมวดวิชาเลือก  ประกอบดวย 1 รายวิชา   หนวยกิตรวม  3  หนวยกิต 

   นักศึกษาในแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)  สามารถเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกของแผนการศึกษา 

แผน ข   1 รายวิชา  จํานวน 3 หนวยกิต   
   

1.3 วิทยานิพนธ      ประกอบดวย 2 รายวิชา   หนวยกิตรวม  12  หนวยกิต  

1.   BUSI 592  วิทยานิพนธ 1  (Thesis I)                 6 หนวยกิต   

2.   BUSI 593  วิทยานิพนธ  2   (Thesis II)                  6 หนวยกิต   
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2. แผนการศึกษา แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ)    มีหนวยกิตตลอดหลักสูตร  39  หนวยกิต ดังนี้  

2.1 หมวดวิชาหลัก   ประกอบดวย 8 รายวิชา หนวยกิตรวม   24 หนวยกิต 

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

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

   (Research for Business Planning and Decisions)     

3.  ECON 510  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจดัการ (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  การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)        3(3-0-6) 

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

8.  MGMT 512   การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

     (Human Resource Management and Organizational Behavior) 
 

2.2 หมวดวิชาเลือก สําหรับแผนการศึกษา แผน ข  จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 9  หนวยกิต  

นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาใดก็ไดไมนอยกวา 3 รายวิชา ดังตอไปน้ี  

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   การวิเคราะหการลงทุน   (Investment Analysis)   3(3-0-6) 

4.  FINA 521 ความเสีย่งและการจัดการสภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management) 3(3-0-6) 

5.  MKTG 520  กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

  (Integrated Marketing Communication Strategy) 

6.  MKTG 521  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภค  (Consumer Behavior Analysis) 3(3-0-6) 

7.  MKTG 522 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจดัการเทคโนโลยสีมัยใหม 3(3-0-6) 

  (Electronic Commerce and Modern Technology Management) 

8.  MKTG 523  กลยุทธการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมยัใหม 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 การประกอบการและการสรางสรรคทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

   (Entrepreneurship and Creativity in Business) 

11.  MGMT 523 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน   3(3-0-6) 

    (Logistics and Supply Chain Management) 

12.  MGMT 524   การบริหารองคกรสื่อ (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  การคนควาอิสระ  

1. BUSI  581    การคนควาอิสระ   (Independent Study)   6 หนวยกิต  

 

   : เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน    

  เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2560 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

แผน ก แบบ ก (2) แบบทําวิทยานิพนธ 

ปท่ี ภาคการศึกษาท่ี วิชา หนวยกิต 

1 1 ECON  510   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ 

ACCT   510   การบญัชีเพื่อการจัดการ 

MKTG  511   การจัดการการตลาด 

MGMT 512   การจัดการทรัพยากรมนษุยและ พฤติกรรมองคการ 

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  วิทยานิพนธ 1 

3 

6 

รวม 9 

4 BUSI    593  วิทยานิพนธ 2 6 

รวม 6 

 รวมทั้งสิ้น 39 

 

       แผน ข แบบไมทําวิทยานิพนธ    

ปท่ี ภาคการศึกษาท่ี วิชา หนวยกิต 

1 1 ECON  510   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ 

ACCT   510  การบัญชีเพื่อการจัดการ 

MKTG  511  การจัดการการตลาด 

MGMT 512  การจัดการทรัพยากรมนษุยและพฤติกรรมองคการ 

3 

3 

3 

3 

รวม 12 

2 BUSI   510  การวิจยัเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

MGMT 511  การจัดการการปฏิบัติการ 

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 

 

 
การสอบประมวลผลความรอบรูขอเขียนและ/หรือปากเปลา 

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

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

 บทบาทของผูบริหารและนักบัญชีในองคกร  การนําขอมูลทางการบัญชีมาใชในการวางแผนดําเนินการ การ

ควบคุมและการตัดสินใจ ศึกษาการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณ 

ตนทุน กําไร การวิเคราะหตนทุนภาษี และขอจํากัดของขอมูลตางๆ การจัดทํางบประมาณ การแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน

และงบกระแสเงินสด การวิเคราะหกรณีศึกษาประกอบความเขาใจเพ่ือการประยุกตใชในธุรกิจจริง 

 The roles of executives and accountants within an organization; the application of 

accounting information for planning, control and decision-making; studying total costing and variable 

costing; analyzing cost-volume-profit relationship and limitations of accounting information; budgeting; 

presenting the changes in financial information and cash flow; and analyzing case studies for a greater 

understanding in how to apply the knowledge to real business environment 
 

BUSI 510   การวิจัยเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

     (Research for Business Planning and Business Decisions)    

 หลักการ และข้ันตอนกระบวนการวิจัยธุรกิจ เริ่มตั้งแตการระบุปญหา การกําหนดกรอบแนวคิดในการ

พิจารณาปญหา การออกแบบวิธีการตางๆเพ่ือใชในการคนหาคําตอบ การดําเนินการคนหาคําตอบจากแหลงขอมูลประเภท

ตางๆ การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายของขอมูล ตลอดจนการประเมินความสมเหตุสมผล และความเปนไปไดของ

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  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ  (Managerial Economics)   3(3-0-6) 

การประยุกตหลักเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของธุรกิจ หลัก

เศรษฐศาสตรจุลภาคครอบคลุม อุปสงค-อุปทาน พฤติกรรมของผูบริโภค ลักษณะของกําไร การวัดผลกําไร การจัดสรรเงินทุน

และทรัพยากร การวิเคราะหการผลิต ทฤษฎีตนทุน โครงสรางการตลาด และ        การแขงขันทฤษฎีราคา หลักเศรษฐศาสตร

มหภาคเก่ียวของกับ การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ท้ังการเงินและการคลัง 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 

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

หลักการจัดการดานการเงินและการวิเคราะหทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน  การวางแผนทาง

การเงิน การจัดทํางบประมาณ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพยถาวร ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนการ

ลงทุน มูลคาของเงินตามเวลา การพิจารณาจัดหาเงินทุนท้ังระยะสั้นและระยะยาว การจัดโครงสรางของเงินทุน นโยบายเงิน

ปนผล 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  การวิเคราะหและทบทวนสภาพการณทางธุรกิจ การวิเคราะหพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการตลาด  

พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวนตลาดและตลาดเปาหมาย  กลยุทธการตลาด  การพัฒนาสวนผสมทางการตลาด การสราง

ตราผลิตภัณฑและการจัดการทางการตลาดโดยมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการวิเคราะหปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ

หาขอสรุปเปนแนวทางแกไขปญหา 

 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  การจัดการเชิงกลยุทธ   (Strategic Management) 3(3-0-6) 

  การวิเคราะหปญหาและประเมินสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการ โดยระบุจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายทางกลยุทธใหเหมาะสมกับกําลังความสามารถและทรัพยากรท่ีมี

อยูอยางจํากัด การวางแผนกลยุทธขององคการท้ังกลยุทธระดับองคการ กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาท่ี การนํา

แผนกลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมการปฏบัิติใหเปนไปตามแผนกลยุทธท่ีวางไว โดยใชการศึกษาจากกรณีตัวอยางทางธุรกิจ

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 กลยุทธการผลิต การจัดโครงสรางองคการของฝายผลิต การออกแบบ  การวางระบบ 

การใชเทคโนโลยีในการผลิต การวางแผนและการกําหนดตารางการผลิต การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางผัง การจัดซื้อ การ

ควบคุมสินคาคงคลัง  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ มาตรฐานสินคาและบริการ การบํารุงรักษาอุปกรณ  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 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ   3(3-0-6) 

(Human Resource Management and Organizational Behavior) 

 ความหมาย ลักษณะ หนาท่ี และความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษย

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ  การจัดการทรัพยากรมนุษยในระดับสากลและการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีแสดง

ถึงความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงกรณีศึกษาและการวิเคราะหปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย; การศึกษาพฤติกรรมองคการในหัวขอตางๆ อาทิ แรงจูงใจ ความเปนผูนํา การทํางานเปนทีม การจัดโครงสรางองคการ 

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

 

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

วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 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 

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ พระราชบัญญัติการบัญชีทีเก่ียวของกับภาษีอากร การวิเคราะหและการแกปญหาทาง

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   การวิเคราะหการลงทุน (Investment Analysis)   3(3-0-6) 

 ความหมายของการลงทุน ปจจัยในการตัดสินใจลงทุน ทางเลือกและชองทางในการลงทุน ทฤษฎี แนวทาง 

และวิธีการท่ีใชในการวิเคราะหการลงทุนในตลาดการเงิน 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  ความเสีย่งและการจัดการสภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management) 3(3-0-6) 

 แนวคิดและกระบวนการในการจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงในภาคเอกชนโดยพิจารณาตัวแบบการ

จัดการในลักษณะองครวม ศึกษาวิกฤตการณและความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แนวทางและกลยุทธการจัดการ

สภาวะวิกฤตซึ่งเปนผลมาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกองคการ ศึกษา

กระบวนการวางแผนจัดการสภาวะวิกฤตโดยบูรณาการแนวคิดกับการปฏิบัติ วิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษาท้ังในและ

ตางประเทศและสังเคราะหบทเรียนเพ่ือแสวงหาโอกาสและแนวทางปองกันแกไขจากสภาวะวิกฤตและความเสี่ยง      

 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  กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

(Integrated Marketing Communication Strategy) 

การใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยธุรกิจและผูบริหาร ศึกษาแบบบูรณาการกลยุทธการใชสวนผสมการ

สงเสริมการตลาด รวมท้ังการโฆษณา การสื่อถึงสาธารณชน การขายผานบุคคล และการกระตุนยอดขาย  หัวขอรวมถึงการ

วางเปาหมายการสงเสริมการตลาด การวางแผน การดําเนินการ ตลอดจนการติดตามผลการสงเสริมการตลาด การจัดทํา

งบประมาณและการเลือกใชเครื่องมือเพ่ือสื่อสารการตลาด  

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  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  (Consumer Behavior Analysis)                 3(3-0-6) 

 แนวทางการวิเคราะหพฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค  ศึกษาปจจัย

ทางดานจิตวิทยา  เศรษฐกิจและสังคมท่ีสงผลกระทบตอปฏิกิริยาการบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค    

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 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจดัการเทคโนโลยีสมัยใหม 3(3-0-6) 

(Electronic Commerce and Modern Technology Management)  

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน เว็บไซท เครือขาย

สังคม หลักการออกแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจ การตลาดอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหเว็บ ความเช่ือถือ ความ

เปนสวนตัว และความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบท่ีมีตอสังคมและจริยธรรมในการดําเนินงาน 

 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  กลยุทธการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม 3(3-0-6) 

(New Media-Based Marketing Strategies) 

ความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม  แนวทางการวางแผนกลยุทธทาง

การตลาดโดยใช 8P’s ปจจัยในการพิจารณาเลือกลูกคา Brand Equity วิวัฒนาการของการตลาดสูการตลาดสมัยใหม 

แนวทางในการจัดการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม ประเภทของสื่อสมัยใหมท่ีใชกันแพรหลาย กรณีศึกษาองคการท่ีใช

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  การจัดการธุรกิจในประเทศกลุมอาเซียน 3(3-0-6) 

(Business Management in ASEAN countries) 

ความเปนมาของอาเซียน กลไกการบริหารของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การศึกษาและการวิเคราะหปจจัย

และสภาพแวดลอมท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศในกลุมอาเซียน  การจัดตั้งธุรกิจ การจางแรงงาน การ

แสวงหาวัตถุดิบ การเลือกทําเลท่ีตั้งฐานการผลิต กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 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 การประกอบการและการสรางสรรคทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurship and Business Creativity) 

 ความหมายและแนวทางในการเปนผูประกอบการและการเสริมสรางความคิดสรางสรรค คุณลักษณะของ

ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือใหผูบริหารมีความคิดริเริ่มท่ีจะประกอบธุรกิจของตนเอง หรือใชแนวทางของผูประกอบการ

มาเสริมสรางประสิทธิภาพในองคการ ปญหาของธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม การวิเคราะหสภาพแวดลอมและ

การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ ตลอดจนการประยุกตแนวความคิดของผูประกอบการ การใชกรณีศึกษา

เพ่ือช้ีใหเห็นถึงปญหาและแนวทางแกไข 
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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 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน    3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management)  

แนวคิดโลจิสติกสและซัพพลายเชน การจัดการกิจกรรมโลจิสติกส การจัดการวัสดุ  การประมวลคําสั่งซื้อ 

สินคาคงคลัง การขนสง คลังสินคา บรรจุภัณฑ การบริการลูกคา เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโลจิสติกสภายใต

ภาวะการณแปรเปลี่ยน การจัดการตนทุนรวมต่ําสุด กลยุทธการจัดการโลจิสติกสเพ่ือสรางมูลคา ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ

ของลูกคาและการทํากําไรสูงสุดในระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 Concepts of logistics and supply chain; management of logistics activities; materials 

management; purchase order processing; inventory; transportation; packaging; customer services; 

information technology; logistics management amid changing circumstances; most cost-effective logistics 

management; and logistics management strategy for creating value, efficiency, customer satisfaction and 

maximum profits via logistics and supply-chain system 
 

MGMT 524    การบริหารองคกรสื่อ  (Management in Media Organizations)                 3(3-0-6)  

รูปแบบการบริหารจัดการองคกรสื่อ ฤษฏี วิวัฒนาการและวัฒนธรรมองคกรสื่อ นวัตกรรม       การ

บริหารองคกรสื่อสมัยใหม แนวทางการพัฒนาองคกรสื่อใหมีประสิทธิภาพ เขากับยุคสมัย รวมถึงศึกษาทิศทางการบริหาร

องคกรสื่อในอนาคต โดยเนนการใชกรณีศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

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) 

   ธุรกิจสื่อสารมวลชนทุกแขนงท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อกระจายภาพและเสียง สื่อใหมและสื่ออ่ืนๆ ศึกษาการ

วางแผนและการบริหารธุรกิจสื่อ ท้ังดานการบัญชี การเงิน การลงทุน การตลาด กฎหมาย ภาษีอากร  การบริหารความเสี่ยง; 

การวิเคราะหและการเขียนแผนธุรกิจ และแนวทางการเปนผูประกอบการ เพ่ือสรางความคิดริเริ่มท่ีจะประกอบธุรกิจของ

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 เพ่ือใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํางานเปนทีม

โดยประมวลความรอบรูในวิชาท่ีเก่ียวของนํามาประยุกตในการจัดการปญหาหรือประเด็นรวมสมัยดานการบริหารธุรกิจ 

 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. การคนควาอิสระ  แผน ข     6 หนวยกิต 

BUSI 581  การคนควาอิสระ   (Independent Study) 6 หนวยกิต/ Credits 

ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใหนักศึกษาแตละคนนําความรู ความสนใจมาศึกษาถึงปญหาทางธุรกิจหรือ

โอกาสทางธุรกิจ และเลือกหัวขอเพ่ือทําการคนควาโดยการตอยอดจากงานวิจัยเดิมหรือสรางสรรคผลงานใหม โดยเลือกรูปแบบใน

การจัดทําและนําเสนอในลักษณะงานวิจัย กรณีศึกษาหรือ แผนธุรกิจไดอยางอิสระ จัดทําเปนรูปเลมในรูปแบบท่ีถูกตอง เน้ือหามี

ความเช่ือมโยงสัมพันธกับหลักการและเหตุผลในการศึกษา หลักทฤษฎีท่ีอางอิงจากตํารา วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเลือก

เครื่องมือ วิธีการดําเนินการ การวิเคราะหผลการศึกษา ตลอดจนการสรุปผลท่ีไดกับวัตถุประสงคและขอสมมติฐานในการศึกษา 

และนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา ท้ังน้ีหัวขอหรือประเด็นตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษากอนดําเนินการ 

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.  วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก (2) 12 หนวยกิต 

BUSI 592   วิทยานิพนธ 1 (Thesis I)         6 หนวยกิต / credits       

ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในการศึกษาประเด็นปญหาท่ีไดรับ   การเห็นชอบและอนุมัติ 

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบการนําเสนอวิทยานิพนธ 

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   วิทยานิพนธ 2 (Thesis II)         6 หนวยกิต / credits       

ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในการศึกษาประเด็นปญหาท่ีไดรับ การเห็นชอบและอนุมัติ 

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบการนําเสนอวิทยานิพนธ 

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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 ช่ือหลักสูตร   

       ภาษาไทย :    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

           ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
           
 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

          ภาษาไทย ช่ือเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 

   ช่ือยอ : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 
 

          ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :    Bachelor of Public Administration (Public Administration) 

      ช่ือยอ :  B.P.A. (Public Administration)  

 

 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญา 

  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความเช่ียวชาญทางการบริหาร การสื่อสาร การใชความคิดเชิงวิเคราะห 

มีทักษะการเปนผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม 
 

 ความสําคัญ 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการ ความรู 

ความสามารถทางวิชาการกับบริบทของสังคมท่ีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร จะเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการของชุมชนในดานการพัฒนาคน พัฒนา

กําลังคน พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามกรอบและทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ประเทศไทย 4.0  

ยุทธศาสตรจังหวัดตามแผนและนโยบายของรัฐ และ สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

 

 วัตถุประสงค  

  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปน้ี 
1. มีความรูความสามารถดานทฤษฎีและการปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  

3. มีความสามารถในการเปนผูนําและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการประสานงานและ

การสื่อสาร และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

4. มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟงความเห็นท่ีแตกตาง และแสดงความ

คิดเห็นไดอยางสรางสรรค สามารถเรียนรูศาสตรใหมๆ ไดดวยตนเอง       

   

   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
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 โครงสรางหลักสูตร 
 

โครงสรางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

หมวดวิชา หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 10 

กลุมวิชาภาษา 12   

กลุมวิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตร  6   

กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 2 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 94 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน 39 

กลุมวิชาเอกบังคับ 39 

กลุมวิชาเอกเลือก 16 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

รวม 130  หนวยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 10 หนวยกิต      

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

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

3. LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป (General Laws) 2(2-0-4) 

4. SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 2(2-0-4) 

5. TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแกปญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 

2(2-0-4) 

 

1.2  กลุมวิชาภาษา  12   หนวยกิต 

1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(2-2-5) 

2. ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(2-2-5) 

3. ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(2-2-5) 

4. ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(2-2-5) 

5. THAC 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 

6. THAC 102     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 

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

8. THAC 202     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 

9. ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1  (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

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

(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) การเปดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 

-  จะเปดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารยท่ี

ปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย 

 -  การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 

 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  6  หนวยกิต 

1. MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  (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  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม  2  หนวยกติ 

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. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ไดแก  

  1.1 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ        

       1.2 กลุมวิชาภาษา 

2. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal competency)  ไดแก  

  2.1 สังคมและวัฒนธรรม                   

      2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  

3. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะดานวิชาชีพ (Professional competency) ไดแก  

  3.1 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา 

4. กลุมวิชาท่ีสะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลยัในดานจิตอาสา ไดแก  

  4.1 การเรียนรูผานกิจกรรม         

  4.2 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ   94   หนวยกิต ประกอบดวย 

    2.1 วิชาแกน  39  หนวยกิต                                                           

1. PUAD 101    ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐศาสตร (Introduction to Political Science) 3(3-0-6) 

2 PUAD 102    ปรัชญาทางรัฐประศาสนศาสตร (Philosophy of Public Administration) 3(3-0-6) 

3. PUAD 103    องคการและการบริหาร  (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    การบริหารและการปกครองทองถ่ินไทย 

(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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการในยุคดิจติัล      3(3-0-6) 

    (Information systems for administration and management in the digital age)  

13. PUAD 301  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ 

(Introduction to International Relations) 

3(3-0-6) 

                   
   2.2 วิชาเอก  55  หนวยกิต 

         2.2.1  วิชาเอกบังคับ  จํานวน 39 หนวยกิต 

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    การบริหารเชิงยทุธศาสตร   (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    หลักการและยุทธศาสตรการบริหารทองถ่ิน 

(Principles and Strategies of Local Administration) 

3(3-0-6) 

7. PUAD 316 สถานการณโลกปจจุบัน  (Current World Issues) 3(3-0-6) 
8. PUAD 317    นโยบายสาธารณะ   (Public Policy) 3(3-0-6) 
9. PUAD 318 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร (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 หนวยกิต       ใหเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 

1. PUAD 331    พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการ 

(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    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Development) 3(3-0-6) 

5. PUAD 335 การบริหารคาตอบแทน  (Compensation  Administration) 3(3-0-6) 

6. PUAD 336    การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (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    การจัดการวิสาหกิจชุมชน  (Management of Community Enterprises) 3(2-2-5) 

13. PUAD 343    ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

  (Strategic Planning for Integrated Spatial Development) 

14. PUAD 344 สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  (Peace Study for Local Development) 3(3-0-6) 

15. PUAD 345 ไทยกับความสัมพันธประเทศเพ่ือนบาน 

(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. กลุมวิชา ฝกประสบการณวิชาชพีรัฐประศาสนศาสตร  7   หนวยกิต   ประกอบดวย      

 1. WILP 191 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร   1(1-0-0) 

  (Preparation  Field Experience in Public Administration) 

 2. WILP 192  การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร  1 

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

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

2(2-40-0) 

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

2(2-40-0) 
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หมายเหตุ : 

1. กลุมวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ ทักษะดานวิชาชีพ (Professional Skill) ไดแก 

 1.1 องคการและการบริหาร                        1.6 นโยบายสาธารณะ  

 1.2 ภาวะผูนําในการบริหารภาครฐัและเอกชน  1.7 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร          

    1.3 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร     1.8 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 1.4 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  1.9 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสศาสตร 

 1.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย                    1.10 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลุมวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ ทักษะดานภาษาอังกฤษ (English Skill) ไดแก 

    2.1 องคการและการบริหาร              2.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล 

 2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย   2.5 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 

    2.3 การตลาดสําหรับภาครัฐ             
  

3.  กลุมวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ ทักษะดานการสื่อสาร (Communication  Skill) ไดแก 

3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจดัการ 3.5 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร        

 ในยุคดิจิตลั     3.6 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 หลักการวางแผนและพัฒนาชุมชน               3.7 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร       

3.3 การจัดการวิสาหกิจชุมชน   3.8 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3.4 ภาวะผูนําในการบริหารภาครฐัและเอกชน  
     

 

หมายเหตุ :   1.  ในกรณีท่ีนักศึกษาเลือกกลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตรใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานใน

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง (6 หนวยกิต) และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา

เอกเลือกขางตนอีก 9 หนวยกิต 

2.  ในกรณีท่ีนักศึกษาเลือกท่ีจะไปปฏบัิติงานสหกิจศึกษา  ตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกขางตนอีก 

9 หนวยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

       ใหเลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเนช่ัน โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีไดเรียนมาแลวโดยการเห็นชอบของ

อาจารยท่ีปรึกษา  
 

 

 วิชาโทสําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน ท่ีจะเลือกเรียนวิชาโทรัฐประศาสนศาสตร  

   ใหเลือกจากรายวิชาท่ีกําหนดในกลุมวิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต  

โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 :  เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1.ตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลยัเนช่ัน เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

2.ตองผานการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลยัเนช่ัน เรื่อง หลักเกณฑการทดสอบ 

 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

ช้ันปท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 3 3 3 

LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป 2 2 2 2 

LEAC  100 การเรยีนรูผานกิจกรรม 1 1 0 1 0 

SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 2 2 2 

TAPS  100 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา 2 2 2 2 

PUAD 101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 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 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENCO  102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 3 3 3 

CIVI    100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 2 2 2 

LEAC  200 การเรยีนรูผานกิจกรรม 2 1 0 1 0 

MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  2 2 2 2 

TECH  100 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 2 2 

SCIE   100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2 2 2 2 

PUAD 103 องคการและการบริหาร 3 3 3 3 

PUAD 104 การบริหารราชการไทย 3 3 3 3 

WILP  191 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณ

วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 

1 1 - - 

WILP  192 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

รัฐประศาสนศาสตร   1  

2 - - - 

รวม 21 18 18 17 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

ช้ันปท่ี  2  

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิช  ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENCO  201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 3 3 3 3 

ECON  100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2 2 2 2 

PUAD  201 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 3 3 3 

PUAD  202                                 ภาวะผูนําในการบริหารภาครัฐและเอกชน                                  3 3 3 3 

PUAD  203 การบริหารและการปกครองทองถ่ินไทย 3 3 3 3 

PUAD  204 การตลาดสําหรับภาครัฐ 3 3 3 3 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 3 3 3 

รวม 20 20 20 20 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENCO  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 3 3 3 3 

PUAD  205 การบริหารการคลังสาธารณะ 3 3 3 3 

PUAD  206 จริยธรรมสําหรับนักบริหาร 3 3 3 3 

PUAD  207 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ปกครอง 

3 3 3 3 

PUAD  208 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

จัดการในยุคดิจิตลั 

3 3 3 3 

PUAD  211 กฎหมายอาญา 1 3 3 3 3 

WILP   291 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

รัฐประศาสนศาสตร   2  

2 - - - 

รวม 20 18 18 18 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

ช้ันปท่ี  3  

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

PUAD  301 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับความสัมพันธ

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 หลักการและยุทธศาสตรการบริหาร

ทองถ่ิน 

3 3 3 3 

รวม 18 18 18 18 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

PUAD  316 สถานการณโลกปจจุบัน 3 3 3 3 

PUAD  317 นโยบายสาธารณะ 3 3 3 3 

PUAD  318 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร 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 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

รัฐประศาสนศาสตร  3    

2 - - - 

รวม 20 17 19 18 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

ช้ันปท่ี  4 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

PUAD… วิชาเอกเลือก 1 3 3 - - 

PUAD… วิชาเอกเลือก 2 3 3 - - 

PUAD… วิชาเอกเลือก 3 3 3 - - 

PUAD  481 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3 3 - - 

PUAD  491 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - - 6 6 

รวม 12 12 6 6 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝกงาน สหกิจศึกษา 

หนวยกิต ชั่วโมงเรียน หนวยกิต ชั่วโมงเรียน 

PUAD… วิชาเอกเลือก 1 - - 3 3 

PUAD… วิชาเอกเลือก 2 - - 3 3 

PUAD… วิชาเอกเลือก 3 - - 3 3 

PUAD 481 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร - - 3 3 

รวม - - 12 12 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  จํานวน 10  หนวยกิต 
 

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

                 ศึกษาประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ความเช่ือทางศาสนา ความเจรญิทาประวัติศาสตรของอารยธรรมสมัย

โบราณ  อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม และประวัติศาสตรศลิปะสมัยโบราณจนถึงสมยัใหม  

                   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     เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน   (Economics  in Daily Life)                        2(2-0-4) 

                    ศึกษาหลักการเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อุปสงค  อุปทาน และปจจัย

กําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค การกําหนดระดับการผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน  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   กฎหมายท่ัวไป   (General Laws)              2(2-0-4) 

                    ความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแตละประเภท  การใชและการยกเลิก

กฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพง 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) 

                   ศึกษารูปแบบความสัมพันธและ พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุม

ประเทศอาเซียน 

                   The Study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 

culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การสื่อสารและการแกปญหา                            2(2-0-4) 

                (Thinking Communication and Problem Solving)  

 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการ

แกไขปญหาเชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

                This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for 

communication, logical thinking and problem solving, communication skill development, thinking skill 

development and problem solving and decision-making process.      

   

คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
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 1.2  กลุมวิชาภาษา  จํานวน 12  หนวยกิต 

ENCO 101    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I)           3(2-2-5) 

                   โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพท

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) 

                    โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

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)  

                    โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 

                   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)  

                   ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

                   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 โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน ทักษะการฟง พูด อาน เขียน

ประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

                   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) 

                   โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

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) 

                  การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญ ฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ 

                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) 

                    การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝกฝน 4 ทักษะท่ีสามารถ

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) 

เปนการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พมา เวียดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลัส (จีน /ญี่ปุน/

เกาหลี)  โดยมีเน้ือหาประกอบดวย หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับเบ้ืองตน การฟง การพูด การอาน และ

การเขียน  ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

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) 

เปนการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พมา เวียดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลัส (จีน /ญี่ปุน/

เกาหลี)  โดยมีเน้ือหาประกอบดวย หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน การฟง การพูด การอาน และ

การเขียน  คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, reading and 

writing. Vocabulary and expressions in daily life. 

 

 
 

 1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร    จํานวน 6  หนวยกิต 

MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   (Mathematic in Daily Life)                         2(2–0–4) 

    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การเทียบ

บัญญัติไตรยางศ การคํานวณดอกเบ้ีย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกตใชขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือการตัดสินใจ  

     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   สิ่งแวดลอมกับชีวิต     (Environment and Life)                                      2(2–0–4) 

     ศึกษาความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ

อนุรักษความหลากหลายชีวภาพในทองถ่ิน การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

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  ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 

ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 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  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม    จํานวน  2  หนวยกิต 
 

LEAC 100   การเรียนรูผานกิจกรรม 1 (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 

                 การเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน

กีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรม  การเสริมทักษะ และ

ประสบการณท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

               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   การเรียนรูผานกิจกรรม 2  (Learning by Activities II)  1(0-3-2) 

                   การเขารวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความ

เปนมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ  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.  หมวดวิชาเฉพาะดาน    จํานวน  94  หนวยกิต  ประกอบดวย 

 2.1 วิชาแกน 39 หนวยกิต 

PUAD 101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร    (Introduction to Political Science) 3(3-0-6) 

 ศึกษาขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร รัฐ แนวความคิดทางการเมือง ระบบการปกครอง พรรค

การเมือง กลุมผลประโยชน ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน รัฐกับกฎหมาย อุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญ 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     ปรัชญาทางรัฐประศาสนศาสตร   (Philosophy in Public Administration) 3(3-0-6)  

 ศึกษาความหมายสถานภาพ ปรชัญา แนวคิด ทฤษฎ ี และขอบขายแนวโนมของรัฐประศาสนศาสตร 

ความสัมพันธกับวิชาสังคมศาสตรอ่ืนๆ กิจกรรมของรัฐบาลในการดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐ หนาท่ีทางการบริหารและการ

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     องคการและการบริหาร  (Organization and Administration) 3(3-0-6) 

 ศึกษาลักษณะขององคการและการบริหาร วิวัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร หนาท่ีตางๆ ในการ

บริหาร ไดแก การวางแผน การจัดองคการ 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 ปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารราชการไทย ปญหาและแนว

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 การบริหารทรัพยากรมนุษย   (Human Resource Administration) 3(3-0-6) 

 ศึกษาความเปนมา หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย ความหมายและพัฒนาการของการบริหารทรัพยากร

มนุษย แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษยขอบขายหนาท่ีความรับผิดชอบและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐในระบบราชการพล

เรือนไทย และการใชระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

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 ภาวะผูนําในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 

 (Leadership in Public and Private Administration) 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา เชน ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีพฤติกรรม 

(Behavior Theory) และทฤษฎีสถานการณ (Contingency Theory) และทฤษฎีภาวะผูนําอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับบทบาทและหน

าท่ีของผูนํา วิสัยทัศน คุณลักษณะผูนําท่ีดี การสรางความเปนผูนําและการพัฒนาผูนํา ความสัมพันธระหวางผูนํากับอํานาจและ

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 การบริหารและการปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0-6) 

(Thai Local Government and Administration) 

ศึกษาความหมายของการบริหารและการปกครองทองถ่ิน แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ แนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน วิวัฒนาการการปกครองทองถ่ินไทย รูปแบบและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ปญหาและแนวโนมของการปกครองทองถ่ินไทย  

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     การตลาดสําหรับภาครัฐ     (Marketing in  Public ector)             3(3-0-6) 

                  ศึกษาความหมาย และ ความสําคัญของการตลาด แนวคิดตลาดผูผลิต ตลาด ทรัพยากร ตลาดกลาง ตลาด

ผูบริโภค และ ตลาดภาครัฐ  ประยุกตเปนแนวคิดการตลาดสําหรับภาครัฐ เรียนรูความจําเปนในการบริหารตลาดสําหรับ

ภาครัฐ  และ การตลาดเพ่ือสังคม การใหบริการ การเสนอคุณคาใหกับผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ สัมพันธภาพ

ระหวางองคการกับผูรับบริการ 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 การกอหน้ีสาธารณะ บทบาทของรัฐบาลในทาง

เศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน การบริหารการคลังภาครัฐและทองถ่ิน 

                  A study of meaning and development of public finance; concepts and theories of public 

finance; public revenue; tax; public expenditure; theories of public goods; public debt; role of 

government in economic system; fiscal policy; monetary policy; state and local government fiscal 

management. 
 

PUAD 206 จริยธรรมสําหรับนักบริหาร   (Ethics for Administrator) 3(3-0-6)       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม จริยธรรมทางการ

บริหารและคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักบริหาร จริยธรรมและธรรมาภิบาลกับการบริหาร ปญหาการคอรรัปช่ันและการ

ตรวจสอบ การเสริมสรางสํานึกคุณธรรม จริยธรรม การประยุกตใชในการบริหาร 

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 การจัดทําและการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ การควบคุมมิใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ การกระทําทางปกครอง 

การควบคุมฝายปกครอง 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) 
            ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับระบบขอมูล ท่ีสามารถนําไปใชในการบริหาร เพ่ือประโยชนในการวางแผน 

การควบคุม การตัดสินใจของผูบริหาร ความตองการในการใชขอมูล วิธีการจัดเก็บขอมูล การพัฒนาระบบขอมูล เทคนิคทาง

คอมพิวเตอรในระบบงาน โดยมุงเนนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารสาธารณะ (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 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ  3(3-0-6)              

           (Introduction to International Relations) 

 ศึกษาความหมายและขอบเขตของความสัมพันธระหวางประเทศ ผูแสดงบทบาทและกติการะหวาง

ประเทศ แนวทางการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ อํานาจและเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ความรวมมือและความขัดแยงระหวางประเทศ  

A study of the meaning and scope of international relations. Actors and International 

rules, approaches of  international    ,relations power and instruments used in international relations , 

coorperation and international conflict. 
 

 2.2  วิชาเอก 55 หนวยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 39 หนวยกิต 

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) 

วิชาบังคับกอน :  PUAD 211  กฎหมายอาญา 1  

        ศึกษาความผิดทางอาญาแตละลักษณะตั้งแตความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิด

เก่ียวกับการปกครอง ความผิดเก่ียวกับการยุติธรรม ความผิดเก่ียวกับศาสนา ความผิดเก่ียวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอ

ประชาชน ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดตอชีวิตและรางกาย ความผิดตอเสรีภาพ

และช่ือเสียง ความผิดเก่ียวกับทรัพย จนถึงความผิดท่ีเปนลหุโทษ 

    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      การบริหารเชิงยุทธศาสตร   (Strategic Administration) 3(3-0-6) 

          ศึกษาความสําคัญและภาพรวมของการบริหารเชิงยุทธศาสตร กระบวนการและการวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดขอจํากัด การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนขององคกรเพ่ือการวางแผน

ยุทธศาสตร การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การควบคุม และเทคนิคในการบริหารแผนยุทธศาสตร ตลอดจนการนํา

เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหมมาใชในการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกร  

                    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) 

 แนวคิดท่ัวไปและวิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาของสํานักพฤติกรรมศาสตร 

การบริหารการพัฒนาจากแนวปรากฏการณนิยม ถึง ปฏิฐานนิยม กระบวนการบริหารองคการเพ่ือการพัฒนา กระบวนการ

บริหารนโยบายท่ีเนนโครงการพัฒนา การบริหารโครงการพัฒนาตามภาคสวน เง่ือนไข และ ปญหาของการบริหารการพัฒนา 

 An exposure of general concepts and the evolution of development  administration, 

development administration of behavioral science institute,  development administration across popular 

phenomenon to 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  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                           3(3-0-6) 

 (Natural Resources and  Environmental Management) 

   สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และวิกฤตสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี

เก่ียวกับดิน ปาไมท่ีเก็บกักนํ้า สวนสาธารณะ ทะเล ลุมนํ้าลําคลอง และภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีจะไดรับผลจากการพัฒนา การ

จัดผังเมือง  เทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยง การใชภูมิปญญาในการจัดการสิ่งแวดลอม  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  หลักการและยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น 3(3-0-6) 

 (Principles and Strategies of Local Administration)  

 ศึกษาแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรในระดับทองถ่ิน กระบวนทัศนใหมและยุทธศาสตรการบริหารทองถ่ิน 

กระบวนการบริหารทองถ่ินท่ีเนนผลงาน การตัดสินใจและการบริหารความขัดแยงในกระบวนการบริหาร คุณภาพการบริการ

สาธารณะของหนวยปกครองทองถ่ิน และการวิเคราะหระบบบริหารปกครองทองถ่ิน      

         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   สถานการณโลกปจจุบัน    (Current World Issues) 3(3-0-6) 

 ศึกษาเหตุการณท่ีสําคัญๆ ในโลก ท่ีมีผลกระทบตอการเมืองระหวางประเทศ ความคลี่คลายของความ

ขัดแยงท่ีเกิดข้ึน รวมถึงผลกระทบของเหตุการณน้ันๆ 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) 

                  แนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะในระดับตางๆ ตัวแบบในการวิเคราะห

นโยบาย บริบทของนโยบายและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับการกอรูปนโยบาย การกําหนดนโยบาย 

การวางแผนนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายในชวงเวลาตางๆ รวมท้ัง

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 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร   (Strategic Project Administration) 3(3-0-6)

 ศึกษาแนวคิดการวางแผนและบริหารโครงการ ประเภทของโครงการ การจัดรูปองคการ บทบาทหนาท่ี

ของผูจัดการโครงการ  เทคนิคการวางแผนและการเขียนโครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ 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 วัฒนธรรมองคกร ท่ีมีผลตอการปรับเปลี่ยนการ

ทํางานขององคกร  ความหมาย ประเภท และเปาหมายของนวัตกรรม แนวคิด วิธีการ และรูปแบบใหมๆ  ในการจัดการ

องคกร นวัตกรรมดานกระบวนการ และการบริหารองคการ การดําเนินงาน และการใหบริการ การพัฒนาเพ่ือประยุกตใชองค

ความรูไปสูปฏิบัติตางๆ ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ 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 การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 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    ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร        3(3-0-6) 

 (Research Metholodology in Public Administration)      

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร กระบวนการวิจัย การออกแบบการ

วิจัยในสาขารัฐประศาสนศาสตรและองคการ การเขียนเคาโครงการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลวิจัย  

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   สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร    (Seminars in Public Administration) 3(3-0-6) 

 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสัมมนา วิจัยและสัมมนาประเด็นท่ีเก่ียวของกับรัฐประศาสนศาสตร 

นโยบาย การวางแผนยุทธศาสตร การนํานโยบายไปปฏิบัติ ธรรมาภิบาล กระบวนทัศน การวิเคราะหจุดออน และจุดแข็งท่ีมี

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   หนวยกิต       ใหเลือกจากรายวิชาดังตอไปน้ี 

PUAD 331    พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการ (Organizational Behavior and Development) 3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของพฤติกรรมองคการ และแนวคิด ทฤษฎีทางดานพฤติกรรม ตลอดจน

ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมของบุคคลในระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคการ ผลท่ีพฤติกรรมองคการ

มีตอผลการปฏิบัติงานขององคการ ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองคการ ความสําคัญของการพัฒนาองคการ เทคนิค

ในการพัฒนาองคการ และการประเมินผลการพัฒนาองคการ 

 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    การจัดการความขัดแยงและการมีสวนรวมของประชาชน                3(3-0-6) 

                 (Conflict Management and People Participation) 

 เน่ืองมาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ ความขัดแยงเชิงอัตลักษณ ความขัดแยงทางชาติพันธุ ความ

ขัดแยงในองคการ วิธีการจัดการความขัดแยง การเจรจาตอรอง การปรึกษาหารือรวม และการสรางความไววางใจในชุมชนเพ่ือ

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     การวางแผนกําลังคนและการสรรหา  (Manpower Planning and Recruitment      ) 3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวความคิดของการวางแผนกําลังคน การสํารวจและวิเคราะหขอมูลกําลังคน การพยากรณ

กําลังคน เทคนิคการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือนและในภาคธุรกิจเอกชนการวิเคราะหงานและการประเมินคาของงาน 

การกําหนดตําแหนง การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรการทดสอบ การสัมภาษณ การปฐมนิเทศ 

 A study of the concepts of manpower planning. Topics include: exploring and analyzing 

data of manpower, manpower forecasting, planning techniques in the civil service and in the private sectors, 

job analysis and job evaluation, positioning, recruitment, selection, tests, interviews, and orientation. 
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PUAD 334    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย     (Human Resource Development) 3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา 

ครอบคลุมความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การสราง

แรงจูงใจ พลวัตรกลุม เทคนิคการฝกอบรม และการสรางขีดความ สามารถของทรัพยากรมนุษยในองคการ 

 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   การบริหารคาตอบแทน    (Compensation Administration) 3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวความคิด นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารคาตอบแทน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการกําหนด

คาตอบแทน การวิเคราะหและประเมินคางาน การสํารวจและวิเคราะหโครงสรางคาจางและเงินเดือน 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 การประเมินผลการปฏบัิติงาน และหลักในการวัดผลและ

การประเมินผลบุคคล วิธีการใชแบบทดสอบการประเมินความถูกตองและความเช่ือถือไดของการวัดและทดสอบตางๆ เพ่ือ

นําไปใชในกระบวนการ เลือกสรรการบรรจุแตงตั้งและการพิจารณาความดีความชอบ การวัดผลงาน และการตั้งเกณฑ

พิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนข้ันหรือเลื่อนตําแหนง 

 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    แรงงานสัมพันธ   (Labor Relations)  3(3-0-6) 

 ศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีมีตอความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางสหภาพแรงงาน และสมาคมนายจาง 

กฎหมายแรงงาน การแกปญหาแรงงานเพ่ือใหเกิดเปนธรรมแกทุกฝาย 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 ท้ังท่ีเปนหลักท่ัวไปของกฎหมายลักษณะพยานและบทบัญญัติตาม

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) 

 ศึกษาหลักท่ัวไป อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา 

หมายเรียก และหมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยช่ัวคราวและการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาช้ันตน อุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษ

หนักเปนโทษเบา 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 ลักษณะทรัพยากรท่ีมีอยู สถาบันทางเศรษฐกิจท่ีมีการตั้งเปนทางการ 

และสถาบันนอกระบบในชนบท การผลิตในภาคการเกษตรและกิจกรรมอ่ืนๆ การใชท่ีดิน แรงงาน และการระดมทุน 

การตลาด ภาวะหน้ีสิน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางเมืองกับชนบท 

 A study of the rural economy , environment economy of  rural nature resources. 

Learning objectives include: economic institutions that have formal financial institutions in rural areas in 

the Department of agriculture, and other activities; the use of land, labor and financing market State 

liability; and the relationship between the city and the rural economy. 
 

PUAD 341   หลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน                                       3(3-0-6) 

 (Principles and  Community Development Planning) 

 ศึกษาแนวคิด ความหมาย จุดมุงหมาย ความสําคัญ หลักการและลักษณะชุมชนในมิติตางๆ วิธีการและ

เทคนิคการพัฒนาชุมชน การวางแผนยุทธศาสตรและโครงการพัฒนาชุมชน 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 กระบวนการสรางคาขององคการ   ครัวเรือนใน

ระบบเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของ

วิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การสงเสริมการตลาด การจัดตั้งระบบสหกรณ บัญชีครัวเรือน และ

การจัดการสวัสดิการ กลยุทธการพัฒนาความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

       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      ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นเชิงบูรณาการ                3(3-0-6)  

                    (Strategic Planning for Integrated Spatial Development) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิวัฒนาการของการนํายุทธศาสตรระดับชาติมาใชในการวางแผน

พัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินเชิงบูรณาการ รวมท้ังวิเคราะหรูปแบบ ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนยุทธศาสตรการวางแผน

พัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินท่ีสําคัญในปจจุบัน 

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

 ชุมชนทองถ่ินกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาท วิธีการ และ กระบวนการสรางการมีสวนรวมของ

สาธารณะชน ปรัชญา ทฤษฎีสันติศึกษา และความขัดแยง ทักษะการเจรจา ทักษะการตอรอง และการไกลเกลี่ย การอํานวย

ความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ กลยุทธและกลวิธีในการจัดการความขัดแยง วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกับการ

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

 ประเทศใกลเคียง ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม พิจารณากระบวนการดําเนินนโยบายตางประเทศ 

ตลอดจนผลกระทบของนโยบายตางประเทศ ท่ีมีผลตอการเมืองไทย โดยเนนประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง เชน พมา เวียดนาม 

ลาว กัมพูชา สิงคโปร และ มาเลเซีย เปนตน 

 A study of the basic foreign policy of Thailand which focuses on the evolutionary 

relationship with neighboring countries in the field of politics, economy and society, the foreign policy 

process, and the impact of foreign policy influence in Thailand. There will be emphasis on neighboring 

countries such as Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Singapore and so on. 
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PUAD 346 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร  (English for Public Administration)   3(2-2-5) 

 ศึกษาการใชศัพท ประโยคและบทความซึ่งเก่ียวกับการบริหาร การจัดการ สําหรับใชในองคกรภาครัฐ และ 

ภาคเอกชน ทักษะอานและเขียนภาษาอังกฤษจากสื่อตาง ๆ ศัพทเฉพาะทางดานรัฐประศาสนศาสตร การฟงสื่อสารสนเทศ

ตางๆ การคนควาและการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตรโดยใชภาษาอังกฤษ 

 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   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  (Preparation for Co-operative Education)   1(1-0-0) 

 ศึกษาหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน 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)  

วิชาบังคับกอน :   PUAD 391  การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา 

 การปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชา ระยะเวลา 16 สัปดาหตอเน่ือง และ/ไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง การฝกทักษะและเรียนรูระบบและวิธีการทํางาน 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  การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร   1(1-0-0) 

               (Preparation Field Experience in Public Administration) 

              ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ ความรูพ้ืนฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การ

เขียนและการนําเสนอผลงาน และการเตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน (ประเมินผลดวยสัญลักษณ 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    ฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1 2(0-40-0) 

                (Field Experience in Public Administration I) 

วิชาบังคับกอน :   WILP 191  การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร     

       การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานทางดานรัฐประศาสนศาสตร ในองคการของรัฐหรือเอกชน ไมนอยกวา 

200 ช่ัวโมง โดยเนนการสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ และการประสานความรูในการปฏิบัติจริง พรอมจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงกับวิชาการท่ีไดศึกษา เมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพ  (ประเมินผลดวยสัญลักษณ 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  ฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2 2(0-40-0) 

                (Field Experience in Public Administration II) 

วิชาบังคับกอน : WILP 192  ฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1     

 การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานทางดานรัฐประศาสนศาสตร ในองคการของรัฐหรือเอกชนไมนอยกวา 200 

ช่ัวโมง เพ่ือเรียนรูการปฎิบัติงานจริงในวิชาชีพท่ีสนใจ ภายใตการนิเทศ และ ประเมินผลของอาจารยประจําวิชารวมกับ

หนวยงาน พรอมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงกับวิชาการท่ีไดศึกษา เมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพ 

(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       ฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 3 2(0-40-0)

 (Field Experience in Public Administration III) 

วิชาบังคับกอน : WILP 291   ฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2 

 การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานทางดานรัฐประศาสนศาสตร ในองคการของรัฐหรือเอกชน ไมนอยกวา 200 

ช่ัวโมง เพ่ือเรียนรูการปฎิบัติงานจริงในวิชาชีพท่ีสนใจ ภายใตการนิเทศ และ ประเมินผลของอาจารยประจําวิชารวมกับ

หนวยงาน พรอมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงกับวิชาการท่ีไดศึกษา  เมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพ 

(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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 ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย  : หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Computer Science 
 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย   ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

  ช่ือยอ   : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม  :  Bachelor of Science (Computer Science) 

  ช่ือยอ   :  B.S. (Computer Science) 
 

 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญา  :     “ปญญาเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต”  (Wisdom  Enriches Life) 

     คุณภาพชีวิตท่ีดีน้ันข้ึนอยูกับ “ปญญา ความรู และความเอ้ืออาทรท่ีมีตอกันระหวางมวลมนุษยชาติ” 
 

 ความสําคัญ 

      จากสังคมดิจิทัลในปจจุบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มุงมั่นในการสรางสรรคบัณฑิตท่ีมีทักษะดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

ดวยการเรียนการสอนท่ีเนนผลสัมฤทธ์ิ (Outcome-based Learning) ผานการอบรมและฝกฝนจากมืออาชีพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาผูเรียนใหเปนประชากรคุณภาพของโลกท่ีสมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตอาสา  
 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตบัณฑติสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรใหมีคณุลักษณะตอไปน้ี 

1. มีความรู ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ดานวิทยาการคอมพิวเตอร ตรงตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถประยุกตองคความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรไปปฏิบัติ

จริงไดอยางเหมาะสม 

2. มีความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. มีความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับด ี

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกปญหาอยางสรางสรรค 

5. มีความสามารถในการเปนผูนํา ผูตาม และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดานคอมพิวเตอร และมจีิตอาสา  
 

 เอกลักษณของหลักสูตร 

“เรียนรูจากการปฏิบัติจริง” (Work-based Learning)  

การเรยีนการสอนท่ีเนนการประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับการบริหารจัดการองคกรโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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 โครงสรางหลักสูตร 
 

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หมวดวิชา 

เกณฑมาตรฐาน 

คุณวุฒิ (มคอ.1) 

พ.ศ. 2552 

(หนวยกิต) 

หลักสูตร 

พ.ศ. 2560 

 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

1.2 กลุมวิชาภาษา 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.4 กลุมวิชาการเรยีนรูผานกิจกรรม 

30 30 

10 

12 

6 

2 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     

 2.1 วิชาแกน 

2.2 วิชาเฉพาะดาน 

- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

- กลุมเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต 

- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

- กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

- กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

2.3 วิชาเอกเลือก                                    

แผนท่ี 1  

- วิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

- กลุมวิชาชีพเลือก  

แผนท่ี 2 

- วิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ การศึกษาแบบฝกงาน 

  (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. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 6 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 133 
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   รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 10 หนวยกิต      

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

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

3. LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป (General Laws) 2(2-0-4) 

4. SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 2(2-0-4) 

5. TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแกปญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 

2(2-0-4) 

 

1.2  กลุมวิชาภาษา  12   หนวยกิต 

1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(2-2-5) 

2. ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(2-2-5) 

3. ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(2-2-5) 

4. ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(2-2-5) 

5. THAC 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 

6. THAC 102     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 

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

8. THAC 202     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 

9. ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1  (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

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

** เง่ือนไข การเรียนการสอนในกลุมวิชาภาษา 

(1) สําหรับนักศึกษาไทย    - กําหนดเรียนภาษาไทย      6  หนวยกิต (THAC 101 และ THAC 102) 

    และเลอืกเรยีนภาษาอังกฤษ   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   หนวยกิต (THAC 201 และ THAC 202)   

     หรือเรียนภาษาอาเซียน    6   หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 

  หรือเรียนภาษาอังกฤษ   6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)   

(3) การเปดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 

-  จะเปดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา  

คณะ และมหาวิทยาลัย 

-  การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 
 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  6  หนวยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  (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  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม  2  หนวยกิต 

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. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ไดแก  

  1.1 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ          

  1.2 กลุมวิชาภาษา 

2. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal competency)  ไดแก  

  2.1 สังคมและวัฒนธรรม    

  2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  

3. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะดานวิชาชีพ (Professional competency) ไดแก  

  3.1 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา 

4. กลุมวิชาท่ีสะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลยัในดานจิตอาสา ไดแก  

  4.1 การเรียนรูผานกิจกรรม   

  4.2 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ   97  หนวยกิต ประกอบดวย 

1) วิชาแกน  15  หนวยกิต 

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

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

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

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

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

 

2) วิชาเฉพาะดาน  66  หนวยกิต 

2.1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ     9   หนวยกิต 
 

1. CPSC 311 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร   

(Management of Information Systems in Organization) 

3(3-0-6) 

2. CPSC 312 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  (Systems Analysis and Design) 3(3-0-6) 

3. CPSC 313 กฎหมาย และจริยธรรมสาํหรับผูประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร 

(Laws and Ethics for Computer Professionals) 

3(3-0-6) 

 

2.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต      18  หนวยกิต 

1. CPSC 221 วิศวกรรมซอฟตแวร   (Software Engineering) 3(3-0-6) 

2. CPSC 321 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร (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 ปญญาประดิษฐ  (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) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   21   หนวยกิต 

1. CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน  (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5) 

2. CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  (Computer Programming I) 3(2-2-5) 

3. CPSC 231 โครงสรางขอมูล  (Data Structures) 3(3-0-6) 

4. CPSC 232 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  (Computer Programming II) 3(2-2-5) 

5. CPSC 233 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต 

(Object-Oriented Software Development) 

3(2-2-6) 

6. CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Website Design and Development) 3(2-2-5) 

7. CPSC 431  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

(Mobile Programming Development) 

3(2-2-5) 

 

2.4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ      15   หนวยกิต 

1. CPSC 241 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 3(2-2-5) 

2. CPSC 242 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี  (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 คอมพิวเตอรกราฟกส  (Computer Graphics) 3(2-2-5) 
 

2.5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร      3  หนวยกิต 

1. CPSC 251 

 

สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 

(Computer Architectures and Organizations) 

3(2-2-5) 

 

3) วิชาเอกเลือก   16  หนวยกิต     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) 

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาเอกเลือก จํานวน 9 หนวยกิต 
 

แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝกงาน 

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

 

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาเอกเลือก จํานวน  12  หนวยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดยเลือกศึกษาจากกลุมวิชาเอกเลือกตอไปน้ี 

1. CPSC 461 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตและดไีซนแพทเทิรน 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 การจัดการโครงงานซอฟตแวร  (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  หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใด ๆ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ท่ีเปดสอนในคณะหรือเปดสอนในคณะอ่ืน ๆ ท่ีไมใชวิชา

ทางดานคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและ/หรือหัวหนาสาขา 
 

 

 

 
 
 

 

 

แผนการศึกษา แบงออกเปน 2 แผน คือ   แผนท่ี 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

 แผนท่ี 2 การศึกษาแบบฝกงาน 

แผนการศึกษาในช้ันปท่ี 1 ของท้ัง 2 แผนการศึกษา ใชแผนการศึกษาเดียวกัน โดยมีความแตกตางกันตั้งแตช้ันปท่ี 

2 ภาคเรียนท่ี 2 เปนตนไป 

 :  เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1. ตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

2. ตองผานการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง หลักเกณฑการทดสอบ 

 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

แผนที่ 1   การศึกษาแบบสหกจิศึกษา 

 ชั้นปท่ี  1    ภาคเรียนท่ี 1    ชั้นปท่ี  1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2  CPSC 103 ตรรกะดจิิทัล 3 
CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3  CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3  LEAC 200 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 
LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2  MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1  SCIE 100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2 
MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 2  SOUC 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 
TECH 100 ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     
XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 1 3     

 รวม 20   รวม 17 
     

 ชั้นปท่ี  2    ภาคเรียนท่ี 1    ชั้นปท่ี  2    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CPSC 231 โครงสรางขอมูล 3  CPSC 221 วิศวกรรมซอฟตแวร 3 
CPSC 232 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   3  CPSC 233 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต 3 
CPSC 241 ระบบปฏิบัติการ 3  CPSC 242 การวเิคราะหและออกแบบขัน้ตอนวิธ ี 3 
CPSC 251 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3  ENCO 202 

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 

 

3 
ENCO 201 

   หรือ  

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 

   หรือ 

 

3   หรือ 

ASEN 102 

หรือ 

ภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร 2 
 

ASEN 101 ภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร 1   MATH 201 คณิตศาสตรดิสครีต 3 

MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 2 3  XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 2 3 
TAPS 100 การคิด การส่ือสาร และการแกปญหา 2     

 รวม 20   รวม 18 
 

 ชั้นปท่ี  3    ภาคเรียนท่ี 1    ชั้นปท่ี  3    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัส

 

ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชือ่วิชา หนวยกิต 
CPSC 311 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  CPSC 312 การวเิคราะหและออกแบบระบบ 3 
CPSC 321 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3  CPSC 313 

 

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพคอมพิวเตอร 

3 
CPSC 322 ระบบฐานขอมูล   3    
CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 3  CPSC 342 เครือขายคอมพิวเตอร 3 
CPSC 341 การส่ือสารขอมูล 3  CPSC 343 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 
XXXX ……… วิชาเอกเลือก 1 3  CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3 
COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน   XXXX ……… วิชาเอกเลือก 2 3 

 รวม 18   รวม 18 
หมายเหต ุ: กรณนีักศึกษาสอบไมผานหลักเกณฑการทดสอบ IT Examination: Computer for working ในชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ตองลงทะเบียนรายวิชา

คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (COMP 300) โดยไมนับหนวยกิต  ในภาคเรียนถดัไปจนกวาจะผานเกณฑการทดสอบ 

 

 ชั้นปท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 1    ชั้นปท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CPSC 421 ปญญาประดิษฐ 3  CPSC 492 สหกิจศึกษา 6 
CPSC 431 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคล่ือนที ่ 3     
CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3     
CPSC 491 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1     
STAT 201 สถิติสําหรับนกัวทิยาศาสตร 3     
XXXX ……… วิชาเอกเลือก 3 3     

 รวม 16   รวม 6 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
แผนท่ี 2   การศึกษาแบบฝกงาน 

 ชั้นปท่ี  1    ภาคเรียนท่ี 1    ชั้นปท่ี  1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2  CPSC 103 ตรรกะดจิิทัล 3 
CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3  CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3  LEAC 200 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 
LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2  MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1  SCIE 100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2 
MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 2  SOUC 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 
TECH 100 ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     
XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 1 3     

 รวม 20   รวม 17 
     

 ชั้นปท่ี  2    ภาคเรียนท่ี 1    ชั้นปท่ี  2    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CPSC 231 โครงสรางขอมูล 3  CPSC 221 วิศวกรรมซอฟตแวร 3 
CPSC 232 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   3  CPSC 233 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต 3 
CPSC 241 ระบบปฏิบัติการ 3  CPSC 242 การวเิคราะหและออกแบบขัน้ตอนวิธ ี 3 
CPSC 251 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3  CPSC 291 การฝกงานวิชาชีพ 1 2 
ENCO 201 

หรือ  

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 

หรือ 

 

3  ENCO 202 

หรือ  

 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 

หรือ 

 

3 

ASEN 101 ภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร 1   ASEN 102 ภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร 2  

MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 2 3  MATH 201 คณิตศาสตรดิสครีต 3 
TAPS 100 การคิด การส่ือสาร และการแกปญหา 2  XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 2 3 

 รวม 20   รวม 20 
 

 
 

 ชั้นปท่ี  3    ภาคเรียนท่ี 1    ชั้นปท่ี  3    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CPSC 311 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  CPSC 312 การวเิคราะหและออกแบบระบบ 3 
CPSC 321 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3  CPSC 313 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผูประกอบฯ 3 
CPSC 322 ระบบฐานขอมูล   3  CPSC 342 เครือขายคอมพิวเตอร 3 
CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 3  CPSC 343 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 
CPSC 341 การส่ือสารขอมูล 3  CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3 
XXXX …… วิชาเอกเลือก 1 3  CPSC 391 การฝกงานวิชาชีพ 2 2 
COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน   XXXX …… วิชาเอกเลือก 2 3 

 รวม 18   รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชั้นปท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 1    ชั้นปท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CPSC 421 ปญญาประดิษฐ 3  - - - 
CPSC 431 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคล่ือนที ่ 3     
CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3     
STAT 201 สถิติสําหรับนกัวทิยาศาสตร 3     
XXXX ……… วิชาเอกเลือก 3 3     
XXXX ……… วิชาเอกเลือก 4 3     

 รวม 18     

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาสอบไมผานหลักเกณฑการทดสอบ  IT Examination: 

Computer for working ในชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ตองลงทะเบียนรายวิชา

คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (COMP 300) โดยไมนับหนวยกิตในภาคเรียนถัดไป

จนกวาจะผานเกณฑการทดสอบ 

 

หมายเหตุ :  กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกงานวิชาชีพ 2  

(CPSC 391)  ตองฝกงานในชวงปดภาคเรียน ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

 

หมายเหตุ :  กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกงานวิชาชีพ 1  

(CPSC 291)  ตองฝกงานในชวงปดภาคเรียน ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   จํานวน  10  หนวยกิต 

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

                    ศึกษาประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ความเช่ือทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตรของอารยธรรม

สมัยโบราณ  อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม และประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม  

 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    เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics  in  Daily  Life) 2(2-0-4) 

        ศึกษาหลักการเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค  อุปทาน และปจจัย

กําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน  

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   กฎหมายท่ัวไป  (General Laws) 2(2-0-4) 

                   ความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแตละประเภท  การใชและการยกเลิก

กฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพง 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) 

                    ศึกษารูปแบบความสัมพันธ และ พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศใน

กลุมประเทศอาเซียน 

                    The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 

culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การสื่อสารและการแกปญหา                            2(2-0-4) 

                (Thinking Communication and Problem Solving)  

 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแกไข

ปญหาเชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

                This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for 

communication, logical thinking and problem solving, communication skill development, thinking skill 

development and problem solving and decision-making process.      

   

คําอธิบายรายวิชา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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 1.2  กลุมวิชาภาษา   จํานวน 12  หนวยกิต 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I) 3(2-2-5) 

                    โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพท

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) 

 โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

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)  

                   โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา  ฝกฟง  พูด  อาน  เขียน  โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 

                    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)  

                    ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

                    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 โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน

ประโยคข้ันพ้ืนฐาน  คําศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

                   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) 

                    โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

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) 

 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญ ฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ 

 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) 

 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝกฝน 4 ทักษะท่ีสามารถ

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) 

 เปนการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พมา เวียดนาม หรือกลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุน/

เกาหลี)  โดยมีเน้ือหาประกอบดวย หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับเบ้ืองตน การฟง การพูด   การอาน และ

การเขียน  ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

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)  

 เปนการเรียนการสอนโดยเลือกเรยีนภาษาเขมร ลาว พมา เวียดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลสั (จีน/ญีปุ่น/

เกาหลี)   โดยมีเน้ือหาประกอบดวย หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน การฟง การพูด  การอาน และ

การเขียน  คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, reading and 

writing. Vocabulary and expressions in daily life. 

 

 

 

 1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   จํานวน 6 หนวยกิต 
 

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

    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การเทียบ

บัญญัติไตรยางศ การคํานวณดอกเบ้ีย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกตใชขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือการตัดสินใจ  

     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  สิ่งแวดลอมกับชีวิต   (Environment and Life) 2(2-0-4) 

     ศึกษาความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ

อนุรักษความหลากหลายชีวภาพในทองถ่ิน การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

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  ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 

ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 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  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม  จํานวน 2 หนวยกิต 

LEAC 100   การเรียนรูผานกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 

                 การเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน

กีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรม  การเสริมทักษะ และ

ประสบการณท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

               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   การเรียนรูผานกิจกรรม 2   (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

                    การเขารวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความ

เปนมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ  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 กลุมวิชาแกน 

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

ระบบจํานวนและรหัสคอมพิวเตอร พีชคณิตบูลีน การวิเคราะหและการสังเคราะหตรรกะคอมบิเนชันนัล 

ฟงกชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนท่ีคารนอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจรนอรหลายระดับ และภัยในวงจร การ

วิเคราะหและสังเคราะหตรรกะ 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      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1   (Calculus and Analytic Geometry I)  3(3-0-6) 

ลิมิตของฟงกชัน การหาคาลิมิต ฟงกชันตอเน่ือง ทฤษฎีคาสูงสุดและคาระหวางกลาง  แนวคิดมูลฐานของ

อนุพันธ ปฏิกิริยาอนุพันธ อนุพันธของฟงกชันเชิงพีชคณิต อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ กฎลูกโซ  ทฤษฎีของโรลล  ทฤษฎีบท

คาเฉลี่ย ความเวาและอนุพันธอันดับสอง การประยุกตปญหาคาสูงสุดและคาต่ําสุด การหาอนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย ผลตาง

อนุพันธ  แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส คุณสมบัติของปฏิยานุพันธ และอินทิกรัลจํากัด

เขต จํานวน e ฟงกช่ันลอการิทึม อนุพันธของฟงกช่ันลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งนิยามในรูปอินทิกรัลจํากัดเขต ฟงกช่ัน

ผกผันและอนุพันธของ bX  อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน ฟงกชันช้ีกําลังท่ีนิยามในพจนของลอการิทึม ฟงกชันไฮเปอรโบ

ลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ กฎของโลปตาล  การอินทิเกรตโดยการแทนคา การอินทิเกรตทีละสวน  การประยุกตอินทิเกรต

จํากัดเขตในการหาพ้ืนท่ี ปริมาตร จุดรวมมวล งาน ความยาวของเสนโคง พ้ืนผิวของการหมุนอินทิเกรตไมตรงแบบ 

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

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

of algebraic functions, derivative of trigonometric functions, the chain rule. Rolle’s theorem and mean-

value theorem, concavity and second derivatives, applied maximum and minimum problems, implicit 

differentiation, differentials. Basic concepts of definite integrals, Fundamental theorem of calculus, 

properties of anti-derivatives and definite integrals. The number, logarithmic functions, derivatives of 

logarithmic functions. Natural logarithm defined as a definite integral, inverse functions and the derivative 

of bx, derivatives of inverse trigonometric functions, related rates, L’hopital’s rules. Methods of 

integration, integration by substitution, integration by partial fractions. Applications of the definite integrals 

about areas, volumes, centroids, work, arc length, areas of surfaces of revolution, improper integrals. 
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MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2   (Calculus and Analytic Geometry II) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 (MATH 101) 

พ้ืนท่ีในพิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม ความยาวของสวนโคงและอัตราเร็วบนเสนโคง มุมระหวาง

เสนตรง และเสนสัมผัส อนุพันธอันดับสอง และความโคงของเสนโคง จํานวนเชิงซอน กราฟของสมการ ฟงกชันและเสนโคง

ระดับ อนุพันธยอย ผลตางอนุพันธ กฎลูกโซ จุดวิกฤต อนุพันธยอยอันดับสอง และคาสุดขีดสัมพัทธ อินทิเกรต จํากัดเขตบน

บริเวณระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดทรงกลม และระบบพิกัดทรงกระบอก ลําดับ อนุกรม การ

ทดสอบดวยอินทิกรัล การทดสอบดวยการเปรียบเทียบ และการทดสอบดวยอัตราสวน อนุกรมสลับ และการทดสอบการลูเขา

แบบสัมบูรณ การกระจายทวินาม อนุกรมกําลังสูงของเทยเลอร อนุกรมฟูริเยร ฟงกชันคาบ สูตรของออยเลอร การลูเขาของ

อนุกรมฟูริเยร ฟูริเยรอินทิเกรต 

 Areas in the polar coordinate, parametric equations, arc length and speed on a curve, 

the angle between a line and a tangent line. The second derivative and the curvature of a curve. 

Complex number. Graph of equations. Functions and level curves. Partial derivatives, differentials, the 

chain rule. Critical points, second order partial derivative and relative extreme. Definite integrals over 

plane and solid regions. Sequences, series, the integral test, the comparison test, the ratio test, the 

alternative series and absolute convergence tests, binomial expansion, power series, the Taylor’s formula, 

Fourier series, Periodic functions, the Euler formula, convergence of Fourier series, Fourier integral. 

MATH 201 คณิตศาสตรดิสครีต   (Discrete Mathematics) 3(3-0-6)  

ตรรกะประพจน ตรรกะประโยคเปด ทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน วิธีการพิสูจน ทฤษฎีเซต การพิสูจนสมบัติของ

เซต การนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล ความนาจะเปน ความนาจะเปนอยางมี

เง่ือนไข ฟงกชัน หลักการ ชองนกพิราบ ความสัมพันธ ความสัมพันธลําดับบางสวน ความสัมพันธลําดับสมบูรณ ลําดับ อุปนัย

เชิงคณิตศาสตร กราฟและตนไม วิถีและวงจร ตนไมทวิภาค และตนไม ทอดขาม 

Propositional logic, predicate logic, elementary number theory, methods of proof, set 

theory, proving set identities, counting, permutations, combinations, binomial theorem, Pascal's triangle, 

probability, conditional probability, functions, pigeonhole principle, relations, partial order relations, total 

order relations, sequences, mathematical induction, graphs and trees, paths and circuits, binary trees, and 

spanning trees. 

 

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

สถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการแจกแจงของ ตัวแปรสุม การ

ประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะหความแปรปรวนและการออกแบบการทดลอง 

การถดถอยเชิงเสน สหสัมพันธการถดถอยเชิงเสน 

Statistics, probability theory, probability distribution, sampling distribution, estimation 

hypothesis testing, test of goodness of fit and independence, analysis of variance and experimental 

design, simple linear regression, multiple linear regression. 
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 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

• 2.2.1  กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  
 

CPSC 311 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร  3(3-0-6) 

 (Management of Information System in Organization) 

หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิง

ธุรกิจ การพัฒนากลยุทธขององคกรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการ

สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องคกรและระบบการบริหาร บทบาทและหนาทีของผูบริหารท่ีมีตอการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร ขอบังคับ จริยธรรม และกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 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 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   (Systems Analysis and Design)  3(3-0-6)  

วิชาบังคับกอน : ระบบฐานขอมูล (CPSC 322)  

 องคประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะหระบบ วิธีการกําหนดความตองการของ

ระบบงาน เครื่องมือเบ้ืองตนสําหรับการวิเคราะหระบบ การศึกษาความเปนไปไดของระบบ การใชแผนภาพแสดงการไหลของ

ขอมูล การใชแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล 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 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

(Laws and Ethics for Computer Professionals) 

  แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ ความเปนสวนตัว อาชญากรรมผานสื่อทางคอมพิวเตอร กรณีศึกษาการใชเครือขายสังคมในปจจุบัน 

  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  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 

CPSC 221 วิศวกรรมซอฟตแวร   (Software Engineering)     3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (CPSC 232)  

  วิศวกรรมซอฟตแวรเบ้ืองตน กระบวนการของซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร วิธี

โมเดลระบบ การออกแบบสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การ

บริหารโครงงานซอฟตแวร วิวัฒนาการซอฟตแวร การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณตนทุน

ซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบบูรณาการ และเครื่องมือ

สนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร 

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     ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบัคอมพิวเตอร   (Human-Computer Interaction)  3(3-0-6) 

  พฤติกรรมมนุษย กระบวนวิธีการบันทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย การวิเคราะห การทํางาน เทคนิคการ

สังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะหและการโมเดลงาน วิธีแสดงสวนปฏิสัมพันธและเครื่องมือสรางตนแบบ 

ข้ันตอนการเรียนรู การศึกษาการใชงานและการวิเคราะหโพรโทคอลการใชคํา ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร แนว

ทางการทดลองทําจริง การเรียนรูของมนุษย การทํานายและการเลียนแบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยและกรณีศึกษา 

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 ระบบฐานขอมูล   (Database Systems)     3(3-0-6) 

ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมของฐานขอมูล อี-อารไดอะแกรม การ

ออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทําใหเปนบรรทัดฐาน (นอรมอลไลเซชัน) ภาษาฐานขอมูล ภาษาท่ี

ใชในการสืบคนแบบงาย (เอสคิวแอล) ความมั่นคงและบูรณภาพ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ แนวคิดพ้ืนฐานฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต

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 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1   (Computer Science Project I)   3(0-6-0) 

วิชาบังคับกอน :  สําหรับนักศึกษาปท่ี 3 ขึ้นไป 

โครงงานเฉพาะเรื่องสวนท่ี 1  เปนการทํางานกลุมหรือเดี่ยวภายใตคําแนะนําของอาจารย ท่ีปรึกษา 

นักศึกษาแตละกลุมจะตองทําการศึกษาปญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีเลือกไวอยางเปนระบบ โครงงานท่ีทําจะตองเปน

โครงงานท่ีใชความรูพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงการประยุกตใชแนวคิดและเทคนิคท่ีเคยเรียนมา 
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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 ปญญาประดิษฐ   (Artificial Intelligence)  3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน :  การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี (CPSC 242) 

  ประวัติความเปนมาของปญญาประดิษฐ การวิเคราะหแบบมีนสเอน  ปญญาประดิษฐดั้งเดิม  การ

ประยุกตใชเทคนิคของปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน การคนหาโดยไมมีการช้ีแนะ การคนหาโดยมีเชาวนปญญาชวย การ

คนหาเมื่อมีคูปรปกษ 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 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2   (Computer Science Project II)   3(0-6-0) 

วิชาบังคับกอน :  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (CPSC 381) 

โครงงานเฉพาะเรื่องสวนท่ี 2 เปนงานตอเน่ืองจากโครงงานเฉพาะเรื่องสวนท่ี 1  (CPSC 394) นักศึกษาตอง

เขียนโปรแกรมใหเสร็จสมบูรณ ทดสอบ และติดตั้งระบบ สงเอกสารประกอบ และตองผานการสอบปากเปลาและการนําเสนอ

โครงงาน โดยนักศึกษาจะทํางานดังกลาวภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

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  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน   (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5)  

โครงสรางและการทํางานของคอมพิวเตอร ตรรกะและการแกปญหา ระบบเลขจํานวนและรหัสท่ีใชแทน

ขอมูล พีชคณิตบูลีน การเขียนผังงานและรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดขอมูลและตัวแปร การคํานวณทาง

คณิตศาสตรและตรรกะ ข้ันตอนวิธีในการแกปญหาตางๆ คําสั่งควบคุมการทํางาน การเขียนโปรแกรมยอยและสงผานคาไปยัง

โปรแกรมยอย ขอมูลอาเรย การประมวลผลแฟมขอมูลเบ้ืองตน บททบทวนกฎไวยากรณ ภาษากับกฎเกณฑและความหมาย 

การแปลความกอนหลังและการแปลความจากซายไปขวาแบบงาย (เอสแอลอาร) และการแปลกฎเกณฑแบบตรง ฝก

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 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1   (Computer Programming I)  3(2-2-5) 

แนวความคิดพ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ ฟงกชันและ

หนวยรับเขา/สงออกขอมูล คําสั่งควบคุมและคําสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวช้ี และการใชเน้ือท่ีใน

หนวยความจํา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การสงคาระหวางฟงกชัน สตริงก แฟมขอมูล การรับเขา /สงออกขอมูล แถวลําดับ

ประเภทมิติเดียวและสองมิต ิการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การแกจุดบกพรองโปรแกรม และการสรางโครงสราง

ขอมูลโดยใชอ็อบเจกตและตัวช้ี 

 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 โครงสรางขอมูล  (Data Structures) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  (CPSC 132)  

ประเภทขอมูลนามธรรมในภาษาช้ันสูง ประเภทขอมูลแบบตัวช้ีและเวกเตอรในภาษาช้ันสูง เวลาการรันงาน

และความซับซอน  รายการโยง  กองซอน  แถวคอย การวนซ้ําและกรณีศึกษาดานการคํานวณ ตนไม  กราฟ       ฮีปทวิภาค 

ข้ันตอนวิธีของตนไม กรณีศึกษาดานการเรียงลําดับ ตารางแฮช การบีบอัดขอมูล การจับคูสตริง 

Abstract data type in high level language, pointer and vector in high level language, 

running time and complexity, linked-lists, stacks, queues, trees, recursion, numerical case studies, trees, 

graph, binary heap, tree algorithms, sorting case studies, hash table, data compression, string matching. 
 

CPSC 232  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2    (Computer Programming II)  3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน :  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  (CPSC 132)  

การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมท่ีซับซอน การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคําสั่งวนซ้ํา แนะนํา

โครงสรางขอมูลเบ้ืองตน โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสนและไมใชเชิงเสน รายการโยง กองซอน แถวคอย ตนไม กราฟ  ประเภท

ของการจัดระบบแฟมขอมูล  เทคนิคการประมวลผลแฟมขอมูลแบบงาย การประมวลผลแฟมขอมูลแบบซีเควนเชียล การ

ประมวลผลแฟมขอมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมท่ีใชงานไดจริงในงานวิจัย 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     การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต (Object-Oriented Software Development)   3(2–2–5) 

 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต คลาส อ็อบเจกต ชนิดขอมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถายทอด การ

หอหุม ภาวะพหุสัณฐาน และการนําของเดิมมาใชใหม   กระบวนทัศนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต การวิเคราะห 

ออกแบบและประยุกตใชระบบงานเชิงอ็อบเจกต 

Object-oriented programming, classes, objects, abstract data types, inheritance, 

encapsulation, polymorphism and reuse, object-oriented software development paradigm, analysis, 

design and applications of object-oriented systems. 
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CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  (Website Design and Development)  3(2-2-5) 

โครงสรางและการทํางานของเอกสารอิเล็กทรอนิกสท้ังแบบ Static และ Dynamic การออกแบบเว็บเพจ 

การจัดการเช่ือมตอ การแทรกขอความ เสียง ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการเช่ือมโยงและการจัดการฐานขอมูลบน

เว็บไซต เนนการฝกหัด และการสรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัติการเก่ียวกับการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต 

Structure and operation of static and dynamic electronic documents. Webpage design, 

link management, insertion of text, sound, and animation. Link technique and database management on 

website. Practice to reinforce the understandings in the design and development of website. 

 

CPSC 431 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Programming Development) 3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  (CPSC 132) 

  แนวคิด หลักการ เครื่องมือและเทคนิคของการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต สําหรับระบบงานท่ีใชกับ

อุปกรณเคลื่อนท่ีและอุปกรณไรสาย เชน อุปกรณพีดีเอ และ โทรศัพทเคลื่อนท่ี การสรางและออกแบบสวนท่ีติดตอกับผูใชงาน 

การสรางภาพกราฟกสแบบตางๆ การจัดการหนวยความจํา และเทคนิคการเขียนโปรแกรมสําหรับระบบท่ีมีหนวยประมวลผล

จํากัด การจัดเก็บขอมูลท่ีรองรับระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี  

 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  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 
 

CPSC 241      ระบบปฏิบัติการ  (Operating Systems) 3(2–2–5) 

 สถาปตยกรรม เปาหมายและโครงสรางของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล การกําหนดการการ

ประมวลผล ความรวมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ เง่ือนไข การปองกัน การจัดการ

หนวยความจํา หนวยความจํากายภาพ หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวยเก็บรอง จานบันทึก หนวยเก็บข้ันสาม หนวย

รับเขา/สงออก แฟมขอมูล สารบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบ้ืองตน 

 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 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธ ี (Analysis and Design of Algorithms) 3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน :  โครงสรางขอมูล  (CPSC 231)  

ปญหาทางการคํานวณ เซตและกราฟ ข้ันตอนวิธีการคนหา ข้ันตอนวิธีการเรียงลําดับ แนวทางการแบง

แลวเขายึดเพ่ือการแกปญหา ประสิทธิภาพเชิงเสนกํากับ ของข้ันตอนวิธี การหาคาเหมาะท่ีสุดของข้ันตอนวิธีโดยใชกําหนดการ

พลวัต และข้ันตอนวิธีแบบละโมบ 

Computational problems, set and graphs, searching algorithms, sorting algorithms, divide-

and-conquer approach to problem solving, asymptotic efficiency of algorithms, algorithm optimizations 

using dynamic programming and greedy algorithms. 
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CPSC 341     การสื่อสารขอมลู  (Data Communications) 3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการดานการสื่อสารขอมูล เครือขายโทรคมนาคม ชนิดและเทคโนโลยีดานสื่อสาร

ขอมูล การเช่ือมโยงคอมพิวเตอรรวมกับระบบเครือขายแบบทองถ่ินและทางไกล โปรโตคอลในระบบเครือขายและโปรแกรม

สื่อสารขอมูล รวมท้ังศึกษาปญหาทางเทคโนโลยี โครงการดานการสื่อสารขอมูลในประเทศท้ังโครงการของภาครัฐและเอกชน 

 Concepts and principles of data communications, telecommunication, type of 

communication technologies, network connection between local area network (LAN) with wide area 

network (WAN), networking protocols and application protocols, case study of technological problem in 

data communication projects in both the public and  private sectors. 

CPSC 342 เครือขายคอมพิวเตอร   (Computer Networks)     3(2-2-5) 

เครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สื่อสงสัญญาณ โครงสรางการวางเคเบิล แนวคิดท่ัวไป การวางเคเบิลใน

แนวราบ ขายสายแกนหลัก พ้ืนท่ีโทรคมนาคม การทดสอบและ การรับรองการวางเคเบิล การออกแบบการวางเคเบิล การติดตั้ง

สายเคเบิล การทํางานของบริดจ โพรโทคอลตนไมแบบทอดขาม ขายงานบริเวณเฉพาะท่ีอีเทอรเน็ต การสลับเสนทางข้ันพ้ืนฐาน 

ขายงานบริเวณเฉพาะท่ีแบบเสมือนท่ีอยูอินเทอรเน็ต การจัดเสนทางแบบคงท่ี การจัดเสนทางแบบพลวัต โพรโทคอลการจัด

เสนทางสารสนเทศ การจัดเสนทางแบบระยะสั้นเปนอันดับแรก การปรับตั้งอุปกรณจัดเสนทางข้ันพ้ืนฐาน การเช่ือมตอแบบ

อนุกรม และขายงานบริเวณเฉพาะท่ีแบบไรสาย 

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 คอมพิวเตอรกราฟกส   (Computer Graphics)    3(2-2-5) 

  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสรางภาพคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูลสําหรบัคอมพิวเตอรกราฟกส เครื่องมือ

และเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เทคนิคในการยอ/ขยาย ยายตําแหนง หมุน และตัดภาพ การโตตอบกับผูใช 

การทําภาพเคลื่อนไหว การทํางานเสมือนจริง เนนการฝกหัด และการสรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัติการเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรกราฟกส 

 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  กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

CPSC 251     สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 

   (Computer Architecture and Organization) 

   ระบบคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล หนวยความจํา มอดูลรับเขา/สงออก การเช่ือมตอองคประกอบ

ดังกลาว หนวยประมวลผลกลาง หนวยควบคุม เรจิสเตอร หนวยคํานวณทางคณิตศาสตรและตรรกะ หนวยคําสั่งและการ

เช่ือมตอของหนวยดังกลาว สถาปตยกรรม การออกแบบชุดคําสั่งและชนิดขอมูล หัวขอการจัดระบบ การทําไปปไลน การ

จัดระบบคอมพิวเตอรแบบขนาน การจัดระบบหนวยประมวลผลหลายชุด และการประมวลผลเชิงเวกเตอร 

Computer system, processor, memory and Input/Output modules, interconnections among 

these major components, central processing unit, control unit, registers, arithmetic and logic unit, instruction 

unit and interconnections among these components, architectural issues, instruction-set design and data 

types, organizational issues, pipelining, parallel organization, multiple processors and vector processing 

organizations. 

 

 2.3  กลุมวิชาเลือก 

CPSC 461  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตและดีไซนแพทเทิรน  3(2-2-5) 

(Object-Oriented Programming and Design Patterns)  

วิชาบังคับกอน :  การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต  (CPSC 233) 

การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต เครื่องมือชวยการออกแบบซอฟตแวร ภาษายูเอ็มแอล ดีไซน

แพทเทิรนและกรอบดีไซน แพทเทิรนเพ่ือการสรางอ็อบเจกต  แพทเทิรนเชิงโครงสราง  และ   แพทเทิรนเชิงพฤติกรรม 

Object-oriented design and programming, design tools, Unified Modeling Language (UML), 

design patterns, and frameworks, object creational patterns, structural patterns, and behavioral patterns. 
 

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

ศึกษาหลักการและโครงสรางของภาษาจากตัวแปร คาคงท่ี ชนิดของขอมูล ตัวดําเนินการและนิพจน การ

สรางและการใชวัตถุ การเรียกใชฟงกช่ันพ้ืนฐาน การสรางเง่ือนไข การวนซ้ํา คลาส อารเรย และแฟมขอมูล การใชจียูไอ เพ่ือ

พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใชในองคกรธุรกิจ 

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 สถาปตยกรรมและโครงสรางของการสรางอัจฉริยะภาพทาง

ธุรกิจ โครงสรางของคลังขอมูล การวิเคราะหเชิงธุรกิจ ไดแก การประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลน การทําเหมืองขอมูล

เบ้ืองตน และการทํามโนภาพขอมูล การบูรณาการเทคนิค เครื่องมือ และโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือสรางอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ

ใหกับองคกร 

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 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (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) คุณลักษณะท่ีเปนแบบสวนตัว (Private) สาธารณะ 

(Public) ไฮบริด (Hybrid) และชุมชน (Community) ประเด็นความปลอดภัยบนการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การนําระบบ

การประมวลผลแบบกลุมเมฆไปใชงาน และการฝกปฏิบัต ิ

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 การจัดการโครงงานซอฟตแวร    (Software Project Management)  3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  วิศวกรรมซอฟตแวร  (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 การทําเหมืองขอมูล   (Data Mining)   3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธ ี  (CPSC 242) 

การทําเหมืองขอมูลและแมชชีนเลอรนนิงเบ้ืองตน แนวคิด ขอมูลเชิงรายการ ตัวแปรขอมูล วิธีการจําแนก

ขอมูล ตนไมชวยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและ ความนาเช่ือถือของโมเดล การประเมินประสิทธิภาพดวยลิฟทและ

ตนทุน การเตรียมขอมูลเพ่ือการคนหาความรู การจัดกลุมขอมูล การหากฎความสัมพันธ การแสดงขอมูลภาพ การสรุปขอมูล 

การหาแนวโนมท่ีผิดปกติ การประยุกตกับการตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลูกคา การประยุกตกับการวิเคราะหขอมูลไมโคร

อารเรย การประยุกตกับเรื่องอ่ืน ๆ ผลกระทบตอสังคมของการทําเหมืองขอมูลกับแนวโนมในอนาคต และหัวขอเหมืองขอมูล

ข้ันสูง 

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      การจัดการเครือขาย   (Network Management) 3(3–0–6) 

 หนาท่ีของการจัดการเครือขาย โมเดลการจัดการเครือขาย มาตรฐานการจัดการเครือขาย เครือขายการ

จัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการเครือขายอยางงาย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝาระวังระยะไกล(อารมอน) โพรโท

คอลสารสนเทศรวมเพ่ือการจัดการ(ซีเอ็มไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (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 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร    (Computer Security Management)  3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน :  เครือขายคอมพิวเตอร  (CPSC 342)  

หลักการความมั่นคงของคอมพิวเตอร การกําหนดนโยบายความมั่นคง  การรักษาความลับ ภาวะสวนตัว 

การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร การปองกันการเขาถึงสารสนเทศโดยผูไมไดรับอนุญาต 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 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1  3(3-0-6)

 (Selected Topic in Computer Science I) 

วิชาบังคับกอน :  ขึ้นอยูกบัผูสอน  

ศึกษาในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีใหมหรือเปนวิชาข้ันสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาค

การศึกษาท่ีเปดสอน รายวิชาน้ีจะลงทะเบียนซ้ําไดก็ตอเมื่อเปนหัวขอใหมท่ีตางจากเดิม 

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 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร   (Computer Science Seminar) 3(3-0-6) 

 ศึกษาเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร การพัฒนาดานเทคโนโลยีในปจจุบัน ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บทความท่ีนาสนใจ 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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 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 

CPSC 291 การฝกงานวิชาชีพ 1   (Career Training I)  1(0-6-0) 

 ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางดานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไมนอย

กวา 200 ช่ัวโมง โดยมีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการ

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 การฝกงานวิชาชีพ 2   (Career Training II)     1(0-6-0) 

  ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางดานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไมนอย

กวา 200 ช่ัวโมง โดยมีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการ

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

 หลักการ กระบวนการ และระเบียบขอบังคับเก่ียวกับสหกิจศึกษา  การเลือกสถานประกอบการ การเขียน

จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพในองคกร อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายงานและการนําเสนอ ทักษะการวางแผน การวิเคราะห การ

แกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ 

 Principles, procedures, and regulations about cooperative education, selection of working 

places, application letter writing and interviews, personality development, quality management in the 

organization, occupational health and safety, ethics and professional conducts, report writing and 

presentation, planning, analysis, problem solving and decision making skills. 

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

วิชาบังคับกอน :  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  (CPSC 491) 

 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหน่ึงเปนพนักงานของสถานประกอบการในตําแหนงท่ีตรงกับ

สาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการจะตอง

ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบชัดเจนและรับผิดชอบ

งานท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

เปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถาน

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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 ช่ือหลักสูตร 

     ภาษาไทย  :   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ                       

 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Communications Arts Program 
 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

         ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  นิเทศศาสตรบัณฑิต                     

  ช่ือยอ  :  นศ.บ. 

         ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Bachelor of Communications Arts        

  ช่ือยอ  :  B.Com.Arts. 
 

 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญา  

 รูรอบสื่อสาร สรางสรรคสังคม 

 ความสําคัญ 

 ผลิตนักนิเทศศาสตรท่ีมีความรูความเขาใจแนวคิดและบริบทท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารมวลชนตลอดจนทักษะท่ีเก่ียวกับ

การสื่อสารสมัยใหม ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพและถึงพรอมดวยจิตสํานึกสาธารณะ 

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปจจุบันท่ีมีการหลอมรวมสื่อเเขาดวยกัน สงผลให

กระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตรมีความเปลี่ยนแปลงในการถายทอดโดยองคความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของมีการ

ประสานกันมากข้ึนและซับซอนมากข้ึนเชนกัน การศึกษาแบบแยกสวนจะทําใหบัณฑิตท่ีจบออกไปไมเขาใจบริบทท่ีเก่ียวของ

เพียงพอท่ีจะพัฒนางานในวิชาชีพใหบังเกิดประสิทธิผลและอยางมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับกระแสการเช่ือมโลกเปนหน่ึงเดียวและการเขารวมประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกในป 2558 ท่ี

คาดวาจะสงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาตางๆ อีกมากมาย หนวยงานดานการศึกษาของประเทศไทยก็

มีนโยบายท่ีเนนความสําคัญในการใหบัณฑิตมีทักษะการคิดเชิงสรางสรรค และการคิดแกไขปญหา ตลอดจนมีทักษะเพียงพอ

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาดังกลาว ผานกระบวนการการเรียนรูแบบมืออาชีพจากผูมีประสบการณจริง 

บัณฑิตจึงจะคิดเปนและทําเปน 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีเครือขายบรรษัทพันธมิตรดานสาขาวิชาชีพท่ีพรอมจะสรางสรรค 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และสอดแทรกความรูความเช่ียวชาญจากมืออาชีพทางดานนิเทศศาสตร ผลิตบัณฑิตใหมี

ความรูความเช่ียวชาญในเทคนิควิธีการใชสื่อสมัยใหม  โดยเนนการฝกปฏิบัติกับสถานท่ีจริง  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเนช่ัน จะมีคุณสมบัติพรอมเขาสูการทํางาน รองรับสถานภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศในยุคปจจุบัน 
 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการสื่อสารสมัยใหม สามารถประยุกตใชความรูและ

ทักษะในวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการดานสื่อสารแกหนวยงานตางๆ ได 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีพรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- 202 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หมวดวิชา หนวยกิต หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 10   

 1.2 กลุมวิชาภาษา 12   

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6   

 1.4 กลุมวิชาเรียนรูผานกิจกรรม 2   

2.หมวดวิชาเฉพาะดาน  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 กลุมวิชาฝกปฏิบัตหิรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 7  

3.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 
 

รายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 10 หนวยกิต      

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

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

3. LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป (General Laws) 2(2-0-4) 

4. SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 2(2-0-4) 

5. TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแกปญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 

2(2-0-4) 

 

1.2  กลุมวิชาภาษา  12   หนวยกิต 

1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(2-2-5) 
2. ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(2-2-5) 

3. ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(2-2-5) 

4. ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(2-2-5) 

5. THAC 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 

6. THAC 102     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 

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

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

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

เง่ือนไข การเรียนการสอนในกลุมวิชาภาษา 

(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) การเปดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 

-  จะเปดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา  

คณะ และมหาวิทยาลัย 

 - การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 
 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  6  หนวยกิต 

1. MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  (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  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม  2  หนวยกิต 

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. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ไดแก  

  1.1 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ         

  1.2 กลุมวิชาภาษา 

2. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal competency)  ไดแก  

  2.1 สังคมและวัฒนธรรม  

  2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  

3. กลุมวิชาท่ีสะทอนสมรรถนะดานวิชาชีพ (Professional competency) ไดแก  

  3.1 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา 

4. กลุมวิชาท่ีสะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลยัในดานจิตอาสา ไดแก  

  4.1 การเรียนรูผานกิจกรรม 

  4.2 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต  

2.1  กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร  36 หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี  

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

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

  (Principles of Advertising , Public Relations and Marketing Communication)  

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

 (Introduction to Broadcasting & Digital Media) 

4. COMM 104 นิเทศศิลปเบ้ืองตน  (Introduction to Communication Design) 3(2-2-5) 

5. COMM 201 เทคนิคและปฏิบัติการถายภาพ (Techniques and Processes in Photography) 3(2-2-5) 

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

(Writing Techniques for Communication Arts) 

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

8. COMM 205 คอมพิวเตอรเพ่ืองานนิเทศศาสตร  (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 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร 1  (English for Communication Arts I) 3(3-2-5) 

12. COMM 210 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร 2  (English for Communication Arts II) 3(2-2-5) 
 

   

2.2  กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร จํานวน 39 หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

      2.2.1  กลุมวิชาเอกบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต 

1. CART 481 สัมมนานิเทศศาสตร  (Seminar in Communication Arts) 3(1-4-4) 

2. CART 482  โครงงานนิเทศศาสตร 1  (Communication Arts Project I) 3(1-4-4) 

3. CART 483  โครงงานนิเทศศาสตร 2  (Communication Arts Project II) 3(1-4-4) 
  

2.2.2  กลุมวิชาเอกเลือก จํานวน 30 หนวยกิต     โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

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

2. CART 312   การเขียนเพ่ือสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 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  การสรางสรรคและการผลติสื่อ  (Media Creativity and Production) 3(2-2-5) 

9. CART 323  การวางแผนสื่อ  (Media Planning) 3(2-2-5) 

10. CART 324  กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

 (Advertising and Public Relations Strategy) 
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11. CART 325  การวิจัยโฆษณาและประชาสมัพันธ   3(2-2-5) 

 (Advertising and Public Relations Research)     

12. CART 326  เทคนิคการนําเสนอ  (Presentation Techniques)         3(2-2-5) 

13. CART 331  การออกแบบประสบการณผูใชและสื่อปฏสิัมพันธ  3(2-2-5) 

(User Experience Design and Interactive Media) 

14. CART 332  แอนิเมช่ัน 2 มิติ  (2D Animation) 3(2-2-5) 

15. CART 333 โมช่ันกราฟก  (Motion Graphics) 3(2-2-5) 

16. CART 334 การออกแบบสิ่งพิมพดิจิทัล  (Digital Publishing and Design) 3(2-2-5) 

17. CART 335 แอนิเมช่ัน 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 การถายวีดีทัศน  (Videography) 3(2-2-5) 

21. CART 413  การลําดับวีดีทัศนและปรับแตงสีภาพ (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  การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ  3(3-0-6) 

 (Management in Advertising and Public Relations Business)          

27. CART 431  การกํากับศิลป (Art Direction) 3(2-2-5) 

28. CART 432  การจัดแสงและองคประกอบฉากเสมือนจริง  (Lighting Visual set Digital) 3(2-2-5) 

29. CART 433  แอนิเมช่ัน 3 มิติข้ันสูง  (Advanced in 3D Animation) 3(2-2-5) 

30. CART 434  การจัดการธุรกิจออกแบบกราฟก (Graphic Design Business Management) 3(2-2-5) 

  

2.3  กลุมวิชาโท  15  หนวยกิต 

1. สําหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ใหเลือกเรียนวิชาโทภายนอกคณะท่ีเปดสอนโดยมหาวิทยาลัยไม

นอยกวา 15 หนวยกิต โดยใหเปนไปตามเง่ือนไขวิชาโทของหลักสตูรน้ันๆ 
 

2. สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ  สามารถเลือกเรยีนรายวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเปนวิชาโทได   โดย

เลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ รวม 15 หนวยกิต 
 

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

2. CART 312   การเขียนเพ่ือสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 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  การสรางสรรคและการผลติสื่อ  (Media Creativity and Production) 3(2-2-5) 

9. CART 323  การวางแผนสื่อ (Media Planning)      3(2-2-5) 

10. CART 324  กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 

 (Advertising and Public Relations Strategy) 

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

12. CART 326  เทคนิคการนําเสนอ (Presentation Techniques)         3(2-2-5) 

13. CART 331  การออกแบบประสบการณผูใชและสื่อปฏสิัมพันธ  3(2-2-5) 

 (User Experience Design and Interactive Media) 

14. CART 332  แอนิเมช่ัน 2 มิติ  (2D Animation) 3(2-2-5) 

15. CART 333 โมช่ันกราฟก  (Motion Graphics) 3(2-2-5) 

16. CART 334 การออกแบบสิ่งพิมพดิจิทัล  (Digital Publishing and Design) 3(2-2-5) 

17. CART 335 แอนิเมช่ัน 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  การถายวีดีทัศน  (Videography) 3(2-2-5) 

21. CART 413  การลําดับวีดีทัศนและปรับแตงสีภาพ  (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  การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ  3(3-0-6) 

 (Management in Advertising and Public Relations Business)          

27. CART 431  การกํากับศิลป (Art Direction) 3(2-2-5) 

28. CART 432  การจัดแสงและองคประกอบฉากเสมือนจริง (Lighting Visual set Digital) 3(2-2-5) 

29. CART 433  แอนิเมช่ัน 3 มิติข้ันสูง (Advanced in 3D Animation)  3(2-2-5) 

30. CART 434  การจัดการธุรกิจออกแบบกราฟก (Graphic Design Business Management) 3(2-2-5) 

  

2.4 กลุมวิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ  7 หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

1.  WILC 191   การเตรียมความพรอมสําหรับฝกวิชาชีพ (Preparation for Practical Training) 1(1-0-0) 

2.  WILC 192  การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 1 (Practical Training I) 2(0-40-0) 

3.  WILC 292  การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 2 (Practical Training II) 2(0-40-0) 

4.  WILC 392  การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 3 (Practical Training III) 2(0-40-0) 
 

** เมื่อเรียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครบแลว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เพ่ิมเติมไดอีกตามความประสงค 
 

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

3.1 ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในคณะวิชา  ไดแก 

1.  CART 341  หัวขอคัดสรรทางนิเทศศาสตร 1  (Topics in Communication Arts I) 3(1-4-4) 

2.  CART 441  หัวขอคัดสรรทางนิเทศศาสตร 2  (Topics in Communication Arts II) 3(1-4-4) 

  

3.2 หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในสาขาวิชาหรือคณะอ่ืนๆในระดับปริญญาตรี    
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและ/หรือหัวหนาสาขา รวมกันไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. ตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

2. ตองผานการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง หลักเกณฑการทดสอบ 

 IT Examination : Computer for Working 
 



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- 208 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

แผนการศึกษา :  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3 
TECH  100 ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  TAPS  100 การคิดการส่ือสาร และการแกปญหา 2 
LAWS 102 กฎหมายทัว่ไป 2  MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2 

SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2  SCIE 100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2 
LEAC  100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1  LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 
COMM 101 หลักและทฤษฎีการส่ือสาร 3  COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือฯ

 

3 

COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ 

และส่ือสารการตลาด 

3  COMM 104 นิเทศศิลปเบื้องตน 3 
   WILC 191 การเตรียมความพรอมสําหรับฝกวิชาชพี 1 
    WILC 192 การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 1 2 

 รวม 16   รวม 19 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 3  ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 3 
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2  COMM 205 คอมพิวเตอรเพื่องานนิเทศศาสตร 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรประจําวัน 2  COMM 208 นวัตกรรมส่ือกับสังคมและการรูเทาทัน

 

3 
COMM 201 เทคนิคและปฏิบัติการถายภาพ 3  COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนักนิเทศฯ

 

3 
COMM 202 เทคนิคการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร 3  WILC 292 การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 2 2 
COMM 203 จิตวิทยาและการโนมนาวใจ 3  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี (2) 3 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี (1) 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) (2*) 
       

 รวม 19   รวม 17 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
COMM 209 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร 

 

3  COMM 210 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร 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 การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 3 3 

 รวม 15   รวม 18 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CART 482 โครงงานนิเทศศาสตร 1 3  CART 481 สัมมนานิเทศศาสตร 3 
CART XXX วิชาเอกเลือก (7) 3  CART 483 โครงงานนิเทศศาสตร 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. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   จํานวน  10  หนวยกิต 

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

                    ศึกษาประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ความเช่ือทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตรของอารยธรรม

สมัยโบราณ  อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม และประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม  

                    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    เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics  in  Daily  Life) 2(2-0-4) 

        ศึกษาหลักการเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค  อุปทาน และปจจัย

กําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน  

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   กฎหมายท่ัวไป  (General Laws) 2(2-0-4) 

                   ความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแตละประเภท  การใชและการยกเลิก

กฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพง 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) 

                    ศึกษารูปแบบความสัมพันธ และ พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศใน

กลุมประเทศอาเซียน 

                    The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 

culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การสื่อสารและการแกปญหา                            2(2-0-4) 

                (Thinking Communication and Problem Solving)  

 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแกไข

ปญหาเชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

                This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for 

communication, logical thinking and problem solving, communication skill development, thinking skill 

development and problem solving and decision-making process.      

 

คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
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 1.2  กลุมวิชาภาษา   จํานวน  12  หนวยกิต 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I) 3(2-2-5) 

                    โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพท

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) 

 โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

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)  

                   โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา  ฝกฟง  พูด  อาน  เขียน  โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 

                    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)  

                    ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

                    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 โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน

ประโยคข้ันพ้ืนฐาน  คําศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

                   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) 

                    โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

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) 

 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญ ฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ 

 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) 

 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝกฝน 4 ทักษะท่ีสามารถ

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) 

 เปนการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พมา เวียดนาม หรือกลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุน/เกาหลี)  

โดยมีเน้ือหาประกอบดวย หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับเบ้ืองตน การฟง การพูด   การอาน และการเขียน  

ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

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)  เปน

การเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พมา เวียดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุน/เกาหลี)  โดยมีเน้ือหา

ประกอบดวย หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสงูข้ึน การฟง การพูด  การอาน และการเขียน  คําศัพทและ

สํานวนในชีวิตประจําวัน 

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, reading and 

writing. Vocabulary and expressions in daily life. 
 

 

 1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   จํานวน  6  หนวยกิต 

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

    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การเทียบ

บัญญัติไตรยางศ การคํานวณดอกเบ้ีย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกตใชขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือการตัดสินใจ  

     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  สิ่งแวดลอมกับชีวิต   (Environment and Life) 2(2-0-4) 

     ศึกษาความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ

อนุรักษความหลากหลายชีวภาพในทองถ่ิน การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

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  ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 

ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 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  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม   จํานวน  2  หนวยกิต 

LEAC 100   การเรียนรูผานกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 

                 การเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน

กีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรม  การเสริมทักษะ และ

ประสบการณท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

               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   การเรียนรูผานกิจกรรม 2   (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

                    การเขารวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความ

เปนมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ  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. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 2.1 กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร 

COMM 101 หลักและทฤษฎกีารสื่อสาร  (Principles and Theory of Communication) 3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ องคประกอบของการสื่อสารประเภทตางๆ ท้ังการสื่อสาร

ภายในบุคคล ระหวางบุคคล กลุมบุคคล และการสื่อสารมวลชน อิทธิพลของการสื่อสารประเภทตางๆท่ีมีตอบุคคล สังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ทฤษฎีและแนวความคิดทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน ในดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ีมี

ผลกระทบตอบุคคลและสังคม รวมถึงความรับผิดชอบและประโยชนของการสื่อสารตอการพัฒนาประเทศ 

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 การประชาสัมพันธ และสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 

                     (Principles of Advertising, Public Relations and Marketing Communication) 

 ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎี ประวัติ กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ประเภทและรูปแบบของ

การโฆษณา ประชาสัมพันธ และการสื่อสารการตลาด บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา การประชาสัมพันธ ท่ีมีตอระบบ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลตอการโฆษณาและประชาสัมพันธ ธุรกิจ

การโฆษณาและประชาสัมพันธ กลยุทธการโฆษณาและประชาสมพันธ 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 วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

(Introduction to Broadcasting & Digital Media) 

ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล การหลอมรวมสื่อ ผลกระทบ

จากสื่อ รูปแบบรายการ กระบวนการผลิต อุปกรณการผลิต บุคลากร ศัพทเทคนิค การสรางความหมาย การประเมินคุณภาพ

สื่อ วิทยุและโทรทัศน  

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. 

 

 

 



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- 214 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

COMM 104  นิเทศศิลปเบ้ืองตน (Introduction to Communication Design) 3(2-2-5)

 ศึกษาความเปนมาของศิลปะ การออกแบบ กรอบแนวคิด นิยามศัพท การรับรู ทัศนธาตุในงานนิเทศศิลป  

การเลือกและจัดภาพประกอบ ศิลปะบนสื่อสิ่งพิมพ โมช่ันกราฟก 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  เทคนิคและปฏิบัติการถายภาพ (Techniques and Processes in Photography)  3(2-2-5) 

ศึกษาหลักและทฤษฎีการถายภาพเพ่ือการสื่อสาร ท้ังการถายภาพน่ิงและภาพ เคลื่อนไหว  สุนทรียภาพ

และความคิดสรางสรรคในการถายภาพ  การใชอุปกรณในการถายภาพ  เทคนิคและวิธีการถายภาพในลักษณะตางๆ ความรู

พ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีเก่ียวกับการจัดการปรับแตงและแกไขภาพถายดิจิทัล 

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  เทคนิคการเขียนเพ่ืองานนิเทศศาสตร  3(2-2-5) 

            (Writing Techniques for Communication Arts) 

ศึกษาเทคนิค หลักการพ้ืนฐาน และแนวทางการเขียนเพ่ืองานตางๆ ในสายอาชีพสื่อมวลชน  การเขียนเพ่ือ

งานขาว  งานโฆษณา  งานประชาสัมพันธ  รวมไปถึงการเขียนบทละคร  บทภาพยนตร และบทความเพ่ือสื่อดิจิทัล โดยเนน

การฝกปฏิบัติ   

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  จิตวิทยาและการโนมนาวใจ (Psychology and Communication Skills) 3(3-0-6) 

ศึกษาวิวัฒนาการ ความเปนมาของจิตวิทยาการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี กรอบแนวคิดจิตวิทยาในบริบทการ

สื่อสารเชิงโนมนาวใจ กระบวนการการผลิตสาร การรับและประมวลสาร ผลกระทบ เชิงจิตวิทยาตอผูรับสาร การบูรณาการทักษะ

การคิด การฟง การอาน การพูด และการเขียน  เพ่ือโนมนาวใจ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก การวางตน

และการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามสถานการณ ท้ังดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการปรากฏตัวตอหนาสาธารณชน การ

นําเสนอ ผลงานโดยใชสื่อประกอบ และบุคลิกภาพการเปนผูนําในงานนิเทศศาสตร  

                  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  คอมพิวเตอรเพ่ืองานนิเทศศาสตร  (Computer for Communication Arts) 3(2-2-5) 

ศึกษาการใชงานโปรแกรมประยุกตในงานนิเทศศาสตร การจัดการภาพ ภาพวาดประกอบ การออกแบบ

จัดวางบนสื่อหลากหลายแพลตฟอรม การเลือกเครื่องมือสื่อและเทคโนโลยี  วิธีการจัดพิมพ การนําเสนอบนสื่อดิจิทัลและสื่อ

ดั้งเดิม รวมถึงแนวทางการนําไปใชเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนางานดานนิเทศศาสตร 

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  กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนักนิเทศศาสตร  3(3-0-6) 

(Laws and Ethics for Communication Arts professionals) 

 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานดานนิเทศศาสตร เชน กฎหมายธุรกิจและการโฆษณา พระราชบัญญัติ

การพิมพ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 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  นวัตกรรมสื่อกับสังคมและการรูเทาทันสื่อ   3(3-0-6) 

 (Media Innovative with Social and Media Literacy) 

ศึกษาพัฒนาการ และนวัตกรรมของสื่อ ผลกระทบตอโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

วัฒนธรรม ความสัมพันธ การปรับตัวของปจเจกบุคคล กลุม ชุมชน สังคม และประชาคมระดับตางๆ ผลกระทบของ

สภาพแวดลอม และแนวคิด ความหมายของการรูเทาทันสื่อ ทักษะในการการเขาถึงสื่อ การวิเคราะห การประเมินคาสื่อ และ

การสรางสรรค 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  ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร  (English for Communication Arts I)  3(2-2-5) 

 ฝกฝนทักษะในการฟง พูด อาน เขียน แปล ตลอดจนศึกษาคําศัพทและสํานวนภาษา  อังกฤษ ท่ีใชสําหรับ

การทํางานดานนิเทศศาสตร โดยผานสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ

โทรทัศน ตลอดจนฝกการสนทนา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของกับงานดาน

นิเทศศาสตร 
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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  ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร 2  (English for Communication Arts II)  3(2-2-5)

 ฝกฝนทักษะในการฟง พูด อาน เขียน แปลข้ันสูง ตลอดจนศึกษาคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใช

สําหรับการทํางานดานวิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล ดานนิเทศศิลปและดานโฆษณาประชาสัมพันธ โดยผานสื่อประเภทตางๆ 

เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ตลอดจนฝกการสนทนา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ

สื่อสารและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของกับงานดานนิเทศศาสตร 

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  กลุมวิชาชีพนิเทศศาสตร 

•   2.2.1  กลุมวิชาเอกบังคับ 

CART 481  สัมมนานเิทศศาสตร  (Seminar in Communication Arts) 3(1-4-4) 

ศึกษากระบวนการและข้ันตอนจัดการสัมมนาดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล กับมือ

อาชีพ ตามหลักการและเทคนิคในการจัดการสัมมนา รวมท้ังฝกปฏิบัติการจัดสัมมนาทุกข้ันตอนท่ีอิงกับสถานการณปจจุบัน 

เพ่ือใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับการดําเนินงาน  

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  โครงงานนิเทศศาสตร 1  (Communication Arts Project I) 3(1-4-4) 

นักศึกษาเลือกหัวขอท่ีสนใจเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม และทําวิจัย หรือทําช้ินงานในประเด็นน้ันๆ โดยนําเสนอใน

รูปแบบรายงานงานสรางสรรคหรืองานวิจัย ศึกษาการเขียนรายงานการวิจัยตั้งแตบทท่ี 1-3 ศึกษาแนวทางการวิเคราะหเพ่ือ

กําหนดท่ีมาของปญหาในน้ันๆ วิธีการตั้งสมมติฐานหรือ คําถามงานวิจัย ตัวแปรตางๆ ศึกษาการทบทวนวรรณกรรม ท้ังจาก

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  โครงงานนิเทศศาสตร 2 (Communication Arts Project II) 3(1-4-4) 

 ศึกษาเรียนรูการเก็บขอมูลจากเครื่องมือการวิจัยท่ีไดออกแบบไวในรายวิชา CART 401 โครงงานนิเทศ

ศาสตร 1 ศึกษาการวิเคราะหและสรุปขอมูล รวมถึงการตั้งขอเสนอแนะ จากผลการวิจัยท่ีไดศึกษามา  

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  กลุมวิชาเอกเลือก 

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

ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และสื่อดิจิทัล การวางแผนและการ

เตรียมการผลิต ข้ันตอนการผลิต ข้ันตอนหลังการผลิต การใชเครื่องมือและอุปกรณสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน 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 วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (Writing for Broadcast and Digital Media) 

 ศึกษาหลักการ ประเภท รูปแบบ และข้ันตอนในการเขียนเพ่ืองานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

สื่อดิจิทัลในลักษณะตางๆ การวิเคราะหสถานการณรอบตัว การถายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียน และฝกฝน

การเขียนเพ่ืองานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 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 การกํากับรายการ     (Program Directing)                3(2-2-5) 

                       ศึกษาหลักการและการปฏิบัติงานเพ่ือการกํากับรายการประเภทตางๆ ท้ังงานการกํากับรายการในสตูดิโอ 

และงานกํากับรายการภายนอกสตูดิโอ รวมถึง การกํากับรายการขาว รายการสารคดี รายการปกิณกะบันเทิง ตลอดจนการ

ผลิตมิวสิควีดีโอ และการกํากับเวทีสําหรับงานอีเวนทตางๆ 

                   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) 

                    ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล เนนปฏิบัติในการใชเครื่องมือและ

อุปกรณผลิตรายการโทรทัศน และเครื่องมือผลิตสื่อดิจิทัลในเชิงลึกและหลากหลาย ข้ันตอนการทํางานในการผลิตรายการ และ

ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ การใชโปรแกรมเพ่ือตัดตองานสําหรับรายการโทรทัศนใหมีคุณภาพสูงสุด 

                    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 การเลาเร่ือง (Storytelling)                      3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการ เทคนิค และศิลปะในการเลาเรื่องสําหรับสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 

วิวัฒนาการการเลาเรื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วิธีการรับสารของผูรับสารและการคิดคนเทคนิคการเลาเรื่องใหเหมาะสมกับ

ผูรับสาร การเลาเรื่องแบบตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับเน้ือเรื่องและสื่อท่ีตองใช รวมถึงฝกฝนการเลาเรื่องในรูปแบบท่ี

หลากหลาย พรอมการเลาเรื่องตอหนาสาธารณะ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดตอหนาชุมชนและสรางความมั่นใจ  

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 ผูประกาศและผูดําเนินรายการ  (Announcing Performance)          3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการสื่อสาร เทคนิคการคิดประเด็น การหาขอมูลเพ่ือการสื่อสาร การพูดในท่ีสาธารณะ รวมท้ัง

จริยธรรมในการทํางาน และฝกปฏิบัติการเปนผูประกาศและผูดําเนินรายการ ผานทางสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเปนผูประกาศและผูดําเนินรายการ 

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 พฤติกรรมผูบริโภค  (Consumer Behavior)       3(3-0-6) 

ศึกษาหลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินคา โดยพิจารณาถึงปจจัย

ตาง ๆ ท้ังในดานปจจัยสวนบุคคล และปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตลอดจนการนําเอาผลท่ีไดจากการศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภคมาประยุกต เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาด  

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 การสรางสรรคและการผลิตสื่อ  (Media Creativity and Production) 3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการและกระบวนการในการสรางสรรคงานโฆษณาสําหรับสื่อตางๆ การกําหนดแนวความคิด

หลักในงานโฆษณา การเขียนขอความโฆษณา การออกแบบโฆษณา ฝกปฏิบัติการผลิตงานโฆษณาในข้ันตอนการเตรียมการ

ผลิต การผลิต และภายหลังการผลิต ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อนอกสถานท่ี และสื่อออนไลน 

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 ประโยชนของการวางแผนสื่อ การวิเคราะหสถานการณสื่อ ประเภทของสื่อ 

การวิเคราะหกลุมเปาหมาย ข้ันตอนการวางแผน หลักเกณฑการเลือกสือ่ 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 กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  3(3-0-6) 

(Advertising and Public Relations Strategy) 

ศึกษาสภาวะแวดลอมทางการตลาด การวิเคราะหองคกรและสินคา/บริการ วิเคราะหผูบริโภค วิเคราะห

คูแขง รวมถึงการวิเคราะหกลยุทธดานการโฆษณาและประชาสัมพันธขององคกรและคูแขง เพ่ือวางแผนและกําหนดกลยุทธ 

กลวิธี วัตถุประสงค เครื่องมือการสื่อสาร งบประมาณ และการประเมินผล ทางดานการโฆษณาและประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล  

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 การวิจัยโฆษณาและประชาสัมพันธ   3(2-2-5) 

 (Advertising and Public Relations Research)   

ศึกษาถึงแนวคิด บทบาท ความสําคัญ และประโยชนของการวิจัยดานนิเทศศาสตร การทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การกําหนดปญหานําการวิจัย วิธีการวิจัย ข้ันตอนของการวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล สถิติและโปรแกรมเพ่ือ

วิเคราะหผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การประยุกตใชงานวิจัยในงานนิเทศศาสตร  

A study of the concepts, roles, importance, and benefits of research in Communication 

Arts, literature review and related research; defining research problems; research methodologies and the 

various stages of research; hypothetical research, data collection, demographics and samples; creating 

research tools; data analysis; statistics and programs for analyzing research results; writing research 

reports; ethics of research; research applications in Communication Arts. 
  

CART 326 เทคนิคการนําเสนอ (Presentation Techniques)         3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ กลยุทธการนําเสนอผลงาน การใชสื่อและเครื่องมือประกอบการนําเสนอ 

ในงานดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  

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 การออกแบบประสบการณผูใชและสื่อปฏิสัมพันธ    3(2-2-5) 

(User Experience Design and Interactive Media) 

ความสําคัญ หลักการ และแนวคิดการออกแบบประสบการณผูใช สื่อปฏิสัมพันธ เครื่องมืออุปกรณ

โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตท่ีเก่ียวของการออกแบบ เทคนิค การเลาเรื่อง รางแบบ ออกแบบ รวมถึงการนําเสนอผลงาน

การออกแบบโดยใชสื่อ เครื่องมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของ  

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 การทําสตรอรี่บอรด และการทําแอนิเมช่ัน ท้ังการแอนิเมช่ันแบบดั้งเดิมอยางสตอปโมช่ัน การ

ลําดับภาพท่ีคอมพิวเตอรสรางข้ึน เทคนิคความรูท่ีจําเปนในการออกแบบลําดับความตอเน่ืองของแอนิเมช่ัน  

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 โมชั่นกราฟก  (Motion Graphics) 3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการ เทคนิค และแนวปฏิบัติของการออกแบบโมช่ันกราฟกในงานโทรทัศนและสื่อดิจิทัล การ

ผสานการออกแบบภาพ เสียง วิดิทัศน และแอนิเมช่ัน ไดอยางเหมาะสมกับงาน การจัดการและการสื่อสารเชิงภาพ ความ

เขาใจเทคนิควิธีการสรางภาพเคลื่อนไหว การสังเคราะหภาษาการเคลื่อนไหวกับโครงสรางของการเลาเรื่อง ความเขาใจใน

ความสัมพันธของขอความและภาพสําหรับสื่อฐานเวลา  

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 การออกแบบสิ่งพิมพดิจิทัล  (Digital Publishing and Design) 3(2-2-5)                                                            

ศึกษาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล การออกแบบการจัดหนาดวยซอฟแวรจัดหนาสิ่งพิมพในมาตรฐาน

อุตสาหกรรม และความหลากหลายวิธีของการผลิตสําหรับรูปแบบงานพิมพและดิจิทัล ศัพททางดานสิ่งพิมพดิจิทัล  การเตรียมพิมพ

อิเล็กทรอนิกส จากแนวคิดสูช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ ครอบคลุมท้ังสิ่งพิมพและสิ่งพิมพดิจิทัลการประยุกตใชเครื่องมือเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับการออกแบบสิ่งพิมพดิจิทัล การพัฒนากลยุทธวิธีในการนําเสนอเน้ือหาและภาพบนสื่อสิ่งพิมพและสิ่งพิมพออนไลนได

อยางมปีระสิทธิภาพ การคิดวิเคราะหและสรางสรรคสิ่งพิมพไดหลากหลายสําหรับกลุมผูอาน  

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) 

ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตงานแอนิเมช่ันสามมิติครอบคลุมกระบวนการใชซอฟแวรคอมพิวเตอร

สําหรับการผลิตงานสามมิติ การข้ึนโมเดล การใสพ้ืนผิว การจัดแสง การแอนิเมทและการประมวลผลภาพรวมถึงศึกษางานแอ

นิเมช่ันสามมิติในงานภาพเคลื่อนไหว งานออกอากาศ สื่อผสมและสื่อออนไลน  

 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 การออกแบบขอมลู   (Information Design) 3(2-2-5) 

ศึกษาการออกแบบขอมูล หลักการและเทคนิคอันเก่ียวกับขอมูลท่ีมีความซับซอนในการอธิบายเชิงภาพ   

ความเขาใจและการตีความขอมูลและสารสนเทศเชิงภาพ การสื่อสารเน้ือหา      เฉกเชนเดียวกับการอรรถาธิบายเชิงภาพและ

การเลาเรื่อง การประยุกตใชความรู เทคนิคอินโฟกราฟก อาทิ ตัวเลข สัญลักษณ เสนเวลา กราฟ แผนท่ี 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 กระบวนการนําภาพและเสียงมาใชประกอบกับงานสื่อใหมอยางสรางสรรค 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       การถายวีดีทัศน   (Videography) 3(2-2-5) 

                ศึกษาหลักและทฤษฎีการถายภาพเคลื่อนไหว ความคิดสรางสรรคในการถายภาพเคลื่อนไหว การใช

อุปกรณ เทคนิคและวิธีการถายภาพเคลื่อนไหว เพ่ือการผลิตงานแตละประเภท ความรูพ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีเก่ียวกับการ

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 การลําดับวีดีทัศนและปรับแตงสีภาพ  (Video Editing and Color grading) 3(2-2-5) 

                   ศึกษาหลักและทฤษฎีการตัดตอภาพในแบบตางๆ ความคิดสรางสรรคในการตัดตอภาพเคลื่อนไหว การใช

โปรแกรมเพ่ือการตัดตอลาํดับวีดทัีศนและปรับแตงสภีาพ เทคนิคและวิธีการการลําดับวีดทัีศนและปรับแตงสีภาพ เพ่ือการผลิต

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 การจัดการธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อดิจิทัล  3(3-0-6)

 (Electronic and Digital Media  Business Management)   

ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อดิจิทัล กรอบแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ 

โครงสรางขององคกร การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการสวนงานขาวและรายการ กลยุทธดานเน้ือหาและการเผยแพร 

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 กิจกรรมทางการตลาดเชิงสรางสรรค (Creative Marketing Activities)   3(3-0-6) 

ความหมาย  บทบาท  และความสําคัญการตลาดเชิงกิจกรรมท่ีใชในการดําเนินงานทางการตลาด  

ลักษณะและวิธีการจัดกิจกรรมตางๆ  การวิเคราะหสถานการณทางการตลาดและ    กลุมเปาหมาย เพ่ือวางแผนการเลือกใช

และสรางสรรครูปแบบกิจกรรม 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 การสื่อสารแบรนด (Brand Communication) 3(3-0-6) 

ศึกษาขอบเขต ความหมาย องคประกอบของแบรนด  บทบาทและความสําคัญของ แบรนดในชีวิตประจําวัน 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแบรนด รวมถึงปจจัยและกระบวนการท่ีทําใหแบรนดประสบความสําเร็จ  

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) 

 ศึกษาการจัดการการรณรงคชนิดตางๆ ไดแก การรณรงคเพ่ือการเมือง การรณรงคเพ่ือการตลาด การ

รณรงคเพ่ือสังคม สิ่งแวดลอมและพัฒนาชีวิต ฝกฝนตั้งแตเริ่มการรณรงคจนถึงข้ันสุดทายในการจัดแคมเปญ  ไดแก  การศึกษา

หาขอมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ  การวางแผน  การดําเนินการ การประเมิน รวมถึงการบริหารงบประมาณ มุงเนนการเรียนรู

จากการปฏิบัติจริง การถกเถียงในช้ันเรียน ฝกทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการทํางานในภาวะกดดันดานตางๆ  



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- 223 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

 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 การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ  3(3-0-6) 

 (Management in Advertising and Public Relations Business)          

 ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการธุรกิจทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ การวิเคราะหสถานการณ

ปจจุบันและแนวโนมของธุรกิจ การปรับตัวขององคกรและบุคลากร การวางแผน การจัดองคกร และการจัดการระบบงานดาน

การโฆษณาและการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม การหารายไดและการควบคุมคาใชจายของธุรกิจ รวมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนและ

แนวทางแกไขขององคกรธุรกิจ 

 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 การกํากับศิลป  (Art Direction) 3(2-2-5) 

 ศึกษาบทบาทผูกํากับศิลป ในกระบวนการออกแบบงาน  การนําทีม  การสื่อสาร  การนําเสนอ เทคนิคการ

พัฒนาความคิดสูแนวคิด การคิดเชิงเหตุผล การแกไขปญหา การสรางการตัดสินใจ การสรางสรรคการออกแบบตั้งแตแนวคิด

ไปสูช้ินงานท่ีสมบูรณ 

 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 การจัดแสงและองคประกอบฉากเสมือนจริง  (Lighting Visual set Digital) 3(2-2-5) 

 ศึกษาหลักการ วัสดุ พ้ืนผิว และคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีใชในการสรางฉากในสื่อดิจิทัล องคประกอบฉาก 

เทคนิคพิเศษ และการจัดแสง ในฉากเสมือนจริง และฉากท่ีสรางข้ึนจริง 

 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)  

 ศึกษาการพัฒนากระบวนการทําแอนิเมช่ันข้ันสูง เทคนิคการข้ึนโมเดลท่ีมีความซับซอน การจัดแสง กลอง ได

นามิค เวอรชวลเอฟเฟคต วิธีการประมวลผลภาพ รวมถึงการจัดวางองคประกอบ 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 การจัดการธุรกิจออกแบบกราฟก  (Graphic Design Business Management)  3(2-2-5) 

 ศึกษาการจัดการธุรกิจงานกราฟก การสรางแผนธุรกิจ โครงสรางองคกร สิ่งอํานวยความสะดวก   สิ่ง

สนับสนุนจากภายนอก การจัดการบุคคล การจัดการสตูดิโอ การนําเสนอพอรตโฟลิโอ 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  กลุมวิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 

WILC 191     การเตรียมความพรอมสําหรับฝกวิชาชีพ (Preparation for Practical Training)   1(1-0-0) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการสื่อสารบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ ความรูพ้ืนฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานการเขียน

และการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน (ประเมินผลโดยแสดงดวยสัญลักษณ 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 การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 1  (Practical Training I) 2(0-40-0) 

วิชาบังคับกอน :   WILC 191  การเตรียมความพรอมสําหรับฝกวิชาชีพ 

ใหนักศึกษาไปฝกวิชาชีพในสถานประกอบการทุกประเภทไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง เพ่ือเรียนรูสภาพจริง

ของการปฏิบัติงานในองคกรรวมท้ังไดพัฒนาและยกระดับความคิดและทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน ความเสียสละ ความอดทน 

สํานึกตอสาธารณะ และพัฒนาบุคลิกภาพ จนมีความพรอมในการทํางานอยางมืออาชีพในอนาคตได โดยตองจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงกับวิชาการท่ีไดศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝกวิชาชีพ (ประเมินผลโดยแสดงดวยสัญลักษณ 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 การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 2   (Practical Training II) 2(0-40-0) 

วิชาบังคับกอน :    WILC 192  การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 1  

ใหนักศึกษาไปฝกวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีดาเนินงานตรงกับสาขาวิชาไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง เพ่ือ

เรียนรูการปฏิบัติงานจริงของสาขาวิชาชีพท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการนิเทศและประเมินผลของอาจารยประจําวิชารวมกับ

สถานประกอบการ พรอมท้ังจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงกับวิชาการท่ีไดศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝกวิชาชีพ 

(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) 
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WILC 392 การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 3   (Practical Training III) 2(0-40-0) 

วิชาบังคับกอน : WILC 292  การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร 2 

ใหนักศึกษาไปฝกวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีดําเนินงานตรงกับสาขาวิชาไมนอยกวา200 ช่ัวโมง เพ่ือ

เรียนรูการปฏิบัติงานจริงของสาขาวิชาชีพท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการนิ เทศและประเมินผลของอาจารยประจําวิชารวมกับ

สถานประกอบการ พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงกับวิชาการท่ีไดศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝกวิชาชีพ 

(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) 

วิชาบังคับกอน : WILC 191  การเตรียมความพรอมสาหรับฝกวิชาชีพ 

ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีดําเนินงานตรงกับสาขาวิชาเปนระยะเวลา 16 สัปดาห

ตอเน่ือง และ/หรือไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง โดยใชความรูทางวิชาการไปปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเปนพนักงานของสถาน

ประกอบการน้ัน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานโครงการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานตออาจารย

ท่ีปรึกษาและผู 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)  
 

 กลุมวิชาเลือกเสรี 

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

ศึกษาประเด็น หัวขอ สถานการณ ท่ีเก่ียวของกับงานดานนิเทศศาสตรท่ีสําคัญ นาสนใจ เปนปรากฏการณ

ในสังคมไทยและไดรับการคัดสรรจากนักศึกษา เพ่ือนําความรูดานนิเทศศาสตรมาประยุกตเพ่ือการวิพากษ วิเคราะห 

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  หัวขอคัดสรรทางนิเทศศาสตร 2 (Topics in Communication Arts II) 3(3-0-6) 

ศึกษาประเด็น หัวขอ สถานการณ ท่ีเก่ียวของกับงานดานนิเทศศาสตรท่ีสําคัญ นาสนใจ เปนปรากฏการณ

ในสังคมตางประเทศและไดรับการคัดสรรจากนักศึกษา เพ่ือนําความรูดานนิเทศศาสตรมาประยุกตเพ่ือการวิพากษ วิเคราะห 

 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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 ช่ือหลักสูตร   

  ภาษาไทย  :  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Nursing Science Program 
 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย   ช่ือเต็ม :  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

    ช่ือยอ :  พย.บ. 
 

  ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Bachelor of Nursing Science 

    ช่ือยอ :  B.N.S. 
  

 

 ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญาของหลักสูตร 

  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเนช่ัน มีความเช่ือวา วิชาชีพพยาบาลเปนการใหบริการพยาบาลแบบองค

รวมแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ท้ังในภาวะปกติและเจ็บปวย โดยประยุกตใชความรูจากศาสตรทางการพยาบาลและ

ศาสตรที่เกี่ยวของ และใชกระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร ความปลอดภัยของผูรับบริการในการให

การพยาบาลและการผดุงครรภ เ พ่ือมุงชวยเหลือใหบุคคลมีการปรับตัวท้ังในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวยได ชวย

เสริมสรางสมรรถภาพทางดานรางกาย  จิตสังคมและจิตวิญญาณ เพ่ือรักษาดุลยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหมีภาวะ

สุขภาพดี ปองกันโรค ดูแลรักษา และฟนฟูสภาพโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ โดยมีเปาหมายใหแตละบุคคลมีสุขภาพดีตาม

ศักยภาพของตนสอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผูรับบริการ 
   

 ความสําคัญของหลักสูตร 

  มหาวิทยาลัยเนช่ันไดตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนท่ีมีความสนใจเขาศึกษาใน

สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ เพ่ือชวยลดปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศ ประกอบกับการท่ี

ประเทศเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมีการเคลื่อนยายของประชากรและการมีผูปวยจากประเทศอ่ืนเขามารักษาเพ่ิมข้ึนเปน

จํานวนมาก  การเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลเพ่ือรองรับสถานการณดังกลาวจึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคต เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู

ความสามารถทางวิชาการและทักษะเชิงวิชาชีพ ควบคูกับการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

และตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได 
 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนช่ันจะตองเปนผูท่ีมีความรู

ความสามารถและคุณลักษณะดังน้ี 

  (1) มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล การผดุงครรภ และศาสตรท่ีเก่ียวของ มีทักษะการปฏิบัติการ

พยาบาลตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถประยุกตใช

ความรูไดอยางเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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  (2) มีความสามารถใหการพยาบาลไดอยางเปนองครวมดวยความเอ้ืออาทร และเนนความปลอดภัยของ

ผูรับบริการทุกชวงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางทางความเช่ือและ

วัฒนธรรม เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันการเกิดโรค การรักษาพยาบาล การรักษาโรคเบ้ืองตน และฟนฟูสุขภาพของ

บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

  (3)  มีความสามารถสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (4)  มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผลคดิสรางสรรค คดิอยางมีวิจารณญาณ ตดัสินใจและ

แกปญหาอยางสรางสรรคท้ังในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติการพยาบาล 

 (5) มีความรูและสมรรถนะดานดิจิทัล และเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา การปฏิบัติงาน การสื่อสาร และ

การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 (6) มีความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใชกระบวนการวิจัยและกระบวนการสรางสรรคงานนวัตกรรม

ในการแกปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพไดอยางสมเหตุสมผล 

  (7) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา เปนแบบอยางท่ีดี มีความเคารพและยอมรับความเปนปจเจก

บุคคลของแตละบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถบริหารจัดการทางการพยาบาลตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมาย การทํางาน

รวมกับทีมสุขภาพ สหวิชาชีพ และผูเก่ียวของ 

  (8) มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย   มีความเอ้ือ

อาทร มีความรับผิดชอบตอตนเองและวิชาชีพ  

  (9)  มีความสามารถเรียนรูและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพดวยตนเอง และสนใจใฝรูในการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

  (10) มีความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ขอมูลสถิติ และสามารถแปลความหมายของขอมูลไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสมในวิชาชีพ 

  (11) มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)  

  (12) มีการแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณคาวิชาชีพ และสิทธิของพยาบาล 

  (13)  มีความประพฤติปฏิบัติและดํารงตนใหเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข รวมท้ังเปนพลเมืองดีของชาติ อยูในกรอบของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีจิตอาสา มีความเอ้ือ

อาทร และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข 
 

 โครงสรางหลักสูตร         

หมวดวิชา  หลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

 (1.1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  9 หนวยกิต 

 (1.2) กลุมวิชาภาษา   15 หนวยกิต 

 (1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  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 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร       136 หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

    1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  9 หนวยกิต 

 ใหนิสิตเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี 

1. ECO1001    เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life) 3(3-0-6) 

2. SOC1001    สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 3(3-0-6) 

3. TCS1001      การคิด การสื่อสารและการแกปญหา (Thinking, Communication and Problem solving) 3(3-0-6) 
   

   1.2 กลุมวิชาภาษา  15 หนวยกิต 

        1. ENG1001    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 (English for Communication I) 3(3-0-6) 

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

        3. ENG1001    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (English for Communication III) 3(3-0-6) 

        4. ENG1001  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (English for Communication IV) 3(3-0-6) 

        5. THA1001    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language for Communication) 3(3-0-6) 
 

   1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต 

        1. TEC1001    สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Media and Information Technology) 3(3-0-6) 

        2. STA1001    สถิติพ้ืนฐาน (General Statistics) 3(3-0-6) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ             100    หนวยกิต 

   (1) ภาคทฤษฎี    64 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 22 หนวยกิต 

 1. SCI1111 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 1 (Human Anatomy and Physiology I) 3(2-3-5) 

 2. SCI1112 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 2 (Human Anatomy and Physiology II) 3(2-3-5) 

 3. SCI1113 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)   3(2-2-5) 

 4. SCI1114 โภชนศาสตรและโภชนบําบัด (Nutrition and Diet Therapy)    2(2-0-4) 

 5. SCI1115 ชีวเคมี (Biochemistry)        3(2-2-5) 

 6. NUR1101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกชวงวัยของชีวิตมนุษย    2(2-0-4)   

   (Growth and Development Through the Life Span) 

 7. SCI2111 เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน (Basic Pharmacology)      3(3-0-6) 

 8. SCI2112 พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)       3(3-0-6) 
 

  2.2 กลุมวิชาชีพ  78 หนวยกิต 

(1) ภาคทฤษฎี 42 หนวยกิต 

 1. NUR1201 มโนมติและทฤษฎีทางวิชาชีพการพยาบาล      3(3-0-6) 

   (Concepts and Theories of Nursing Profession) 

 2. NUR1202 การพยาบาลพ้ืนฐาน 1  (Fundamental Nursing I)     2(1-3-3) 

 3. NUR1203 การพยาบาลพ้ืนฐาน 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 และการผดุงครรภ 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 และการผดุงครรภ 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  จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล (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 การรักษาโรคเบ้ืองตน (Primary Medical Care)     2(1-3-3) 
 

   (2) ภาคปฏิบัติการพยาบาล 36 หนวยกิต 

 1. NUR2301 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน (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 และการผดุงครรภ 1     4(0-12-4) 

   (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I) 

 6. NUR3306 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 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 ปฏิบัติการรักษาโรคเบ้ืองตน (Primary Medical Care Practicum)   2(0-6-2) 

 10. NUR4310 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management Practicum)  2(0-6-2) 

 11. NUR4311 ประสบการณวิชาชีพ (Internship Program)      2(0-6-2) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเนช่ัน โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแลว ตามความ

เห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาจนครบ 6 หนวยกิต 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

ชั้นป 1  

ภาคการศึกษาท่ี 1 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 

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

3 TEC1001 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 

4 SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

5 TCS1001 การคิดการสื่อสารและการแกปญหา 3 (3-0-6) 

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

7 THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

  รวม 21 (20-3-41) 

  รวมหนวยกิตสะสม 21 หนวยกิต 

 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 ENG1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   3 (3-0-6) 

2 NUR1101 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการทุกชวงวัยของชีวิตมนุษย 2 (2-0-4) 

3 SCI1112 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยามนุษย 2 3 (2-3-5) 

4 SCI1113 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 3 (2-2-5) 

5 SCI1114 โภชนศาสตรและโภชนบําบัด 2 (2-0-4) 

6 SCI1115 ชีวเคมี 3 (2-2-5) 

7 NUR1201 มโนมติและทฤษฎีทางวิชาชีพการพยาบาล 3 (3-0-6) 

  รวม 19 (16-7-35) 

  รวมหนวยกิตสะสม 40 หนวยกิต 

 

ภาคเรียนฤดูรอน 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 NUR1202 การพยาบาลพ้ืนฐาน 1 2 (1-3-3) 

2 NUR1203 การพยาบาลพ้ืนฐาน 2 2 (1-3-3) 

3 STA1001 สถิติพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

  รวม 7 (5-6-12) 

  รวมหนวยกิตสะสม 47 หนวยกิต 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

ชั้นป 2  

ภาคเรียนท่ี 1 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 3 (3-0-6) 

2 NUR2204 การพยาบาลผูใหญ 1 3 (3-0-6) 

3 NUR2207 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 3 (3-0-6) 

4 NUR2301 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 4 (0-12-4) 

5 SCI2111 เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

6 SCI2112 พยาธิสรรีวิทยา 3 (3-0-6) 

  รวม 19 (15-12-34) 

  รวมหนวยกิตสะสม 19 หนวยกิต 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

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) 

  รวมหนวยกิตสะสม 33 หนวยกิต 

 

ภาคเรียนฤดูรอน 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 NUR2211 สารสนเทศทางการพยาบาล 1 (1-0-2) 

2 NUR2209 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 2 (2-0-4) 

3 NUR2210 การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 3 (3-0-6) 

  เลือกเสรี 1 2 (2-0-4) 

  รวม 8 (8-0-16) 

  รวมหนวยกิตสะสม 41 หนวยกิต 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

ชั้นป 3  

ภาคเรียนท่ี 1 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 NUR3212 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 3 (3-0-6) 

2 NUR3215 จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 2 (2-0-4) 

3 NUR3304 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 4 (0-12-4) 

4 NUR3305 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา  ทารก และผดุงครรภ 1 4 (0-12-4) 

  รวม 13 (5-24-18) 

  รวมหนวยกิตสะสม 13 หนวยกิต 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 3 (3-0-6) 

2 NUR3213 การพยาบาลชุมชน 1 2 (2-0-4) 

3 NUR3306 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง

ครรภ 2 
3 (0-9-3) 

4 NUR3307 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 4 (0-12-4) 

  รวม 12 (5-21-17) 

  รวมหนวยกิตสะสม 25 หนวยกิต 

 

 

ภาคเรียนฤดูรอน 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

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) 

  รวมหนวยกิตสะสม 31 หนวยกิต 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

ชั้นป 4  

ภาคเรียนท่ี 1 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 NUR4216 วิจัยทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 

2 NUR4217 การจัดการทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 

3 NUR4218 ประเด็นและแนวโนมทางวิชาชีพการพยาบาล 2 (2-0-4) 

4 NUR4219 การรักษาโรคเบ้ืองตน  2 (1-3-3) 

5 NUR4308 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  3 (0-9-3) 

  รวม 11 (7-12-18) 

  รวมหนวยกิตสะสม 11 หนวยกิต 

 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1 NUR4309 ปฏิบัติการรักษาโรคเบ้ืองตน 2 (0-6-2) 

2 NUR4310 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล  2 (0-6-2) 

3 NUR4311 ประสบการณวิชาชีพ 2 (0-6-2) 

  รวม 6 (0-18-6) 

  รวมหนวยกิตสะสม 17 หนวยกิต 

  รวมหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- 235 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

 
 

1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

 1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   9  หนวยกิต 

EC01001     เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics  in  Daily  Life)    3(3-0-6) 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยราคา และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค  อุปทาน และปจจยักําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลติ รายได

ประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน  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) 

                    หลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะหสถานการณ ปญหาและการสังเคราะห แนวทางแกไข ปองกันปญหา 

หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพ่ือประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม มีการประยุกตความรูเพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหา 

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 การสื่อสารและการแกปญหา (Thinking, Communication and Problem Solving) 3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแกไข

ปญหาเชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

 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  กลุมวิชาภาษา   15  หนวยกิต 

ENG1001    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I)         3(3-0-6) 

โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและ

สํานวนในชีวิตประจําวัน 

                    Elementary structure and grammar; listening, speaking, reading and writing basic sentence 

patterns; vocabulary and expressions in daily life. 

คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ENG1002    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (English for Communication II)       3(3-0-6) 

 โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

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 าง ท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟ ง พูด  อาน เ ขียน โดยใหประสานสัม พันธ กัน ท้ัง  4 ทักษะ                  

เนนความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 

                  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)  

                   ศัพท  สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

                    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) 

 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณอยางมีเหตุผล 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 กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6  หนวยกิต 

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

 ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร  ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 

ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 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) 

สถิติพ้ืนฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปร

สุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดแีละความเปนอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ

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    หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   22 หนวยกิต 

SCI1111 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 1  (Human Anatomy and Physiology I) 3 (2-3-5) 

  หลักการพ้ืนฐานและความสําคัญของกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา โครงสราง หนาท่ี และองคประกอบของ

เซลลท้ังโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบงเซลล สารประกอบเคมีภายในเซลล การจําแนกสิ่งมีชีวิต การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม โครงสราง องคประกอบ และหนาท่ีของเน้ือเยื่อ ระบบปกคลุมรางกาย การเผาผลาญและการควบคุมอุณหภมูิรางกาย 

ระบบกระดูกขอตอและกลามเน้ือ ระบบเลือดและเม็ดเลือด และระบบนํ้าเหลือง ความสัมพันธของอวัยวะในระบบและกลไกการ

ควบคุมการทํางานในการรักษาสมดุลของรางกาย รวมท้ังการฝกทดลองในหองปฏิบัติการ 

                      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 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 2  (Human Anatomy and Physiology II) 3 (2-3-5) 

วิชาบังคับกอน : SCI1111 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย 1 (Human Anatomy and Physiology I) 

ศึกษาโครงสราง องคประกอบ และหนาท่ีของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร การยอยอาหารและการขับถาย ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบ

ตอมไรทอ การควบคุมภาวะกรดดางของรางกาย รวมท้ังการฝกทดลองในหองปฏิบัติการ 

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 และวงจรชีวิตของจุลินทรียและปรสิตท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย การเกิดโรค 

การแพรกระจาย การปองกันการเกิดโรค การทําลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียและปรสิตการติดเช้ือ และการ

ตานทานการติดเช้ือของระบบภูมิคุมกันรางกาย 
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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 โภชนศาสตรและโภชนบําบัด (Nutrition and Diet Therapy) 2 (2-0-4) 

แนวคิดของโภชนศาสตรและโภชนบําบัด สารอาหารและภาวะโภชนาการอาหารสําหรับบุคคลวัยตางๆ  

ประโยชนของอาหารตอการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิต คุณคาของโภชนาการ ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ การ

จําแนกประเภทและคุณคาของสารอาหาร ความตองการพลังงาน การคํานวณคุณคาสารอาหารเพ่ือการบริโภคท่ีเหมาะสมกับ

ความตองการทางชีวภาพของบุคคล ภาวะสมดุลของอาหารและสุขภาพ พิษภัยและสิ่งแปลกปลอมทางอาหารและการปองกัน

อันตราย ปญหาทุพโภชนาการ โภชนาการท่ีจําเปนตอชีวิตมนุษยในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย การจัดอาหารท่ีเหมาะสม

สําหรับบุคคลท่ีอยูในภาวะเจ็บปวย 

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 คารโบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก  เอ็นไซม 

วิตามิน และโคเอ็นไซม กระบวนการทางเมตาบอลิซึมและพลังงานของเซลล การสังเคราะหสารทางพันธุกรรม 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 การเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกชวงวัยของชีวิตมนุษย 2 (2-0-4) 

 (Growth and Development Through the Life Span)   

แนวคิด ทฤษฎี หลักการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานตาง ๆ ของชีวิตมนุษยในแตละชวงวัย ตั้งแตปฏิสนธิ

จนถึงวาระสุดทายของชีวิต พัฒนาการและวุฒิภาวะ ปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 

ภาวะเบ่ียงเบนจากปกติท่ีมีสาเหตุจากการพัฒนาการในแตละชวงวัย 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) 

หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชยาบําบัดโรค ประเภทของยา กลไกการออกฤทธ์ิของยาและฤทธ์ิอันไมพึง

ประสงคของยา การดูดซึม การกระจายตัว การคงอยู และการขับออกของยา ขอบงใชและขอหามใช การเสริมฤทธ์ิและการตาน

ฤทธ์ิของยา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับยารวมท้ังการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

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) 

ความผิดปกติและการสูญเสียสมดุลของลักษณะหนาท่ีการทํางานของเซลล เน้ือเยื่อ อวัยวะ ในระบบ   ตาง ๆ 

ของรางกาย กลไกการเกิดโรคในโรคท่ีพบบอยเก่ียวกับนิยาม 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 กลุมวิชาชีพ   78   หนวยกิต 

 (1) ภาคทฤษฎี  42 หนวยกิต 

NUR1201 มโนมติและทฤษฎีทางวิชาชีพการพยาบาล 3 (3-0-6) 

 (Concepts and Theories of Nursing Profession)   

วิวัฒนาการ ความหมายและความสําคัญของวิชาชีพการพยาบาล มโนทัศนหลักของศาสตรทางการพยาบาล 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะ

สุขภาพของบุคคล ความสัมพันธระหวางทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล มิติทางการพยาบาล การสรางเสริม

สุขภาพ การบําบัดทางการพยาบาล การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 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 การพยาบาลพ้ืนฐาน 1 (Fundamental Nursing I) 2 (1-3-3) 

หลักการพยาบาลพ้ืนฐาน การประเมินความตองการดานรางกาย จิตสังคม ของบุคคล การตอบสนองความ

ตองการข้ันพ้ืนฐานของบุคคล  การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล  การใหความรูดานสุขภาพ การสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพ

ทางการพยาบาล และจริยธรรมทางวิชาชีพ รวมท้ังการฝกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานและสาธิตยอนกลับในหองฝกปฏิบัติการ

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 การพยาบาลพ้ืนฐาน 2  (Fundamental Nursing II) 2 (1-3-3) 

หลักการพยาบาล เทคนิคการพยาบาลที่ซับซอน และการบริหารยาอยางสมเหตุสมผล การฝกปฏิบัติการ

พยาบาลและสาธิตยอนกลับในหองฝกปฏิบัติการพยาบาล  

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 การพยาบาลผูใหญ 1 (Adult Nursing I) 3 (3-0-6) 

แนวคิดและหลักการพยาบาลผูใหญแบบองครวมท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบนท้ังในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง 

และระยะสุดทายในการแกไขปญหาสุขภาพท่ีเก่ียวของกับความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ปญหา

สมดุลของนํ้าและเกลือแร ระบบกระดูกขอ และกลามเน้ือ ระบบผิวหนัง การเจริญเติบโตผิดปกติของเซล และความผิดปกติของ

ฮอรโมน โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การบําบัดการพยาบาล  การฟนฟูสุขภาพ การ

ดูแลแบบประคับประคอง การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมท้ังการสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการ

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 การพยาบาลผูใหญ 2 (Adult Nursing II) 2 (2-0-4) 

แนวคิดและหลักการพยาบาลผูใหญแบบองครวมท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบนท้ังในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง 

และระยะสุดทายในการแกไขปญหาสุขภาพท่ีเก่ียวของกับความผิดปกติของเลือดและสวนประกอบของเลือด ภูมิคุมกัน ระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบสมอง ไขสันหลังและระบบประสาท และภาวะอวัยวะลมเหลวหลายระบบ โดย

ใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแล บําบัดการพยาบาล  การฟนฟูสุขภาพ และการดูแล

แบบประคับประคอง การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมท้ังการสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล 

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 การพยาบาลผูสูงอายุ (Geriatric Nursing) 2 (2-0-4) 

สถานการณและแนวโนมเก่ียวกับผูสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตสังคมและจิต

วิญญาณ ปญหาท่ีพบบอยในผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุโดยใชกระบวนการพยาบาล การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมท้ัง

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 การพยาบาลเด็กและวัยรุน (Pediatric and Adolescent Nursing) 3 (3-0-6) 

แนวคิดและหลักการพยาบาลทารก เด็ก วัยรุน และครอบครัวแบบองครวมท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบนในภาวะ

เฉียบพลัน ภาวะวิกฤตและภาวะเรื้อรงั โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล และการบําบัดการพยาบาล  การบริหารยาอยาง

สมเหตุสมผล การปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และการดูแลแบบประคับประครอง รวมท้ังการสนับสนุน

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 สขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 (Mental Health and Psychiatric Nursing I) 2 (2-0-4) 

แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลสุขภาพจิต หลักการวิเคราะหและรูจักตนเอง กลไกการปรับตัว ปจจัยท่ีกอใหเกิด

ปญหาสุขภาพจิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชน หลักการดูแลสงเสริมใหมีสุขภาพจิตท่ีดี การเฝาระวัง สงเสริม ปองกัน 

รวมท้ังการใหคําปรึกษาปญหาทางสุขภาพจิตในทุกชวงชีวิต โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมและสิทธิผูปวย 

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) 

ทฤษฎีทางจิตเวชศาสตรและการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลผูท่ีมีปญหาดานการรับรู ความคิด อารมณ 

พฤติกรรม และสังคมทุกชวงชีวิต การสรางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด การบําบัดรักษา การจัดกลุมกิจกรรมบําบัด การสงเสริม 

การปองกันและการฟนฟูสุขภาพจิตและจิตเวชแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดย การใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวม 

การบริหารยาอยางสมเหตุสมผลและการชวยเหลือผูติดสารเสพติดโดยคํานึงถึง กฎหมาย หลักจริยธรรมและสิทธิผูปวย  

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 และการผดุงครรภ 1 3 (3-0-6) 

 (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I)   

แนวคิดและแนวโนมเก่ียวกับการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ การดูแลสุขภาพบุคคลในระยะ

สรางครอบครัว การวางแผนครอบครัว กระบวนการตั้งครรภ หลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบองครวมในระยะตั้งครรภ 

การตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภปกติและแยกภาวะตั้งครรภท่ีผิดปกติ หลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบองครวมในระยะรอ

คลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติ กลไกการคลอด กระบวนการคลอดปกติ     การทําคลอดปกติ  การเตรียม

มารดาและครอบครัวเก่ียวกับการปฏิบัติตนและการเลี้ยงดูทารก และการสงเสรมิการเลีย้งบุตรดวยนมมารดาในระยะตั้งครรภ

และหลังคลอด และการปรับตัวตอบทบาทการเปนบิดามารดา 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 และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล 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 และการผดุงครรภ 2 3 (3-0-6) 

 (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II)   

หลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบองครวมในกลุมท่ีมีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ 

ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การชวยเหลือมารดาและทารกท่ีมีการคลอดผิดปกติดวยการทําสูติศาสตรหัตถการ การดูแล

แบบประคับประคอง การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมท้ังการใหคําแนะนํามารดาและครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

และการเลี้ยงดูทารก การสงเสริมการเลี้ยงบุตรดวยนมแมในมารดาท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน  

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 และทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการพยาบาลในชุมชน สถานการณแนวโนม นโยบายและการ

ปฏิรูปการสาธารณสุขของไทยและตางประเทศ แผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ ความสําคัญและบทบาทของงาน

สาธารณสุขในทุกระดับ ระบบการบริการสาธารณสุขของไทยและตางประเทศ การแปลงนโยบายและการปฏิรูปการสาธารณสุข

สูการปฏิบัติ หลักการและกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน การบริหารงาน การประสานงานและการนิเทศการพยาบาลชุมชน 

บทบาทของพยาบาลในการดูแลชวยเหลือ การฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรค และการสรางเสริมสุขภาพแกครอบครัวและชุมชน

โดยใชกระบวนการพยาบาล การประยุกตใชนวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการสาธารณสุข 

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 การแกปญหาสุขภาพอนามัยในชุมชน ตามบทบาทหนาที่ของพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การ

ปองกันโรค การดูแล การบําบัดการพยาบาล การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล การฟนฟูสุขภาพแกครอบครัวและชุมชน 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 จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 2 (2-0-4) 

 (Ethics and Laws in Nursing Profession)   

หลักและทฤษฎีทางจริยศาสตร สิทธิมนุษยชน สิทธิผูปวย สิทธิและหนาท่ีของผูรับบริการและ ผูใหบริการ 

จริยธรรม จรรยาบรรณและการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ เกณฑคุณลักษณะและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล 

วิเคราะหกรณีศึกษาและประเด็นปญหาทางจริยธรรมและกฎหมาย 

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 กระบวนการวิจัยซึ่งประกอบดวยการเลือกปญหา การรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัย สถิติท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหและการแปลความหมายขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเสนอ

รายงานการวิจัย การตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยและความรูดานการประเมินงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปประยุกต

ทางการพยาบาล  รวมท้ังฝกเขียนโครงรางการวิจัย 

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 การจัดองคกร รูปแบบองคกรทางการพยาบาล การจัด

บุคคลเขาปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีสําคัญของผูนํา ภาวะผูนําและการพัฒนาทักษะภาวะผูนําทางการ

พยาบาลในระบบบริการสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและในสถานการณท่ีหลากหลาย การบริหารหอผูปวย ทีมการพยาบาล 

และการจัดระบบงานพยาบาล การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานบริการพยาบาล การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปจจัยท่ีมีผล

ตอประสิทธิภาพของการจัดการทางการพยาบาล และการเปนผูประกอบการ 

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 ประเด็นและแนวโนมทางวิชาชีพการพยาบาล 2 (2-0-4) 

 (Issues and Trends in Nursing Profession)   

ประเด็นปญหาและแนวโนมท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล การปฏิบัติพยาบาล การศึกษา 

และการวิจัย ทางการพยาบาล 

Issues and trends impacting nursing profession development, practice, education, and 

research, in nursing.  

 

NUR4219 การรักษาโรคเบ้ืองตน  (Primary Medical Care)                                        2 (1-3-3)          

  การประเมินภาวะสุขภาพและตรวจรางกายผูรับบริการทุกวัย แนวคดิและหลักการในการตรวจคัดกรองและการ

รักษาโรคเบ้ืองตน การบรหิารยาอยางสมเหตุสมผลในการรักษาโรคเบ้ืองตน การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือผูปวยในภาวะ

ฉุกเฉิน การสงตอ และบทบาทหนาท่ีของพยาบาลตามขอบเขตของกฎหมาย 

                   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    หนวยกิต 

NUR2301 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน  (Fundamental Nursing Practicum) 4 (0-12-4) 

วิชาบังคับกอน : NUR1202 การพยาบาลพ้ืนฐาน 1 (Fundamental Nursing I)   

 NUR1203 การพยาบาลพ้ืนฐาน 2 (Fundamental Nursing II)   

ฝกการใชกระบวนการพยาบาล การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพทางการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพ การ

บริหารยาอยางสมเหตุสมผล และเทคนิคทางการพยาบาลพ้ืนฐานในการฝกปฏิบัติการพยาบาลแกบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพท่ีไมซับซอน  

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 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1  (Adult and Geriatric Nursing Practicum) 4 (0-12-4) 

วิชาบังคับกอน : NUR2204  การพยาบาลผูใหญ 1 (Adult Nursing I)   

ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุแบบองครวมท่ีมีปญหาสุขภาพท่ีไมซับซอนในภาวะเฉียบพลัน 

ภาวะวิกฤติ และภาวะเรื้อรัง โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค การดูแล การบําบัดการ

พยาบาล การฟนฟูสุขภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง และการบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมท้ังใหการสนับสนุน

การมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล และบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการ

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 การพยาบาลเด็กและวัยรุน  (Pediatric and Adolescent Nursing Practicum)  4 (0-12-4) 

วิชาบังคับกอน : NUR2207 การพยาบาลเด็กและวัยรุน (Pediatric and Adolescent Nursing)   

ฝกปฏิบัติการพยาบาลทารก เด็ก วัยรุน และครอบครัวแบบองครวมท่ีมีปญหาสุขภาพในภาวะเฉียบพลัน 

ภาวะวิกฤติ และภาวะเรื้อรังโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล บําบัดการพยาบาล การปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพ 

การสรางเสริมสุขภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมท้ังการสนับสนุนการมีสวน

รวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล และบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการพยาบาล 

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 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 (Adult and Geriatric Nursing Practicum II) 4 (0-12-4) 

วิชาบังคับกอน : NUR2204 การพยาบาลผูใหญ 1 (Adult Nursing I) 

NUR2205 การพยาบาลผูใหญ 2 (Adult Nursing II) 
  

ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุแบบองครวมท่ีมีปญหาสุขภาพท่ีซับซอนในภาวะเฉียบพลัน 

ภาวะฉุกเฉิน ภาวะวิกฤติ และภาวะเรื้อรัง โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล บําบัดการพยาบาล การปองกันโรค 

การฟนฟูสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมท้ังการ

สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล และบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการ

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 และการผดุงครรภ 1 4 (0-12-4) 

 (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I)   

วิชาบังคับกอน : NUR2210 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1 

(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I) 
  

ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองครวมในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด การทําคลอด และ

ระยะหลังคลอดปกติ โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลชวยเหลือ บําบัดการพยาบาล การปองกันโรค การฟนฟู

สุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และการวางแผนครอบครัว การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมท้ังการสนับสนุนการมี

สวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล และบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการพยาบาล 

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 และการผดุงครรภ 2 3 (0-9-3) 

 (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II)   

วิชาบังคับกอน : NUR3212 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 

(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II) 

ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองครวมในระยะตัง้ครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด

ผิดปกติ โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ดูแลชวยเหลือ บําบัดการพยาบาล    การ

ฟนฟูสุขภาพ และการวางแผนครอบครัว รวมท้ังการสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล การ

บริหารยาอยางสมเหตุสมผล และบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการพยาบาล   

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)   

วิชาบังคับกอน : NUR2208 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 (Mental Health and Psychiatric Nursing I) 

NUR2209 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 (Mental Health and Psychiatric Nursing II) 

ฝกปฏิบัติการพยาบาลแกบุคคลในทุกชวงชีวิตแบบองครวมท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิตและปญหาทาง     

จิตเวช ท้ังในสถานบริการและในชุมชน และสนับสนุนการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพ การ

บริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมท้ังบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการพยาบาล 

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) 

วิชาบังคับกอน: NUR3213 การพยาบาลชุมชน 1 (Community Nursing I)   

 NUR3214 การพยาบาลชุมชน 2 (Community Nursing II)   

ฝกปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมแกบุคคล ครอบครัว และกลุมคนในชุมชน ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพ    การ

ปองกันโรค การดูแลชวยเหลือ การบําบัดการพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง โดยใชกระบวนการพยาบาล ท้ังใน

สถานบริการสุขภาพ ชุมชน และท่ีบาน  การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมท้ังบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการ

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 ปฏิบัติการรักษาโรคเบ้ืองตน (Primary Medical Care Practicum) 2 (0-6-2) 

วิชาบังคับกอน : NUR4219 การรักษาโรคเบ้ืองตน (Primary Medical Care)   

ฝกปฏิบัติการตรวจ ประเมิน และคัดกรองเบ้ืองตนผูรับบริการทุกวัย เพ่ือใหการรักษาเบ้ืองตน การปฐมพยาบาล

และการชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉินและการสงตอผูปวย การบริหารยาอยางสมเหตุสมผลรวมท้ังบูรณาการจริยธรรมและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการพยาบาล 

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) 

วิชาบังคับกอน : NUR4217 การจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management)   

ฝกปฏิบัติการบริหารจัดการทีมการพยาบาล ประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการบริหารจัดการ 

รวมท้ังรวมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝกวิเคราะหประเด็นปญหาทางดานจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 

วิเคราะหปญหาการบริหารงาน และเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล รวมท้ังบูรณาการจริยธรรมและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดการทางการพยาบาล การบริหารกิจการ การเปนผูประกอบการ 

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 ประสบการณวิชาชีพ  (Internship Program) 2 (0-6-2) 

วิชาบังคับกอน : ตองผานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชาในหลักสูตร หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารคณะ 

 
 

ฝกปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพท่ีสนใจในสาขาการพยาบาลผูใหญ การพยาบาล

ผูสูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุน การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ โดยใชกระบวนการพยาบาลและ

กระบวนการบริหารจัดการในสถานบริการสุขภาพ รวมท้ังบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการ

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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 ช่ือหลักสูตร  

         ภาษาไทย    :  หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ   

              ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Dental Surgery Program 

       

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

           ภาษาไทย      ช่ือเต็ม  :  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

        ช่ือยอ     :     ท.บ. 
 

          ภาษาอังกฤษ         ช่ือเต็ม  :    Doctor of Dental Surgery 

        ช่ือยอ  :     D.D.S. 

 

 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 ปรัชญาของหลักสูตร  

คณะทันตแพทยศาสตร มุงมั่นสูความเปนเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือผลิตบัณฑิต

ท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีความเปนผูนํา ใฝรู คิดเปน วิเคราะหเปน แกปญหาได 

สามารถเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีความสุข และปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

 วัตถุประสงค 

1. ดํารงตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบและประพฤติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

ทันตกรรม 

2. คํานึงถึงประโยชนและสิทธิของผูปวยเปนสําคัญ โดยปฏิบัติตอผูปวยอยางเทาเทียมกันดวยความเห็นอกเห็นใจ

และตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย 

3. มีความรอบรูในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรและศาสตรท่ีเก่ียวของเพ่ือการประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

4. สามารถดําเนินการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและดูแลรักษาผูปวยทางทันตกรรมโดยคํานึงถึงสุขภาพองครวม

ตามมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมอยางเหมาะสม รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือนําไปสูการดูแลท่ี

สอดคลองกับความตองการและคาดหวังของผูปวยตามหลักวิชาการ 

5.  ตระหนักถึงขอจํากัดและระดับสมรรถนะของตนรวมท้ังพิจารณาสงตอผูปวยอยางเหมาะสม 

6.  สื่อสารปฏิสัมพันธกับผูปวยผูรวมงานและบุคคลท่ัวไปดวยความสุภาพและใหเกียรติรวมท้ังเปนผูนําและผูตามได

ตามบริบท 

7.  สืบคนประเมินและวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ อยางมีวิจารณญาณและนําไปประยุกตในการดูแลผูปวยอยาง

เหมาะสม 

8.  ตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

9.  มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม  

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
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 โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

หมวดวิชา หนวยกิต 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต  

(1.1)  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9  

(1.2)  กลุมวิชาภาษา 15  

(1.3)  กลุมวิชาคณติศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 6  

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ 187 หนวยกิต  

(2.1)  กลุมวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 14  

(2.2)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 54  

(2.3)  กลุมวิชาชีพ 119  

- วิชาบังคับ 118  

- วิชาเลือก 1  

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

รวม 223 หนวยกิต  

  

รายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    9  หนวยกิต 

1. ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics  in  Daily  Life)                3(3-0-6) 

2. SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society)           3(3-0-6) 

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

   

1.2 กลุมวิชาภาษา  15 หนวยกิต 

1. ENG1001     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 (English for Communication I)         3(3-0-6) 

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

3. ENG1001     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (English for Communication III)         3(3-0-6) 

4. ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)         3(3-0-6) 

5. THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication)         3(3-0-6) 

 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต 

1. TEC1001 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Media and Information Technology)        3(3-0-6) 

2. STA1001 สถิติพ้ืนฐาน (General Statistics)            3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ          187  หนวยกิต 

2.1   กลุมวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   14   หนวยกิต 

1. SCI1101 ชีววิทยาท่ัวไป (General Biology)            3(2-2-5) 

2. SCI1103 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)            3(2-2-5) 

3. SCI1105 ฟสิกสทางการแพทย (Medical Physics)           2(2-0-4) 

4. SCI1109 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)            3(2-2-5) 

5. SCI1115 ชีวเคมี (Biochemistry)             3(2-2-5) 
 

2.2   กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   54   หนวยกิต 

1. DEN1201 มหกายวิภาคศาสตรมนุษย 1 (Human Gross Anatomy I)          3(2-2-5) 

2. DEN1202 มหกายวิภาคศาสตรมนุษย 2 (Human Gross Anatomy II)  3(2-2-5) 

3. DEN1203 โภชนาการสําหรับทันตแพทย (Nutrition for Dentistry)          1(1-0-2) 

4. DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตรมนุษย (General Human Histology)          3(2-2-5) 

5. DEN1205 สรีรวิทยา (Physiology)              3(2-2-5) 

6. DEN2206 ประสาทศาสตรสําหรับทันตแพทย (Neuroscience for Dentistry)         3(3-0-6) 

7. DEN2207 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาทางการแพทย (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 อายุรศาสตรสําหรับทันตแพทย (General Medicine for Dentistry)         2(2-0-4) 

13. DEN2213 เภสัชวิทยาสําหรับทันตแพทย 1 (Pharmacology for Dentistry I)          2(2-0-4) 

14. DEN2214 เภสัชวิทยาสําหรับทันตแพทย 2  (Pharmacology for Dentistry II)          2(2-0-4) 

15. DEN2215 ความเจ็บปวดและการควบคุมความเจ็บปวด (Pain and Pain Control)         2(2-0-4) 

16. DEN2216 การยศาสตรสําหรับทันตแพทย (Ergonomics for Dentistry)         2(2-0-4) 

17. DEN3217 ทันตวัสดุศาสตร (Dental Material)            2(2-0-4) 

18. DEN3218 พฤติกรรมมนุษย จิตวิทยาสําหรับทันตแพทย (Human Behavior, Psychology for Dentistry)1(1-0-2) 

19. DEN4219 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร (Dental Research)          2(1-0-2) 

20. DEN5220 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 1 (Dental Research Project I)         1(1-0-2) 

21. DEN5221 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 2 (Dental Research Project II)         1(1-0-2) 

22. DEN4222 จริยศาสตรสําหรับทันตแพทย (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 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพทันตกรรม (Laws in Dental Professions)        1(1-0-2) 

27. DEN5227 นิติทันตแพทยศาสตร (Forensic Dentistry)           1(1-0-2) 

28. DEN5228 สัมมนาแนวทางการดูแลรักษาผูปวยแบบสหวิชาชีพ          1(1-0-2) 

(Multidisciplinary Team Health Care Seminar) 
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29. DEN5229 ทันตกรรมสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ (Special Care Dentistry)        1(1-0-2) 

30. DEN6230 คุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยทางทันตกรรม (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   กลุมวิชาชีพ   119   หนวยกิต 

  วิชาชีพบังคับ   118  หนวยกิต 

1. DEN2301 ทันตกายวิภาคศาสตร (Dental Anatomy)           3(2-3-5) 

2. DEN2302 จุลกายวิภาคศาสตรชองปาก (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 วิทยาการโรคฟนผ ุ(Cariology)            2(2-0-4) 

6. DEN3306 การสบฟนพ้ืนฐาน (Basic Occlusion)                 1(1-0-2) 

7. DEN4307 ความผิดปกติของขอตอขากรรไกรและกลามเน้ือบดเคี้ยว          2(2-0-4) 

   (Temporomandibular and Oro-facial Muscle Disorders) 

8. DEN3308 เวชศาสตรชองปาก 1 (Oral Medicine I)           2(2-0-4) 

9. DEN3309 เวชศาสตรชองปาก 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 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 (Operative Dentistry Laboratory I)        1(0-3-1) 

15. DEN3315 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 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 ฝกปฏิบัติการปริทันตวิทยา (Periodontal Laboratory)           1(0-3-1) 

20. DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต 1 (Endodontics I)            1(1-0-2) 

21. DEN4321 วิทยาเอ็นโดดอนต 2 (Endodontics II)  2(2-0-4) 

22. DEN4322 ฝกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต (Endodontic Laboratory)         1(0-3-1) 

23. DEN3323 ศัลยศาสตรชองปาก 1 (Oral Surgery I) 2(2-0-4) 

24. DEN3324 ศัลยศาสตรชองปาก 2 (Oral Surgery II)                      2(2-0-4) 

25. DEN4325 ศัลยศาสตรชองปาก 3 (Oral Surgery III)                      1(1-0-2) 

26. DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล (Hospital Dentistry)           1(1-0-2) 

27. DEN4327 ภาวะเวชศาสตรฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม (Medical Emergency in Dental Clinic)        1(1-0-2) 

28. DEN4328 การใชยาอยางสมเหตผุล (Rational Drug Uses)           1(1-0-2) 
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29. DEN3329 ฟนเทียมท้ังปาก 1 (Complete Denture I)           1(1-0-2) 

30. DEN3330 ฟนเทียมท้ังปาก 2 (Complete Denture II)           1(1-0-2) 

31. DEN4331 ฟนเทียมท้ังปาก 3 (Complete Denture III)           2(2-0-4) 

32. DEN3332 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมท้ังปาก 1 (Complete Denture Laboratory I)        1(0-3-1) 

33. DEN3333 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมท้ังปาก 2 (Complete Denture Laboratory II)        1(0-3-1) 

34. DEN3334 ฟนเทียมบางสวนถอดได 1 (Removable Prosthodontics I)         1(1-0-2) 

35. DEN3335 ฟนเทียมบางสวนถอดได 2 (Removable Prosthodontics II)         1(1-0-2) 

36. DEN3336 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมบางสวนถอดได 1 (Removable Prosthodontic Laboratory I)         1(1-0-2) 

37. DEN3337 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมบางสวนถอดได 2 (Removable Prosthodontic Laboratory II)       1(0-3-1) 

38. DEN4338 ฟนเทียมชนิดติดแนน 1 (Fixed Prosthodontics I)          1(0-3-1) 

39. DEN4339 ฟนเทียมชนิดติดแนน 2 (Fixed Prosthodontics II)          1(1-0-2) 

40. DEN5340 ฟนเทียมชนิดติดแนน 3 (Fixed Prosthodontics III)          1(1-0-2) 

41. DEN4341 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 1 (Fixed Prosthodontic Laboratory I)         1(0-3-1) 

42. DEN4342 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 2 (Fixed Prosthodontic 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 ทันตกรรมจัดฟน 1 (Orthodontics I)            1(1-0-2) 

46. DEN4346 ทันตกรรมจัดฟน 2 (Orthodontics II)            1(1-0-2) 

47. DEN3347 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟน (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 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมสําหรับเดก็และทันตกรรมจดัฟน          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 ฝกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปากในชุมชน 1 (Oral Health Promotion Practice I)     2(0-6-3) 

54. DEN6354 ฝกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปากในชุมชน 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 คลินิกตรวจพิเคราะห 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 คลินิกฟนเทียมติดแนน 1 (Fixed Prosthodontic Clinic I)          2(0-6-3) 

62. DEN6362 คลินิกฟนเทียมติดแนน 2 (Fixed Prosthodontic Clinic II)          2(0-6-3) 

63. DEN4363 คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 1 (Oral Surgery Clinic I)          2(0-6-3) 

64. DEN5364 คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 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 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต 1 (Endodontic Clinic I)          2(0-6-3) 

70. DEN6370 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต 2 (Endodontic Clinic II)          2(0-6-3) 

71. DEN5371 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและจดัฟน 1 (Pediatric Dentistry and Orthodontics Clinic I)   2(0-6-3) 

72. DEN6372 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและจดัฟน 2 (Pediatric Dentistry and Orthodontics Clinic II)  2(0-6-3) 

73. DEN6373 ทันตกรรมพรอมมลู (Comprehensive Dentistry)          1(1-0-2) 

74. DEN6374 คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล (Hospital Dentistry Clinic)         4(0-12-6) 

75. DEN6375 คลินิกทันตกรรมพรอมมูล (Comprehensive Dentistry Clinic)             4(0-12-6) 
 

 วิชาชีพเลือก ไมนอยกวา   1  หนวยกิต 

         ใหนิสิตเลือกจากรายวิชา ดังตอไปนี ้

1. DEN6376 ฝกปฏิบัตศิัลยปริทันต (Minor Periodontal Surgery Practice)         1(0-3-1) 

2. DEN6377 ฝกปฏิบัติทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงาม (Esthetic Restorative Practice)        1(0-3-1) 

3. DEN6378 ฝกปฏิบัติวิทยาการเอ็นโดดอนตในฟนกราม            1(0-3-1) 

(Endodontic Treatment Practice in Molar teeth) 

4. DEN6379 ฝกปฏิบัตผิาตดัเล็กในชองปาก (Minor Oral Surgery Clinic)         1(0-3-1) 

5. DEN6380 ฝกปฏิบัติพ้ืนฐานทันตกรรมรากเทียม (Basic Implant Dental clinic)        1(0-3-1) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 

ใหนิสิตเลอืกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเนช่ัน และ/หรือในสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

ชั้นป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

1 

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) TCS1001 การคิด การส่ือสารและการแกปญหา 3 (3-0-6) DEN1202 มหกายวภิาคศาสตรมนุษย 2 3 (2-2-5) 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3 (3-0-6) DEN1203 โภชนาการสําหรับทันตแพทย 1 (1-0-2) 

THA1001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                              3 (3-0-6) SCI1109 เคมีอินทรีย 3 (2-2-5) DEN1205 สรีรวิทยา 3 (2-2-5) 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1        3 (3-0-6) SCI1115 ชีวเคมี 3 (2-2-5)     

SCI1101 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-2-5) DEN1201 มหกายวภิาคศาสตรมนุษย 1 3 (2-2-5)     

SCI1103 เคมีทั่วไป 3 (2-2-5) DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตรมนุษย 3 (2-2-5)     

SCI1105 ฟสิกสทางการแพทย 2 (2-0-4) XXXxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x-x-x)     

  รวม 20 หนวยกิต  รวม 21 หนวยกิต  รวม 7 หนวยกิต 

 รวมหนวยกิตสะสม 20 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 41 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 48 หนวยกิต 

 

ชั้นป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

2 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 3 (3-0-6) ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 3 (3-0-6) DEN2214 เภสัชวิทยาสําหรับทันตแพทย 2 2 (2-0-4) 

STA1001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6) TEC1001 ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        3 (3-0-6) DEN2304 ทันตพยาธิวิทยา 3 (2-3-5) 

DEN2206 ประสาทศาสตรสําหรับทันตแพทย 3 (3-0-6) DEN2212 อายุรศาสตรสําหรับทันตแพทย 2 (2-0-4) DEN2305 วิทยาการโรคฟนผุ 2 (2-0-4) 

DEN2207 
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง

การแพทย 
3 (2-2-5) DEN2213 เภสัชวิทยาสําหรับทันตแพทย 1 2 (2-0-4)     

DEN2208 วิทยาภูมิคุมกัน 2 (2-0-4) DEN2215 ความเจ็บปวดและการควบคุมความเจ็บปวด 2 (2-0-4)     

DEN2209 วิทยาการระบาดชองปาก 1 (1-0-2) DEN2216 การยศาสตรสําหรับทันตแพทย 2 (2-0-4)     

DEN2210 วิทยาเอมบริโอ 2 (2-0-4) DEN2301 ทันตกายวิภาคศาสตร 3 (2-3-5)     

DEN2211 พยาธิวิทยา 2 (1-2-3) DEN2302 จุลกายวิภาคศาสตรชองปาก 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 หนวยกิต  รวม  20 หนวยกิต  รวม 7 หนวยกิต 

 รวมหนวยกิตสะสม 70 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 90 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 97 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

ชั้นป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

3 

DEN3217 ทันตวัสดุศาสตร 2 (2-0-4) DEN3309 เวชศาสตรชองปาก 2 1 (1-0-2) DEN3352 การสรางเสริมสุขภาพชองปาก 2 (2-0-4) 

DEN3218 
พฤติกรรมมนุษย จิตวิทยาสําหรับ  

ทันตแพทย 
1 (1-0-2) DEN3311 

รังสีวิทยาชองปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชียล 2 
1 (1-0-2) DEN3353 

ฝกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปาก

ในชุมชน 1 
2 (0-6-3) 

DEN3306 การสบฟนพื้นฐาน 1 (1-0-2) DEN3313 ทันตกรรมหัตถการ 2 2 (2-0-4) DEN3345 ทันตกรรมจัดฟน 1 1 (1-0-2) 

DEN3308 เวชศาสตรชองปาก 1 2 (2-0-4) DEN3315 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1 (0-3-1) DEN3347 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟน 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 ฝกปฏิบัติการปริทันตวิทยา 1 (0-3-1)     

DEN3314 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 1 (0-3-1) DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต 1 1 (1-0-2)     

DEN3329 ฟนเทียมทั้งปาก 1 1 (1-0-2) DEN3324 ศัลยศาสตรชองปาก 2 2 (2-0-4)     

DEN3332 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมทั้งปาก 1 1 (0-3-1) DEN3330 ฟนเทียมทั้งปาก 2 1 (1-0-2)     

DEN3334 ฟนเทียมบางสวนถอดได 1 1 (1-0-2) DEN3333 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมทั้งปาก 2 1 (0-3-1)     

DEN3336 
ฝกปฏิบัติการฟนเทียมบางสวนถอด

ได 1 
1 (0-3-1) DEN3335 ฟนเทียมบางสวนถอดได 2 1 (1-0-2)  

 
  

DEN3316 ปริทันตวิทยา 1 1 (1-0-2) DEN3337 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมบางสวนถอดได 2 1 (0-3-1)     

DEN3323 ศัลยศาสตรชองปาก 1 2 (2-0-4)         

  รวม 18 หนวยกิต  รวม 15 หนวยกิต  รวม 6 หนวยกิต 

 รวมหนวยกิตสะสม 115 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 130 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 136 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

ชั้นป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

4 

DEN4338 ฟนเทียมชนิดติดแนน 1 1 (1-0-2) DEN4339 ฟนเทียมชนิดติดแนน 2 1 (1-0-2) DEN4222 จริยศาสตรสําหรับทันตแพทย 1 (1-0-2) 

DEN4341 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 1 1 (0-3-1) DEN4342 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 2 1 (0-3-1) DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล 1 (1-0-2) 

DEN4331 ฟนเทียมทั้งปาก 3 2 (2-0-4) DEN4307 
ความผิดปกติของขอตอขากรรไกรและ

กลามเนื้อบดเค้ียว 
2 (2-0-4) DEN4327 

ภาวะทางเวชศาสตรฉุกเฉินใน

คลินิกทันตกรรม 
1 (1-0-2) 

DEN4348 ทันตกรรมสําหรับเด็ก 1 1 (1-0-2) DEN4346 ทันตกรรมจัดฟน 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 วิทยาเอ็นโดดอนต 2 2 (2-0-4) DEN4350 
ฝกปฏิบัติการทันตกรรมสําหรับเด็กและ

ทันตกรรมจัดฟน 
1 (0-3-1)     

DEN4322 ฝกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต 1 (0-3-1) DEN4219 การวิจยัทางทันตแพทยศาสตร 2 (2-0-4)     

DEN4325 ศัลยศาสตรชองปาก 3 1 (1-0-2)         

DEN4356 คลินิกตรวจพิเคราะห 1 *** 2 (0-6-3)         

DEN4358 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 1*** 2 (0-6-3)         

DEN4363 คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 1*** 2 (0-6-3)         

DEN4365 คลินิกปริทันตวิทยา 1*** 2 (0-6-3)         

DEN4367 คลินกิทันตกรรมหัตถการ 1 *** 2 (0-6-3)         

DEN4233 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ 1 N/C (3-0-0)         

  รวม 20 หนวยกิต  รวม 9 หนวยกิต  รวม 7 หนวยกิต 

 รวมหนวยกิตสะสม 156 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 165 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 172 หนวยกิต 
 

หมายเหตุ *** เปนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

หมายเหตุ *** เปนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา 
 

   

ชั้นป ภาคการศึกษาท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

5 

DEN5223 การบริหารคลินิกและโรงพยาบาล 1 (1-0-2) DEN5221 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 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 นิติทันตแพทยศาสตร 1 (1-0-2)     

DEN5220 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 1 1 (0-3-1) DEN5228 
สัมมนาแนวทางการดูแลรักษาผูปวย

แบบสหวิชาชีพ 
1 (1-0-2)     

DEN5340 ฟนเทียมชนิดติดแนน 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 คลินิกตรวจพิเคราะห 2*** 2 (0-6-3) DEN5343 วิทยาการทันตกรรมประดิษฐ 1 (1-0-2)     

DEN5359 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 2*** 2 (0-6-3) DEN5232 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 (0-3-1)     

DEN5361 คลินิกฟนเทียมติดแนน 1*** 2 (0-6-3)         

DEN5364 คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 2*** 2 (0-6-3)         

DEN5366 คลินิกปริทันตวิทยา 2*** 2 (0-6-3)         

DEN5368 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2*** 2 (0-6-3)         

DEN5369 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต 1 *** 2 (0-6-3)         

DEN5371 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและจัดฟน 1*** 2 (0-6-3)         

  รวม 22 หนวยกิต  รวม 8 หนวยกิต     

 รวมหนวยกิตสะสม 194 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 202 หนวยกิต    
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แผนการศึกษา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   
 

 

หมายเหตุ *** เปนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา 

 

 

 

 

 

ชั้นป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูรอน 

6 

DEN6230 คุณภาพและความปลอดภยัของผูปวยทางทันตกรรม 1 (1-0-2)         

DEN6373 ทันตกรรมพรอมมูล 1 (1-0-2)         

DEN6354 ฝกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปากในชุมชน 2 2 (0-6-3)         

DEN6360 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 3 *** 2 (0-6-3)         

DEN6362 คลินิกฟนเทียมติดแนน 2 *** 2 (0-6-3)         

DEN6370 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต 2 *** 2 (0-6-3)         

DEN6372 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและจัดฟน 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 หนวยกิต       

 รวมหนวยกิตสะสม 223 หนวยกิต       
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

 1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   9  หนวยกิต 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics  in  Daily  Life)                  3(3-0-6) 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรขอบเขตหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยราคาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    อุปสงค  อุปทาน และปจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลติ รายได

ประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน  การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ 
 

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

หลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะหสถานการณ ปญหาและการสังเคราะห แนวทางแกไข ปองกันปญหา 

หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพ่ือประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม มีการประยุกตความรูเพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหา 

รวมถึงศึกษากรณีศึกษาตางๆ  
 

TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา                           3(3-0-6) 

 (Thinking Communication and Problem Solving)  

ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการ

แกไขปญหาเชิงตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

 

 1.2  กลุมวิชาภาษา     15  หนวยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I)                      3(3-0-6) 

โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพท

และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
 

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

โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ 
 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III)          3(3-0-6) 

โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
 

ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV)          3(3-0-6) 

ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 
 

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

การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณอยางมีเหตุผล การพูด

ในโอกาสตางๆ การเขียน ตลอดจนการนําเสนอรายงานและโครงการ                  

                             คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
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 1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6  หนวยกิต 

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

ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคน

ขอมูล ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสมรรถนะดิจิทัล 
 

STA1001 สถิติพ้ืนฐาน  (General Statistics) 3(3-0-6) 

สถิติพ้ืนฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัว

แปรสุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเปนอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและ

สหสัมพันธเชิงเสนเชิงเดี่ยว และการแปลผลขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 187 หนวยกิต 

 2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน    14   หนวยกิต 

SCI1101 ชีววิทยาท่ัวไป  (General Biology)  3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

โครงสรางและหนาท่ีของเซลลท้ังโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบงเซลล และปฏิกิริยาเคมีในเซลล 

กระบวนการในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม     การสัมพันธและ

การเจริญของสิ่งมีชีวิต ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

ในภาคบรรยาย 
 

SCI1103  เคมีท่ัวไป  (General Chemistry) 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี สมบัติของของแข็ง กาซ และของเหลว สารละลายและ

คุณสมบัติของสารละลาย จลนศาสตรเคม ีสมดุลเคมี กรดและเบส ไฟฟาเคมี ตารางธาตุและเคมี  ของธาตุ เคมีนิวเคลียร การ

ทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในภาคบรรยาย 
 

SCI1105  ฟสิกสทางการแพทย  (Medical Physics) 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ความรูพ้ืนฐานทางฟสิกส การเคลื่อนท่ี แรง งาน พลังงาน สมดุลของความรอนและอุณหภูมิ  ฟสิกสของ

การไดยิน ฟสิกสของการมองเห็น นิวเคลียรฟสิกส การนําความรูทางฟสิกสมาประยุกตใชทางการแพทย 
 

SCI1109  เคมีอินทรีย  (Organic Chemistry) 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และการเกิดไฮบริไดเซช่ัน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ   การอานช่ือ 

ปฏิกิริยาการเตรียมและปฏิกิริยาการสังเคราะหของสารประกอบกรด-เบส อัลเคน อัลคีน อัลไคน อะโรเมติก แฮไลดอินทรีย 

แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร อีพอกไซด อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ และเอมีน 

ฝกฝนเทคนิคเบ้ืองตนในการแยกสาร การทําใหสารบริสุทธ์ิ การทดสอบสมบัติทางเคมีท่ีสําคัญของหมู

ฟงกช่ันของสารประกอบอินทรีย 
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SCI1115  ชีวเคม ี (Biochemistry) 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล ซึ่งไดแก คารโบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน   กรดนิวคลีอิก 

เอ็นไซม วิตามิน และโคเอ็นไซม กระบวนการทางเมตาบอลิซึมและพลังงานของเซลล การสังเคราะหสารทางพันธุกรรม และ

การควบคุมการแสดงออกของยีน การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

 2.2  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     54 หนวยกิต 

DEN1201 มหกายวิภาคศาสตรมนุษย 1  (Human Gross Anatomy I) 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

โครงสรางทางกายวิภาคและหนาท่ีของอวัยวะและระบบตางๆ ของรางกายมนุษย ไดแก ระบบหัวใจและ

หลอดเลือดระบบกระดูกและกลามเน้ือ ระบบผิวหนัง และโครงสรางท่ีเก่ียวของรวมถึงความสัมพันธและการทํางานรวมกัน

ของระบบตางๆ ในรางกาย การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในภาคบรรยาย 
 

DEN1202 มหกายวิภาคศาสตรมนุษย 2  (Human Gross Anatomy II) 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN1201 มหกายวิภาคศาสตรมนุษย 1  

โครงสรางท่ัวไปและหนาท่ีของมนุษยของระบบปกคลุม รางกายกลามเน้ือกระดูกระบบไหลเวียนของ

เลือด ระบบหลอดนํ้าเหลือง ระบบประสาท ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ โดยเนนอวัยวะบริเวณศีรษะ ใบหนา และคอ 

และโครงสรางท่ีเก่ียวของรวมถึงความสัมพันธและการทํางานรวมกันของระบบตางๆ ในรางกาย การทดลองท่ีสอดคลองกับ

เน้ือหาวิชาในภาคบรรยาย 
 

DEN1203 โภชนาการสําหรับทันตแพทย   (Nutrition for Dentistry) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

แนวคิดของโภชนศาสตร สารอาหารและภาวะโภชนาการอาหารสําหรับบุคคลวัยตางๆ ประโยชนของ

อาหารตอการเจริญเตบิโตและคุณภาพชีวิต คุณคาของโภชนาการ ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพและสุขภาพชองปาก

สารอาหารท่ีสําคัญ ขอกําหนดดานอาหารและโภชนาการสําหรับกลุมวัยตางๆ การประเมินและการใหคําแนะนําดาน

โภชนาการท่ีสัมพันธกับกลุมคนวัยตางๆ 
 

DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตรมนุษย  (General Human Histology) 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

โครงสรางและองคประกอบอยางละเอียดของเซลล เน้ือเยื่อบุผิว เน้ือเยื่อเก่ียวพัน กลามเน้ือ และเน้ือเยื่อ

ประสาทของอวัยวะในระบบตางๆ ของรางกาย ในระดับกลองจุลทรรศน การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในภาค

บรรยาย 
 

DEN1205 สรีรวิทยา  (Physiology)      3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

หนาท่ีและกลไกการทํางานพ้ืนฐานของระบบการทํางานของเซลล ระบบประสาท กลามเน้ือ ระบบหัวใจ

และระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถายปสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอและระบบ

สืบพันธุ รวมท้ังบูรณาการความรูเพ่ืออธิบายความสัมพันธในการทํางานรวมกันของระบบตางๆ    เพ่ือรักษารางกายใหอยูใน

ภาวะปกติ โดยมีการทดลองสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในภาคบรรยาย 



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2563  
                                                          

 

 

 

- - 264 - - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

DEN2206 ประสาทศาสตรสําหรับทันตแพทย  (Neuroscience for Dentistry)  3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : DEN1202 มหกายวิภาคศาสตรมนุษย 2  

โครงสรางและหนาท่ีของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติวิถีประสาทและกลไกของ

ระบบประสาทรับความรูสึกระบบประสาทควบคุมการทํางานของรางกาย ระบบประสาทสมอง ระบบประสาทอัตโนมัติ 

ระบบตอมไรทอ การรับรูและการตอบสนองท้ังในภาวะปกติและผิดปกต ิ 

 

DEN2207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย 3(2-2-5) 

 (Medical Microbiology and Parasitology)  

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ชนิด รูปราง ลักษณะ สรีรวิทยา และวงชีพของจุลินทรียและปรสิตท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย     การเกิด

โรค การแพรกระจาย การปองกันการเกิดโรค การทําลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียและปรสิต การติดเช้ือ 

และการตานทานการติดเช้ือของระบบภูมิคุมกันรางกาย การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

DEN2208 วิทยาภูมิคุมกัน  (Immunology)     2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

การทํางานของระบบภูมิคุมกัน แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและ

แอนติบอดีภูมิคุมกันตอการติดเช้ือการปลูกถายอวัยวะ ภูมิคุมกันเลือด ความผิดปกติของภูมิคุมกันโรคท่ีเกิดจากการทํางาน

ผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน  

  

DEN2209 วิทยาการระบาดชองปาก  (Oral Epidemiology) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานวิทยาการระบาด และวิทยาการระบาดชองปาก ธรรมชาติการเกิดโรค 

แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธและความสัมพันธทางสาเหตุ รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ดัขนีทางวิทยาการระบาดชอง

ปาก การสํารวจสภาวะชองปาก ความสําคัญของวิทยาการระบาดตองานทันตสาธารณสุข 

 

DEN2210 วิทยาเอมบริโอ  (Embryology)  2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

การปฏิสนธิ พัฒนาการและการเจริญของเอมบริโอและฟตัสในแตละชวงสัปดาหจนถึงคลอด พัฒนาการ

และการเจริญของอวัยวะในระบบตางๆ ในขณะท่ีอยูในครรภมารดา พัฒนาการและการเจริญของศีรษะและใบหนา รวมถึง

ชองปากและอวัยวะอันเก่ียวเน่ืองกับชองปากอยางละเอียด รวมถึงตัวอยางกลุมอาการท่ีมีพัฒนาการท่ีผิดปกติท่ีพบไดบอยท่ี

สัมพันธกับทันตแพทยศาสตรพอสังเขป 

 

DEN2211 พยาธิวิทยา  (General Pathology)     2(1-2-3) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ธรรมชาติและกลไกการเกิดโรค การปรับตัวและการตายของเซลล การอักเสบ พยาธิวิทยาท่ีเกิดจาก

สิ่งแวดลอมและอาหาร ความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดและของเหลว โรคเน้ืองอกพยาธิท่ัวไป โรคติดเช้ือ การ

วินิจฉัยโรค สาเหตุระบาดวิทยารวมท้ังการแสดงออกทางคลินิกและลักษณะจุลพยาธิวิทยาของโรคชนิดตางๆ การทดลองท่ี

สอดคลองกับเน้ือหาวิชาในภาคบรรยาย  
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DEN2212 อายุรศาสตรสําหรับทันตแพทย   (General Medicine for Dentistry )  2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

อาการสําคัญของโรคระบบตางๆ ทางอายุรศาสตรท่ีสําคัญและพบบอย การตรวจพ้ืนฐาน และ  การตรวจ

พิเศษตางๆ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การปองกันภาวะแทรกซอน การรักษาและพยากรณโรค    การรวบรวม สรุป 

และวิเคราะหขอมูล การประเมินผลความรูและทักษะดานอายุรศาสตรเบ้ืองตน 
 

DEN2213 เภสัชวิทยาสําหรับทันตแพทย 1  (Pharmacology for Dentistry I)  2(2-0-4 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ความรูพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร การออกฤทธ์ิของยา การใชยากลุมตางๆ ผลขางเคียงและ

ขอระวังในการใชยา หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชยาบําบัดโรค ประเภทของยา กลไกการออกฤทธ์ิของยา บัญชียาหลัก

แหงชาติ  
 

DEN2214 เภสัชวิทยาสําหรับทันตแพทย 2 (Pharmacology for Dentistry II)  2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : DEN2213 เภสัชวิทยาสําหรับทันตแพทย 1  

ระเบียบการใชยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท หลักการทางเภสัชวิทยาของการใช

ยาเพ่ือรักษาโรคของระบบตางๆ ไดแก ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบไต

และการขับถายปสสาวะ และระบบตอมไรทอ การใชยาในเด็กและผูสูงอายุ ยาท่ีใชในทางทันตกรรม การเขียนใบสั่งยา และ

การบันทึกประวัติการใชยา  
 

DEN2215 ความเจ็บปวดและการควบคุมความเจ็บปวด (Pain and Pain Control) 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ทฤษฎีความเจ็บปวด เภสัชวิทยาพ้ืนฐานของยาท่ีใชลดความเจ็บปวด ยาชา ยาลดความกังวล  ยาสลบ 

เทคนิคการฉีดยาชา ขอควรระวังและปญหาแทรกซอนจากการใชยาชาเฉพาะท่ี การแกไขปญหาแทรกซอนจากการใชยาชา

เฉพาะท่ี ยาลดความกังวล และยาสลบ รวมท้ังการวินิจฉัยแยกโรคของความเจ็บปวดบริเวณใบหนาและชองปาก 
 

DEN2216 
 

การยศาสตรสําหรับทันตแพทย   (Ergonomics for Dentistry)  
 

2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

หลักและแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการยศาสตร ความสามารถและขอจํากัดในการทํางานของมนุษย  การ

จัดสภาพแวดลอมในการทํางาน การออกแบบและเลือกเครื่องใชท่ีเหมาะสมกับการทํางาน ปญหาทางสุขภาพอนามัยท่ีเกิด

จากสภาพแวดลอมในการทํางาน และการประยุกตใชในการปฏิบัติงานทางทันตกรรมได 
 

DEN3217 ทันตวัสดุศาสตร (Dental Material)     2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุศาสตรการจําแนกชนิดการกําหนดมาตรฐานโครงสรางและคุณสมบัติของ

โลหะ พอลิเมอร เซรามิกทางทันตกรรม และวัสดุคอมโพสิตทางทันตกรรม โครงสราง สวนประกอบ และการประยุกตใชงาน

วัสดุพิมพปาก วัสดุหลอแบบทําเบา และวัสดุทนความรอน ทําเบาฝงวัสดุ ทําฐานฟนเทียมชนิดอะคริลิกและโลหะ วัสดุบุและ

เสริมฐานฟนเทียม ข้ีผึ้งทางทันตกรรม ลวดโลหะและรากเทียม สารขัดเรียบและขัดมัน สารยึดฟนเทียม สารทําความสะอาด

ฟนเทียมและยาสีฟน วัสดุอุดฟน เซรามิกทางทันตกรรม ซีเมนตทางทันตกรรม ขอกําหนดมาตรฐานสากลของวัสดุทันตกรรม

และองคกรกําหนดมาตรฐานสากล คุณลักษณะท่ีสําคัญ สี ลักษณะท่ีปรากฏ พ้ืนฐานทางดานทันตชีววัสดุ 
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DEN3218  พฤติกรรมมนุษย จิตวิทยาสําหรับทันตแพทย    1(1-0-2) 

 (Human Behavior, Psychology for Dentistry)  

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมพ้ืนฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม องคประกอบ

ของความเปนมนุษย จิตและกระบวนการทํางานของจิต พฤติกรรมมนุษย ความสัมพันธระหวางจิตและพฤติกรรม วิธี

การศึกษาพฤติกรรม พฤติกรรมมนุษยทางสังคม พฤติกรรมอปกติ อาการวิทยาทางจิตเวชศาสตร ความเครียด บุคลิกภาพ

และการเจ็บปวย ความผิดปกติทางจิตเวชท่ีสําคัญ ปฏิกิริยาและปญหาทางจิตใจในผูปวยโรคทางกาย  
 

DEN4219 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร   (Dental Research)     2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ความหมายของการวิจัยและกระบวนการวิจัย การแสวงหาความรู ประเภทของงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 

การสืบคนขอมูลการออกแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและสถิติการดําเนินงานท่ีมีหลักฐานทาง

วิชาการ การประเมินคุณคาและวิพากษงานวิจัย การนําผลการวิจัยมาประยุกตใช การเขียนโครงรางวิจัย และรายงานการ

วิจัย 
 

DEN5220  โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 1  (Dental Research Project I)  1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : DEN4219 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร  

ดําเนินการสัมมนาจากหลักฐานและวรรณกรรมทางวิชาการท่ีผูเรียนมีความสนใจและมีความสอดคลอง

สัมพันธกับพ้ืนฐานดานทันตกรรมวิทยาการทางดานทันตกรรมหรือดานทันตสาธารณสุข จัดกลุมเลือกปญหาและแนวทาง

ดําเนินการตามหลักฐานทางวิชาการ โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมเปนผูดแูล สรุปหัวขอปญหาและแนวทางดําเนินงานท่ี

จะนํามาเขียนขอเสนองานวิจัยและนําเสนอโครงรางวิจัยตอคณาจารย เพ่ือวิพากษผลงานและใหขอแนะนํา/เสนอแนะ ทํา

การแกไขปรับปรุงผลงาน จัดทําเปนเลม "โครงรางวิจัย" ฉบับสมบูรณท่ีจะใชในการดําเนินโครงการวิจัยตอไป 
 

DEN5221 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 2  (Dental Research Project II)  1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : DEN5220 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 1  

ดําเนินการวิจัยตามโครงรางวิจัยท่ีไดรับมอบหมายหรืออนุมัติใหดําเนินการตามกําหนดตารางเวลาและ

ระเบียบวิธีวิจัยภายใตการควบคุม/ดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย นําเสนอผลงานวิจัยตอคณาจารยเพ่ือวิพากษ

ผลงานใหขอแนะนํา/เสนอแนะ ทําการแกไขปรับปรุงผลงานวิจัย จัดทําเปนเลม "รายงานการวิจัย" ฉบับสมบูรณ 
 

DEN4222 15Bจริยศาสตรสําหรับทันตแพทย   (Ethics for Dentistry) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

หลักและทฤษฎีทางจริยศาสตร จริยธรรมเชิงพุทธ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทันตกรรม 

ประเด็นปญหาทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม การศึกษากรณีตัวอยางเพ่ือใหเกิดขบวนการคิดทางจริยธรรม

ท่ีถูกตอง  
 

DEN5223 16Bการบริหารคลินิกและโรงพยาบาล  (Dental Clinic and Hospital Administration) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

หลักเบ้ืองตนในการบริหารงานคลินิกและโรงพยาบาล รูปแบบตางๆ ในการบริหารจัดการ      การ

วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพการวิเคราะหประเมินตนทุน

กําไรและการตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานภายใตกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและ

บทบาทท่ีมีตอสังคม และการประกันคุณภาพโรงพยาบาล 
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DEN5224 เทคโนโลยีทางทันตกรรมรวมสมัย  (Contemporary Dental Technology) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในทางทันตกรรม ตลอดจนเครื่องมือและครุภัณฑท่ี

ประดิษฐข้ึนมาใหม เพ่ือตอบสนองกับการวินิจฉัยและการรักษาทางทันตกรรมทุกสาขา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งข้ึน 
 

DEN5225 สัมมนาประเด็นและแนวโนมวิชาชีพทันตกรรมรวมสมัย   1(1-0-2) 

 (Seminar Contemporary Issues and Dental Professions)  

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

สัมมนาประเด็นปญหาท่ีมีผลกระทบตองานทันตกรรมท้ังดานการปฏิบัติ การบริหาร การศึกษาและการ

วิจัย แนวโนมของวิชาชีพทันตกรรมและแนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 

DEN5226 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกบัวิชาชีพทันตกรรม  (Laws in Dental Professions) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรมและ เวช

กรรม สิทธิผูปวย ประเด็นปญหาทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 

DEN5227 นิติทันตแพทยศาสตร   (Forensic Dentistry)   1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

พ้ืนฐานทางนิติเวชศาสตร พยานทางการแพทย นิติทันตแพทยศาสตร และรังสีวิทยาในทันตนิติเวช 
 

DEN5228 สัมมนาแนวทางการดูแลรักษาผูปวยแบบสหวิชาชีพ  1(1-0-2) 

 (Multidisciplinary Team Health Care Seminar)  

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

สัมมนาเน้ือหาเก่ียวกับการดูแลผูปวยแบบสหวิชาการ เปาหมายการทํางาน แนวคิดในการใหการ

รักษาพยาบาล ทีมสหวิชาชีพ 
 

DEN5229 ทันตกรรมสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ   (Special Care Dentistry)   1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

หลักการดูแลสุขภาพชองปากบุคคลหรือกลุมคนท่ีมีความตองการพิเศษ ผูบกพรองทางกาย     ทาง

สติปญญา ทางอารมณ ปจจัย พฤติกรรมและวัฒนธรรมท่ีสัมพันธกับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ การจัดการทางทันตกรรม

ท่ีเหมาะสม การทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ 
 

DEN6230 คุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยทางทันตกรรม  1(1-0-2) 

 (Patient Safety in Dentistry)  

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

มาตรฐานดานความปลอดภัยทางทันตกรรมสําหรับผูปวย แนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน

การใหบริการทางทันตกรรม การสื่อสารเพ่ือการรับรูและความเขาใจ การใหการรักษาอยางปลอดภัย การควบคุมการติดเช้ือ

ตามมาตรฐาน การบันทึกขอมูลสําคัญครบถวน การจัดการความเสี่ยง 
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DEN2231 การเรียนรูผานกิจกรรม 1   (Learning by Activity I)  1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

การเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนิสิต เพ่ือเสริมทักษะและประสบการณชีวิตในการ

เปนสวนหน่ึงของสังคม การสรางสัมพันธภาพกับคนในสังคม ทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ การมีสวนรวมกิจกรรมในสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

 

DEN5232 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 (Learning by Activity II)   1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

การเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนิสิต เพ่ือเสริมทักษะและประสบการณชีวิตของ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการเตรียมตนเองในการศึกษา และการดําเนินชีวิต การปรับตัว การควบคุมตนเองในการศึกษา 

และการดําเนินชีวิต การมีวินัยในตนเอง การสรางสัมพันธภาพ การทํางานเปนทีม ตลอดจนการมีสวนรวมในสังคม 

 

DEN4233 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ 1   N/C(3-0-0) 

 (Comprehensive Professional Evaluation I)  

 วิชาบังคับกอน :  สอบผานทุกรายวิชาของหลักสูตรตั้งแตช้ันปท่ี 1 ถึงช้ันปท่ี 3   

สรุปองคความรูและสาระสําคัญของสาขาวิชา เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบข้ึนทะเบียนเปน   ผู

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทยพ้ืนฐาน โดยนิสิตจะตองสอบผานจึงจะมีสิทธ์ิยื่นขอ

สอบข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทยพ้ืนฐาน โดยมีผลการเรียนเปน

การใหเกรดท่ีไมมีคาระดับคะแนน คือ S หรือ U 

 

DEN6234 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ 2   N/C(3-0-0) 

 (Comprehensive Professional Evaluation II)  

 วิชาบังคับกอน :  DEN4233 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ 1 และสอบผานทุกรายวิชาของหลักสูตรตั้งแต

ช้ันปท่ี 4 ถึงช้ันปท่ี 6   

สรุปองคความรูและสาระสําคัญของสาขาวิชา เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบข้ึนทะเบียนเปน    ผู

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาการคลินิกทันตกรรม โดยนิสิตจะตองสอบผานจึงจะมีสิทธ์ิยื่นขอสําเร็จการศึกษา และ

ไดรับอนุญาตใหสมัครสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาการคลินิกทันตกรรม โดยมีผลการเรียนเปนการ

ใหเกรดท่ีไมมีคาระดับคะแนน คือ S หรือ U 
 

 (2.3) กลุมวิชาชีพ            119 หนวยกิต 

 วิชาชีพบังคับ     118 หนวยกิต 

DEN2301 ทันตกายวิภาคศาสตร   (Dental Anatomy)   3(2-3-5) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ชนิดรูปรางลักษณะ หนาท่ีของฟนแทและฟนนํ้านม วิธีการเรียกช่ือและการใชสัญลักษณ        ความ

เหมือนและความแตกตางทางสัณฐานวิทยาของฟน ระยะเวลาในการงอกเขาสูชองปากของฟนแทและฟนนํ้านมระยะเวลาใน

การหลุดออกของฟนนํ้านม ความสัมพันธของฟนแตละซี่ตอเน้ือเยื่อและอวัยวะท่ีอยูรอบตัวฟนและภายในโพรงฟน หนาท่ีของ

เซลลในโพรงฟนและบริเวณรอบรากฟน ฝกปฏิบัติการวาดตามแบบฟนตัวอยางและใชเครื่องมือในการตกแตงข้ีผึ้งใหถูกตอง

ตามลักษณะรูปรางสัณฐาน และกายวิภาคของฟนแทหนาและหลัง การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในภาคบรรยาย 
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DEN2302  จุลกายวิภาคศาสตรชองปาก   (Oral Histology)   2(1-3-3) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตรมนุษย  

โครงสราง องคประกอบและหนาท่ีของเซลล สวนประกอบของฟน เยื่อเมือกชองปาก อวัยวะขางเคียง การ

เจริญพัฒนาการของชองปากและฟนนํ้านม ฟนแท การเคลื่อนท่ีของฟนทางกายภาพ การข้ึนและการหลุดของฟน  การเตรียม

ช้ินเน้ือเพ่ือการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

DEN2303 ชีววิทยาชองปาก   (Oral Biology)     2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

พ้ืนฐานทางชีววิทยาในชองปาก ฟน กระดูกขากรรไกร ตอมนํ้าลาย และเนื้อเยื่อตางๆ ในชองปาก ใน

สภาวะปกติและในสภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ ชนิดและบทบาทจุลินทรียประจําถ่ินในชองปาก การเกิดคราบจุลินทรียและการกอ

โรคท่ีเก่ียวของกับฟนและอวัยวะปริทันตรวมถึงโรคท่ัวกาย การติดเช้ือท่ีทําใหเกิดรอยโรคในชองปาก  ระบบภูมิคุมกันท่ีมี

บทบาทปองกันการติดเช้ือในชองปาก กลไกการออกฤทธ์ิของยาตานจุลชีพ วิธีการทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ การปองกัน

การติดเช้ือโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของทางทันตกรรม 

DEN2304 ทันตพยาธิวิทยา (Oral Pathology)   3(2-3-5) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN2211 พยาธิวิทยา  

ความผิดปกติในการเจริญเติบโตของโครงสรางอวัยวะของชองปาก และอวัยวะขางเคียง อันตรายและผล

จากการไดรับสารเคมีและปจจัยทางกายภาพของชองปาก ความเสื่อมของฟน การติดเช้ือในชองปาก ถุงนํ้าในชองปาก ความ

ผิดปกติของเยื่อเมือกในชองปากและผิวหนัง กระดูกและขอตอขากรรไกร ตอมนํ้าลาย และอวัยวะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเน้ือ

งอกหรือมะเร็งท้ังชนิดท่ีกําเนิดจากอวัยวะของฟนและจากอวัยวะอ่ืนๆ ในชองปากและเกิดข้ึนภายหลัง การทดลองท่ีสอดคลอง

กับเน้ือหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

DEN2305 วิทยาการโรคฟนผุ   (Cariology)     2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ความรูพ้ืนฐานแนวคิดเก่ียวกับโรคฟนผุ ทฤษฎีการเกิดโรค กลไกการทํางานของอวัยวะในชองปาก 

กระบวนการเกิดคราบจุลินทรีย กระบวนการสลายและการสะสมกลับของแรธาตุของเน้ือเยื่อแข็งในชองปาก วิทยาการระบาด

ของโรคฟนผุ ลักษณะรอยโรคฟนผุระดับคลินิกจุลกายวิภาค มาตรการควบคุมและปองกันโรคฟนผุ ฟลูออไรดกับโรคฟนผุ  

 

DEN3306  การสบฟนพ้ืนฐาน   (Basic Occlusion)    1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

แนวคิดการสบฟนในปจจุบัน การเคลื่อนท่ีของขากรรไกร ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบบดเคี้ยว กลไกการ

บดเคี้ยวและวงเคี้ยวการพูดและการกลืน กลอุปกรณสบฟน และการวิเคราะหการสบฟน  

 

DEN4307  32ความผิดปกติของขอตอขากรรไกรและกลามเนื้อบดเค้ียว  2(2-0-4) 

 (Temporomandibular and Oro-facial Muscle Disorders)  

 วิชาบังคับกอน : DEN3306 การสบฟนพ้ืนฐาน   

วิทยาการระบาดของความผิดปกติในการทําหนาท่ีของระบบการบดเคี้ยว ลักษณะของความผิดปกติการ

วินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษาเพ่ือการแกไขความผิดปกติดวยการใชเฝอกสบฟนและวิธีการอ่ืนๆ  
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DEN3308 เวชศาสตรชองปาก 1   (Oral Medicine I)   2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

หลักการในการตรวจและใหคําวินิจฉัยโรคในชองปาก การซักประวัติผูปวย การตรวจทางคลินิก อาการและ

อาการแสดง วิธีการตรวจเพ่ิมเติม การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลผูปวยในกรณีฉุกเฉิน และความสัมพันธระหวางการใหการรักษา

ทางทันตกรรมกับเวชกรรม การสงปรึกษาแพทย การบันทึกบัตร การวางแผนการรักษา และการสงตอการรักษาทางทันตกรรม 
 

DEN3309 เวชศาสตรชองปาก 2   (Oral Medicine II)   1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3308 เวชศาสตรชองปาก 1  

ความสัมพันธระหวางลักษณะทางคลินิกกับโครงสรางทางกายวิภาคและจุลวิภาคของเยื่อเมือกปกติและเยื่อ

เมือกท่ีผิดปกติ ลักษณะทางคลินิกและลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของรอยโรคของเยื่อเมือกชองปากและอวัยวะท่ีเก่ียวของชนิด

ตางๆ ความเจ็บปวดบริเวณใบหนาและชองปาก รอยโรคกอนมะเร็งและรอยโรคมะเร็ง รอยโรคในชองปากท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ

ติดเช้ือเอชไอวี อาการแสดงในชองปากท่ีเก่ียวเน่ืองกับปฏิกิริยาของยา การใหคําวินิจฉัยและคําวินิจฉัยแยกโรค รวมท้ังการ

รักษาและการพยากรณโรคหรือความผิดปกติ  
 

DEN3310 รังสีวิทยาชองปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1   2(2-0-4) 

 (Oral and Maxillofacial Radiology I)  

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

พ้ืนฐานทางรังสีฟสิกสของรังสีเอกซ รังสีชีววิทยาและการปองกันอันตรายจากรังสีเอกซ กระบวนการสราง

ภาพรังสีในระบบฟลมและระบบดิจิทัล การถายภาพรังสีในและนอกชองปากรวมท้ังลักษณะทางกายวิภาคปกติในภาพรังสี การ

ประกันคุณภาพในงานรังสีวิทยาและการควบคุมการติดเช้ือในคลินิกรังสีวิทยา การระบุตําแหนงโดยใชภาพรังสี การถายภาพ

รังสีของฟน กระดูกขากรรไกรและใบหนาข้ันสูง รังสีวิทยาในงานนิติทันตวิทยา ความผิดปกติของฟนชนิดตางๆ หลักการสงถาย

และแปลภาพรังสีของฟน กระดูกขากรรไกรและใบหนา รังสีวิทยาของโรคฟนผุและโรครอบปลายรากฟน โรคปริทันต โรคของ

โพรงอากาศรอบจมูก 
 

DEN3311 รังสีวิทยาชองปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2 (Oral and Maxillofacial Radiology II) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3310 รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1  

หลักการสงถายและแปลภาพรังสีของความผิดปกติของขอตอขมับขากรรไกร ความผิดปกติของตอมนํ้าลาย

และเงาทึบรังสีในเน้ือเยื่อออน การติดเช้ือและการอักเสบของกระดูกขากรรไกร การบาดเจ็บท่ีเกิดกับฟนกระดูกขากรรไกรและ

ใบหนา ถุงนํ้าของกระดูกขากรรไกร เน้ืองอกชนิดไมรายแรงและรายแรงของกระดูกขากรรไกร โรคตางๆท่ีปรากฏในกระดูก

ขากรรไกร การพัฒนาท่ีผิดปกติของขากรรไกรและใบหนา และโรคทางระบบท่ีปรากฏในกระดูกขากรรไกรและใบหนา 
 

DEN3312 ทันตกรรมหัตถการ 1   (Operative Dentistry I)   2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ความรูพ้ืนฐานตางๆ ของงานทางดานทันตกรรมหัตถการ คํานิยามและความหมายของศัพทท่ีเก่ียวของ 

หลักเกณฑสําหรับพิจารณาตรวจจําแนกรอยโรคฟนผุ หลักการและวิธีการกรอแตงโพรงฟนเพ่ือการบูรณะโดยการอุดฟน

ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือหลักท่ีเก่ียวของกับการอุดฟน คุณสมบัติดานตางๆ ของวัสดุบูรณะอมัลกัม การใชอมัลกัมเพ่ือ

บูรณะในโพรงฟนชนิดตางๆ มีความรูพ้ืนฐานในการบูรณะฟนโดยตรงดวยวัสดุบูรณะชนิดสีเหมือนฟนในโพรงฟนชนิดตางๆ 

คุณสมบัติและวิธีการบูรณะฟนดวยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟนชนิดเรซินคอมโพสิต   การใชระบบสารยึดติดสําหรับการบูรณะฟน

โดยตรงกับวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต ตลอดจนการจัดการกับรอยโรคบริเวณคอฟนท่ีไมใชสาเหตุจากฟนผุ และการประยุกตใช

ความรูดานระบบบดเคี้ยวกับการทํางานทางดานทันตกรรมหัตถการ 
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DEN3313 ทันตกรรมหัตถการ 2    (Operative Dentistry II)    2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3312 ทันตกรรมหัตถการ 1  

คุณสมบัติและการใชงานกลาสไอโอโนเมอรซีเมนต และเรซินโมดิฟายดกลาสไอโอโนเมอรซีเมนต วัสดุรอง

พ้ืนโพรงฟนชนิดตางๆ การใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการควบคุมความช้ืนและการใชแผนยางกันนํ้าลายในงานทันตกรรม

หัตถการ การจัดการรอยโรคฟนผุท่ีมีความรุนแรงตางกัน การวางแผนการใหการรักษาในผูปวยท่ีมีความซับซอน และปจจัยทาง

ชีวภาพท่ีสงผลตอการบูรณะฟนหลักการของ minimal intervention การบูรณะฟนเพ่ือความสวยงามดวยวัสดุสีเหมือนฟน

ชนิดตางๆ การบูรณะปดชองวางในฟนหนา การทําวีเนียรและการเลือกสีฟน     การฟอกสีฟน การทําไมโครอเบรชันของ

เคลือบฟน การบูรณะฟนท่ีมีความซับซอนมากข้ึนในกรณีท่ีมีเน้ือฟนถูกทําลายไปมาก การบูรณะฟนโดยใชช้ินอุดฝงช้ินอุดครอบ

และความลมเหลวในการบูรณะฟน 

 

DEN3314 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 (Operative Dentistry Laboratory I) 1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณทางทันตกรรมบูรณะและเครื่องมือชนิดตางๆ และวิธีการใชงาน รวมถึงการดูแล

รักษาเครื่องมือ ฝกปฏิบัติการเตรียมโพรงฟนแบบตางๆ ในฟนปูนพลาสเตอรและฟนพลาสติกเพ่ือการบูรณะ    การอุด การ

ตกแตง ตลอดจนการขัดแตงวัสดุอมัลกัม รวมถึงการใชสารรองพ้ืนโพรงฟนท่ีถูกตอง 

 

DEN3315  ฝกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 (Operative Dentistry Laboratory II) 1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3314  ฝกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1  

ฝกปฏิบัติการเตรียมโพรงฟนแบบตางๆ ในฟนพลาสติกและฟนแท เพ่ือการบูรณะ การอุด         การ

ตกแตง และการขัดแตงดวยวัสดสุีเหมือนฟนเรซินคอมโพสิตและกลาสไอโอโนเมอรได 

 

DEN3316  ปริทันตวิทยา 1 (Periodontics I)      1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

อวัยวะปริทันตในภาวะปกติและภาวะเบ่ียงเบน แผนคราบจุลินทรียและหินนํ้าลาย เช้ือจุลชีพสําคัญท่ีเปน

สาเหตุของโรคปริทันต พยาธิภูมิคุมกันในโรคปริทันต การจําแนกชนิดของรองลึกปริทันต และลักษณะการทําลายกระดูก

รองรับฟน ปจจัยสงเสริมท่ีทําใหเกิดโรคปริทันต ปจจัยเสี่ยงของโรคปริทันต บทบาทของระบบบดเคี้ยวท่ีมีตอโรคปริทันต 

ทบทวนระบาดวิทยาของโรคปริทันต และดัชนีท่ีใชในทางปริทันตวิทยา 

 

DEN3317 ปริทันตวิทยา 2 (Periodontics II)  2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3316 ปริทันตวิทยา 1  

การจําแนกชนิดของโรคปริทันต การตรวจวินิจฉัยทางปริทันต ลักษณะทางภาพรังสีของโรคปริทันต การ

พยากรณโรคปริทันต การวางแผนการรักษาทางปริทันต หลักการรักษาและปองกันโรคปริทันตโดยวิธีทางกล ไดแกการขูดหิน

นํ้าลายและเกลารากฟน และการใชยาและสารเคมี ตลอดจนการใหทันตสุขศึกษาแกผูปวยเพ่ือควบคุมแผนคราบจุลินทรีย ชนิด

และหลักการใชเครื่องมือพ้ืนฐานทางปริทันต การลับเครื่องมือท่ีใชขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟน เครื่องขูดหินนํ้าลายอุลตราโซ

นิค การรักษาทางปริทันตรวมกับการรักษาทางทันตกรรมสาขาอ่ืนๆ เครื่องมือยึดฟนในการรักษาทางปริทันต อิทธิพลของการ

สูบบุหรี่และภาวะเบาหวานท่ีสงผลตอโรคปริทันต การรักษาโรคปริทันตท่ีมีโรคทางระบบรวมดวย การกรอแกไขการบาดเจ็บ

เหตุสบฟน โรคปริทันตอักเสบรุกราน โรคเหงือกและปริทันตอักเสบเน้ือตายเฉียบพลัน การรักษาเรงดวนทางปริทันต 
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DEN4318 ปริทันตวิทยา 3 (Periodontics III)    1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3317 ปริทันตวิทยา 2  

หลักการและเหตุผลของการรักษาระยะแกไขสภาพ การหายของแผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังการรักษาทางปริ

ทันตดวยวิธีตางๆ การผาตัดโดยวิธีศัลยกรรมไฟฟาและเลเซอร การทําศัลยกรรมปริทันตดวยวิธีตางๆ การลดความลึกของรอง

ลึกปริทันต การทําใหเกิดการยึดเกาะใหมของอวัยวะปริทันต การทําใหเกิดการงอกใหมของอวัยวะ  ปริทันต การแกไขความ

วิการของกระดูก การจัดการกับรอยโรคบริเวณชองแยกรากฟน ลักษณะเน้ือเยื่อปริทันตรอบรากเทียมและความรูพ้ืนฐานใน

การรักษาโรคท่ีเกิดกับอวัยวะรอบรากเทียม และการดูแลรักษาเพ่ือคงสภาพปริทันตหลังจากท่ีไดรับการรักษาแลว 

 

DEN3319 ฝกปฏิบัติการปริทันตวิทยา   (Periodontal Laboratory)   1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3316 ปริทันตวิทยา 1  

ฝกปฏิบัติการซักประวัติผูปวย ตรวจภายในชองปาก บันทึกบัตรผูปวยปริทันต การใชดัชนีช้ีวัดทางปริทันต

วิทยา การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโรคปริทันตเบ้ืองตน ฝกแนะนําการแปรงฟนและใชอุปกรณเสริมการทําความสะอาด

บริเวณซอกฟน ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือตรวจหาหินนํ้าลายเหนือเหงือกและใตเหงือก ฝกปฏิบัติการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟน

ในหุนจําลอง ฝกปฏิบัติการลับเครื่องมือปริทันตชนิดตางๆ รวมท้ังดูแลรักษาเครื่องมือทางปริทันต 

 

DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต 1   (Endodontics I)   1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

วิวัฒนาการของวิทยาการเอ็นโดดอนต รูปรางลักษณะของโพรงเน้ือเยื่อในฟนแตละซี่ หนาท่ีของเน้ือเยื่อใน

ฟน ความสัมพันธระหวางเน้ือเยื่อในฟนกับการรักษาคลองรากฟนสาเหตุและการปองกันการอักเสบ      การตายและการเสื่อม

ของเน้ือเยื่อในฟน อาการท่ีตรวจพบทางคลินิกของโรคตางๆ ของเน้ือเยื่อในฟนและเน้ือเยื่อรอบปลายราก จุลชีววิทยาใน

วิทยาการเอ็นโดดอนต กระบวนการตรวจพิเคราะหโรค การวินิจฉัย การเลือกผูปวยและการวางแผนการรักษาผูปวย รวมท้ัง

โรคทางระบบท่ีอาจสงผลตอการรักษาคลองรากฟน การถายภาพรังสีประกอบการรักษาคลองรากฟน 

 

DEN4321 วิทยาเอ็นโดดอนต 2   (Endodontics II)     2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต 1  

กระบวนการรักษาครองรากฟน เครื่องมือท่ีใชในการรักษาทางเอ็นโดดอนต หลักการและวิธีการเปดทางเขา

สูโพรงเน้ือเยื่อในฟน การบูรณะฟนช่ัวคราวใหแนบสนิทบนตัวฟน การลองกัตตาเปอรชาแทงเอกและการอุดคลองรากฟน 

แนวคิดในการบูรณะฟนท่ีรักษาคลองรากฟนแลว การบําบัดรักษาฉุกเฉิน เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในผูปวยรักษาครองรากฟน 

การประเมินความสําเร็จและลมเหลวของการรักษาคลองรากฟน การพิจารณาการรักษาคลองรากฟนซ้ํา การทําศัลยกรรมเอ็น

โดดอนต การสูญละลายของรากฟน การรักษาฟนท่ีมีชีวิตและฟนตายท่ีมีปลายรากเปด   การรักษาแบบฟนฟูสภาวะเน้ือเยื่อใน

การรักษาฟนท่ีไดรับอุบัติเหตุ การฟอกสีฟนท่ีไมมีชีวิต การรักษาฟนท่ีมีโรค      ปริทันตอักเสบรวมดวย และเทคโนโลยีใหมเพ่ือ

การรักษาคลองรากฟน  

 

DEN4322 ฝกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต   (Endodontic Laboratory)  1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนด 1  

ฝกปฏิบัติการในแบบจําลอง การรักษาคลองรากฟนในฟนมนุษยท่ีถูกถอนหรือฟนจําลอง เริ่มตั้งแตการ

ถายภาพรังสี การเปดทางเขาสูโพรงเน้ือเยื่อฟน การวัดความยาวรากฟน การเตรียมคลองรากฟน การลางคลองรากฟน การใส

ยาในคลองรากฟน การอุดช่ัวคราว และการอุดคลองรากฟนโดยใชเทคนิคแลทเทอรัลคอมแพคช่ัน    การใสแผนยางกันนํ้าลาย 
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DEN3323 ศัลยศาสตรชองปาก 1   (Oral Surgery I)   2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

หลักพ้ืนฐานของการทําศัลยกรรมชองปาก การประเมินผูปวยโดยการตรวจทางคลนิิกและภาพถายรังสี การ

ใชเครื่องมือและหลักทางกลศาสตรของเครื่องมือศัลยกรรมชองปากชนิดตางๆ การตอบสนองของรางกายตอการบาดเจ็บชนิด

ตางๆ ของบาดแผล การหายของบาดแผล ภาวะเลือดออกและช็อค เภสัชวิทยาทางทันตกรรม การทําใหปราศจากเช้ือทาง

ศัลยกรรม การประเมินผูปวยและขอบงช้ีสําหรับการถอนฟน หลักการและเทคนิคการถอนฟนอยางงาย การถอนฟนท่ีมีความ

ยุงยากซับซอน การปองกันและแกไขอาการแทรกซอนจากการถอนฟน การดูแลผูปวยภายหลังการถอนฟน วัสดุและเทคนิคใน

การเย็บแผล 

 

DEN3324 ศัลยศาสตรชองปาก 2    (Oral Surgery II)  2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3323 ศัลยศาสตรชองปาก 1  

หลักการและเทคนิควิธีการผาฟนคุดและฟนฝง การดูแลผูปวยกอนและหลังผาตัด การปองกันและแกไข

ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางและหลังทําศัลยกรรม หลักการตรวจวินิจฉัยปญหาการติดเช้ือในชองปากและใบหนา 

อธิบายหลักการตรวจวินิจฉัย และจัดการปญหาเก่ียวกับภาวะโพรงอาการแมกซิลลาอักเสบท่ีเก่ียวของ  กับฟน เรียนรูและ

สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผูปวยท่ีมีโรคทางระบบไดอยางเหมาะสมถูกตอง เรียนรูการจัดการแกไขภาวะ

ฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม ภาวะเลือดออก ภาวะเจ็บแนนหนาอก ภาวะหมดสติ ภาวะช็อค ภาวะทางเดินหายใจอุดก้ัน และ

การแพยา  

 

DEN4325  ศัลยศาสตรชองปาก 3 (Oral Surgery III)   1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3324 ศัลยศาสตรชองปาก 2  

การตรวจวินิจฉัยและการจัดการปญหาเก่ียวกับบาดแผลในชองปากและบริเวณใบหนา โรคท่ีเก่ียวของกับ

ถุงนํ้าในกระดูกขากรรไกรท่ีเกิดข้ึนโดยมีสาเหตุจากฟน เน้ืองอกชนิดไมรายแรงและรายแรงในชองปากและใบหนา การ

ทําศัลยกรรมกอนการใสฟนและการทําศัลยกรรมปลายรากฟน การประเมินและดูแลรักษาผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บบริเวณกระดูก

ขากรรไกรและใบหนา หลักการทางศัลยกรรมเพ่ือการปลูกถายฟน การผาตัดรักษาผูปวยมีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร 

ใบหนาขอตอขากรรไกร และผูปวยปากแหวงเพดานโหว หลักการใชเลเซอรในทางทันตกรรม 

 

DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล   (Hospital Dentistry)    1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

การตรวจวินิจฉัย รวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหาสุขภาพชองปากของผูปวยท่ีรับการรักษาใน

โรงพยาบาล การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผูปวยในโรงพยาบาล สารระงับความรูสึก ยาดมสลบ ข้ันตอนการดม

ยาสลบ ศึกษาวิธีการอานเวชระเบียน บันทึกการรักษา การปรึกษา การสงตอ และทักษะพ้ืนฐานท่ีใชในโรงพยาบาล 

 

DEN4327 ภาวะเวชศาสตรฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม (Medical Emergency in Dental Clinic)  1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรในคลินิกทันตกรรมท่ีพบบอย ภาวะหมดสติ การหายใจลําบาก  การ

เปลี่ยนแปลงของการมีสติ ภาวะเจ็บอก ภาวะชัก การไดรับยาเกินขนาดและการแพยา โดยศึกษาถึงสาเหตุอาการการวินิจฉัย

แยกโรคและการแกไข หลักการกูฟนคืนชีพเบ้ืองตน หลักการปองกัน และการเตรียมการสําหรับภาวะ ฉุกเฉินทางอายุรศาสตร

ในคลินิกทันตกรรม การใชชุดเครื่องมืออุปกรณและยาสําหรับภาวะฉุกเฉิน 
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DEN4328 การใชยาอยางสมเหตุผล  (Rational Drug Uses)  1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

การใชยาอยางสมเหตุผลตามนโยบายแหงชาติดานยา ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ การสืบคน 

ขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือพิจารณาความนาเช่ือถือของขอมูล การพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผูปวย 

ระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ การใชยาของผูปวย 
 

DEN3329 ฟนเทียมท้ังปาก 1  (Complete Denture I)   1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับฟนเทียมท้ังปาก ไดแก นิยามศัพททางทันตกรรมประดิษฐท่ีเก่ียวของกับฟนเทียมท้ัง

ปาก กายวิภาคศาสตรของใบหนาและอวัยวะภายในชองปาก ข้ันตอนการสรางฟนเทียมท้ังปาก และความสําคัญการพิมพปาก

ข้ันตนและการสรางแบบจําลองศึกษา ถาดพิมพปากเฉพาะบุคคล รอยพิมพข้ันสุดทาย   การลอมขอบช้ินหลอหลัก สวนก้ันดาน

ทายฟนเทียม แผนฐานช่ัวคราวและแทนกัด 
 

DEN3330 ฟนเทียมท้ังปาก 2  (Complete Denture II)   1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3329 ฟนเทียมท้ังปาก 1  

ทฤษฎีข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับการสรางฟนเทียมท้ังปากไดแก ความสัมพันธของขากรรไกรบนและลางและการ

เคลื่อนท่ีของขากรรไกร การลองแทนกัด การบันทึกความสัมพันธของขากรรไกรบนและลาง และการบันทึกดวยเครื่องเฟซโบว 

กลอุปกรณขากรรไกรจําลองและการใชงาน การเลือกซี่ฟนเทียมการสบฟนและการเรียงฟน     การแตงข้ีผึ้งเหงือกเทียม การ

ลองฟนเทียมข้ีผึ้งลอง กระบวนการสรางฐานฟนเทียม การติดตั้งซ้ําและการเลือกกรอ การขัดเรียบและการขัดมัน การซอม การ

เสริม และการเปลี่ยนฐานฟนเทียม  
 

DEN4331 ฟนเทียมท้ังปาก 3  (Complete Denture III) 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3330 ฟนเทียมท้ังปาก 2   

หลักการตรวจ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาในการสรางฟนเทียมท้ังปาก การเตรียม     ชองปาก

กอนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ การสรางฟนเทียมท้ังปาก การใหคําแนะนําผูปวยหลังใสฟนเทียม ปญหาและการแกไข

ภายหลังการใสฟนเทียมท้ังปาก 
 

DEN3332 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมท้ังปาก 1   (Complete Denture Laboratory I) 1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการพิมพปากข้ันตนในชองปากท่ีมีฟนธรรมชาติและการสรางแบบจําลองศึกษา การสราง

ถาดพิมพปากเฉพาะบุคคล การสรางแผนฐานช่ัวคราว และสวนก้ันดานทายฟนเทียมและการสรางแทนกัด 
 

DEN3333 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมท้ังปาก 2   (Complete Denture Laboratory II) 1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3332 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมท้ังปาก 1   

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับ การเรียงฟน การแตงข้ีผึ้งเหงือกเทียม การสรางฐานฟนเทียม การปรับการสบฟนการขัด

เรียบและการขัดมัน และการซอมแซมฟนเทียม 
 

DEN3334 ฟนเทียมบางสวนถอดได 1 (Removable Prosthodontics I) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ทฤษฎีข้ันพ้ืนฐานของฟนเทียมบางสวนถอดไดท้ังชนิดช่ัวคราวและถาวร การจําแนกประเภทขากรรไกรท่ี

สูญเสียฟนธรรมชาติบางสวน รอยพิมพเบ้ืองตนของขากรรไกรท่ีมีการสูญเสียฟนธรรมชาติไปบางสวน เครื่องสํารวจความขนาน

และวิธีใช สวนประกอบของฟนเทียมบางสวนถอดได ฟนเทียมบางสวนช่ัวคราวฐานอะคริลิก  และการซอมแซม 
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DEN3335 58Bฟนเทียมบางสวนถอดได 2   (Removable Prosthodontics II) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3334 ฟนเทียมบางสวนถอดได 1  

การตรวจผูปวย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาผูปวยท่ีสูญเสียฟนธรรมชาติไปบางสวน การ

เคลื่อนไหวฟนเทียมบางสวนถอดได และหลักการออกแบบ การกรอแตงฟนหลักสําหรับฟนเทียมบางสวนถอดได การบันทึก

ความสัมพันธของขากรรไกรสําหรับฟนเทียมบางสวนถอดได วิธีการเขียนใบสั่งงาน การลองโครงโลหะ การเลือกและการเรียงซี่

ฟนเทียม กระบวนการสรางฟนเทียม การใสฟนเทียมและคําแนะนําผูปวย คําบนของผูปวยและการแกไขฟนทียม การซอมแซม

ฟนเทียมบางสวนถอดได 
 

DEN3336 59Bฝกปฏิบัติการฟนเทียมบางสวนถอดได 1   1(0-3-1) 

 (Removable Prosthodontic Laboratory I)  

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการสรางฟนเทียมบางสวนถอดไดฐานอะคริลิกชนิดมีลวดดัด และฟนเทียมบางสวนถอด

ไดฐานอะคริลิกชนิดใสทันที 
 

DEN3337  60Bฝกปฏิบัติการฟนเทียมบางสวนถอดได 2    1(0-3-1) 

 (Removable Prosthodontic Laboratory II)  

 วิชาบังคับกอน : DEN3336 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมบางสวนถอดได 1   

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการซอมฟนเทียมบางสวนถอดไดฐานอะคริลิก การออกแบบฟนเทียมบางสวน   ถอดได 

และการกรอแตงแนวนํา เคารูป และแองพักบนฟนหลักเพ่ือรองรับฟนเทียมบางสวนถอดได 
 

DEN4338 61Bฟนเทียมชนิดติดแนน 1   (Fixed Prosthodontic I)  1(1-0-2)  

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ทฤษฏีข้ันพ้ืนฐานของการบูรณะฟนดวยครอบฟนและฟนเทียมบางสวนชนิดติดแนน คํานิยามและ

ความหมายของศัพทท่ีเก่ียวของ การตรวจสภาพชองปากกอนการสรางครอบฟนและฟนเทียมบางสวนชนิดติดแนน  ชนิดการ

ออกแบบวิธีกรอฟน การบูรณะฟนท่ีรักษาคลองรากฟนแลว การเลือกใชวัสดุในการทําครอบฟน และฟนเทียมบางสวนชนิดติด

แนนช่ัวคราว การจัดการเหงือก การแยกเหงือกกอนการพิมพปาก 
 

DEN4339 ฟนเทียมชนิดติดแนน 2   (Fixed Prosthodontic II)  1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : DEN4338 ฟนเทียมชนิดติดแนน 1  

ปจจัยทางชีวภาพ และสภาวะปริทันตท่ีเก่ียวของกับงานครอบฟน และฟนเทียมบางสวนชนิดติดแนน การ

บูรณะดวยฟนเทียมบางสวนชนิดติดแนนรูปแบบตางๆ ระบบบดเคี้ยวในฟนเทียมติดแนน ความสวยงามในงานฟนเทียมติดแนน 

การออกแบบครอบฟน การเลือกใชทันตวัสดุตางๆ ในการสรางครอบฟน และฟนเทียมบางสวนชนิดติดแนน 
 

DEN5340  62Bฟนเทียมชนิดติดแนน 3  (Fixed Prosthodontics III)  1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : DEN4339 ฟนเทียมชนิดติดแนน 2   

วัสดุพิมพปากในงานครอบฟน และฟนเทียมบางสวนชนิดติดแนน การบันทึกความสัมพันธระหวาง

ขากรรไกรบนและลาง การเลือกใชวัสดุท่ีใชในการบันทึกการสบฟน การเลือกใชกลอุปกรณจําลองขากรรไกร การเทแบบจําลอง 

การสื่อสารระหวางทันตแพทยและชางทันตกรรม การแตงข้ีผึ้ง การหลอแบบโลหะ และเซรามิก       ความลมเหลวของครอบ

ฟน เดือยฟน และฟนเทียมบางสวนชนิดติดแนน 
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DEN4341 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 1  (Fixed Prosthodontics Laboratory I) 1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ฝกปฏิบัติการกรอแตงฟนหลักสําหรับครอบฟนบนฟนเดนโตฟอรม การทําครอบฟนช่ัวคราวบนแบบจําลอง

ศึกษา การทําครอบฟนโลหะเคลือบพอรซเลนและฟนเทียมชนิดติดแนนโดยวิธีออมบนแบบจําลอง        ทํากระสวนข้ีผึ้งเดือย

ฟนโดยวิธีตรงในฟนรากเดียวท่ีรักษาคลองรากแลว โดยฝกปฏิบัติบนแบบจําลองฟนพลาสติกและฟนธรรมชาติ 
 

DEN4342 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 2  (Fixed Prosthodontics Laboratory II) 1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : DEN4341 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 1  

ฝกปฏิบัติการทําครอบฟนโลหะเคลือบพอรซเลนและฟนเทียมชนิดติดแนนโดยวิธีออมบนแบบจําลอง ทํา

กระสวนข้ีผึ้งเดือยฟนโดยวิธีตรงในฟนรากเดียวท่ีรักษาคลองรากแลว โดยฝกปฏิบัติบนแบบจําลองฟนพลาสติกและฟน

ธรรมชาติ 
 

DEN5343 วิทยาการทันตกรรมประดิษฐ   (Current Concepts in Prosthodontics) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ทฤษฎีทางทันตกรรมประดิษฐท่ีเก่ียวของกับความสวยงามในทางทันตกรรม ฟนเทียมครอมราก   ฟนเทียม

ท้ังปากใสทันที ฟนเทียมเดี่ยวและฟนเทียมเดี่ยวฐานโลหะ รอยพิมพขณะใชงาน ความลมเหลวและการแกปญหาของฟนเทียม

บางสวนถอดไดและฟนเทียมท้ังปาก สิ่งประดิษฐใบหนาขากรรไกร ครอบฟนรองรับฟนเทียมบางสวนถอดได สลักยึดฟนเทียม

ถอดไดท่ีรองรับดวยสิ่งปลูกฝง และการฟนฟูสภาพชองปาก 
 

DEN5344 ทันตกรรมรากเทียม  (Dental Implantology)   1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับทันตกรรมรากเทียมข้ันตอนการทําฟนเทียมบนรากเทียมในผูปวย ขอบงช้ี ขอควร

ระวัง ลักษณะทางกายวิภาคในชองปากท่ีเก่ียวของ จุลกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของกระดูกขากรรไกร ชนิดของฟนเทียม

บนรากเทียม การตรวจสภาพชองปาก ตรวจทางภาพถายรังสี การวางแผนการรักษา ข้ันตอนการทําทางศัลยกรรมและทางทัน

ตกรรมประดิษฐ การรักษาสภาพและการดูแลสุขภาพในชองปากภายหลังทํา การเกิดภาวะแทรกซอนและการจัดการ ดูการ

สาธิตการฝงรากเทียมตามข้ันตอนทางศัลยกรรมและทางทันตกรรมประดิษฐบนแบบจําลอง  
 

DEN3345 ทันตกรรมจัดฟน 1  (Orthodontics I)  1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ศึกษาลักษณะการเจริญและพัฒนาการของกะโหลกศรีษะและใบหนา พัฒนาการของฟนและการ สบฟน 

ประเภทความผิดปกติของการสบฟน สาเหตุและปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดความผิดปกติของการสบฟน เครื่องมือจัดฟนชนิดถอดได 

ปฏิกิริยาของเน้ือเยื่อและชนิดของการเคลื่อนฟน การเคลื่อนฟนอยางงายในการรักษาทาง         ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรม

จัดฟนปองกันและทันตกรรมจัดฟนระยะแรก การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนอยางงาย 
 

DEN4346 ทันตกรรมจัดฟน 2  (Orthodontics II)   1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3345 ทันตกรรมจัดฟน 1  

วิธีการตรวจวิเคราะหและวินิจฉัยผูปวยทางทันตกรรมจัดฟน การวิเคราะหจําลองฟน และภาพรังสีกะโหลก

ศีรษะดานขาง การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน ศึกษาลักษณะเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟนชนิดติดแนน การแกไข

ผูปวยซึ่งมีความผิดปกติของการสบฟน รวมท้ังผูปวยท่ีมีความผิดปกติของใบหนา ซึ่งรักษาดวยการจัดฟนรวมกับการผาตัด

กระดูกขากรรไกร การใชเครื่องมือคงสภาพฟนภายหลังการจัดฟนและการคืนกลับสูสภาพเดิม สาเหตุและการบําบัดรักษาโรค

ปากแหวงเพดานโหว    
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DEN3347 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟน   (Orthodontic Laboratory)  1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ฝกปฏิบัติการพิมพปากและการทําแบบจําลองฟนเพ่ือการศึกษา ฝกพ้ืนฐานการดัดลวดในทาง      ทันตก

รรมจัดฟน ออกแบบและทําเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟนแบบถอดไดเบ้ืองตน เชน เครื่องมือเพ่ือแกไขตําแหนงของฟนสบ

ครอมผิดปกติ เครื่องมือเพ่ือใชเพ่ิมเน้ือท่ีในการเรียงตัวของฟนท่ีสูญเสียไป เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟนเพ่ือปองกันนิสัยลิ้น

ดุนฟน 

 

DEN4348 ทันตกรรมสําหรับเด็ก 1   (Pediatric Dentistry I)  1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

พัฒนาการของเด็กทางรางกาย อารมณ และสังคม พัฒนาการของฟนนํ้านมและฟนแท การจัดการ

พฤติกรรมเด็กขณะใหการรักษาทางทันตกรรมฟนผุในเด็กเล็ก การตรวจทางรางกาย การตรวจภายในชองปาก       การตรวจ

และแปลผลทางภาพถายรังสี การวินิจฉัยโรค การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุและสภาวะของโรคฟนผุในเด็ก งานทันตก

รรมปองกันในเด็ก การใหทันตสุขศึกษาเปนรายบุคคล การแนะแนวการรับประทานอาหารเพ่ือปองกันฟนผุ การใชฟลูออไรด 

การเคลือบหลุมรองฟน การใสแผนยางกันนํ้าลายในผูปวยเด็ก 

 

DEN4349 ทันตกรรมสําหรับเด็ก 2   (Pediatric Dentistry II)  1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : DEN4348 ทันตกรรมสําหรับเด็ก 1  

ข้ันตอนวิธีการใชยาชาเฉพาะท่ีและขอควรระวังภายหลังการฉีดยาชาในผูปวยเด็ก วัสดุอุปกรณและข้ันตอน

การบูรณะฟนนํ้านม การบูรณะฟนนํ้านมดวยครอบฟนโลหะไรสนิม การรักษาเน้ือเยื่อประสาทฟนนํ้านม     การรักษารากฟน

นํ้านม การถอนฟนนํ้านม วัสดุอุปกรณและข้ันตอนท่ีใชในการทําเครื่องมือกันฟนลมสําหรับผูปวยเด็ก การจัดการเมื่อมี

ภยันตรายเกิดข้ึนกับฟนนํ้านม โรคปริทันตในเด็กและวัยรุน รอยโรคในชองปากท่ีพบในเด็กและแนวทางรักษา ขอท่ีควรคํานึงถึง

และขอควรระวังในการใหการรักษาทางทันตกรรมแกผูปวยเด็กพิเศษ และผูปวยท่ีมีโรคทางระบบ การวางแผนการรักษาทาง

ทันตกรรมในผูปวยเด็ก 

 

DEN4350 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟน 1(0-3-1) 

 (Pediatric and Orthodontic Laboratory)  

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

วิเคราะหแบบจําลองฟนและภาพรังสี การวัดกะโหลกศีรษะดานขางเพ่ือใชวางแผนการรักษาทาง  ทันตก

รรมจัดฟน ฝกปฏิบัติการใสแผนยางกันนํ้าลายในผูปวยเด็ก การบูรณะฟนดวยวัสดุอุดฟนอมัลกัม การบูรณะฟนดวยครอบฟน

โลหะไรสนิม การรักษาเน้ือเยื่อประสาทฟนนํ้านม การรักษารากฟนนํ้านม การทําเครื่องมือกันฟนลมสําหรับผูปวยเด็ก 

 

DEN2351 ระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข  (Health and Public Health System) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ระบบบริการสุขภาพและการสาธารณสุขของไทยและตางประเทศ ความสําคัญและบทบาทของงานทันต

สาธารณสุขในทุกระดับ หลักการระบบการพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุขไทย แนวคิดเวชปฏิบัติครอบครัวกับงานสาธารณสุข

และทันตสาธารณสุข การแพทยระบบปฐมภูมิ ตลอดจนเขาใจความเทาเทียมดานตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
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DEN3352 การสรางเสริมสุขภาพชองปาก  (Oral Health Promotion) 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ประวัติศาสตรและพัฒนาการของการสงเสริมสุขภาพและสุขภาพชองปาก ปรัชญาแนวคิดของการสงเสริม

สุขภาพและสุขภาพชองปาก กฎบัตรออตตาวา แนวทางการสรางเสริมสุขภาพชองปากแบบองครวม นโยบายและกลยุทธการ

สงเสริมสุขภาพ การวางแผนโครงการสงเสริมสุขภาพและสุขภาพชองปาก แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม การสื่อสารเพ่ือสุขภาพ ความแตกฉานดานสุขภาพ แนวคิด หลักการการปองกันโรคในชองปากท้ังระดับบุคคล การ

ประเมินผล และกระบวนการ รวมท้ังหลักการสรางภาคีและเครือขาย 

 

DEN3353 ฝกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปากในชมุชน 1   2(0-6-3) 

 (Oral Health Promotion Practice I)  

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  

ฝกปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและสุขภาพชองปากในชุมชน งานสํารวจสุขภาพชองปากในกลุมเปาหมาย

ตางๆ 

 

DEN6354 ฝกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปากในชมุชน 2  2(0-6-3) 

 (Oral Health Promotion Practice II)  

 วิชาบังคับกอน :  DEN3353 ฝกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปากในชุมชน 1  

ฝกงานสงเสริมสุขภาพในชุมชน ท้ังในแงสุขภาพองครวมและสุขภาพชองปากในโรงพยาบาลชุมชน ระบบ

บริการสุขภาพในระดับตางๆ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชนและศูนยสุขภาพชุมชน 

รวมถึงบทบาทหนาท่ีของทันตแพทยในการปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

DEN5355 ทันตกรรมสําหรับผูสูงอายุ (Geriatric Dentistry)  1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามวัย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางดานจิตใจ เภสัชวิทยาและโภชนาการ

ในผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไมได โรคท่ัวกายในผูสูงอายุและการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนในการรักษา

ทางทันตกรรม พยาธิสภาพ การรักษาและการปองกันโรคในชองปากในผูสูงอายุ        การวางแผนการรักษาและขอควร

คํานึงถึงในการใหการรักษาทางทันตกรรม หลักการดูแลและฟนฟูสุขภาพชองปากของผูสูงอายุแบบองครวม นําเสนอการวาง

แผนการรักษาผูปวยในกรณีตัวอยาง 

 

DEN4356 คลินิกตรวจพิเคราะห 1 (Oral Diagnostic Clinic I) 2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3309 เวชศาสตรชองปาก 2 

  DEN3311 รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 

 

ฝกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพรอมของนิสิตทันตแพทยในการลงปฏิบัติงานในคลินิกตรวจ

พิเคราะห ฝกการลงบันทึกบัตรและการใหคําวินิจฉัยโรคในชองปากท่ีไมซับซอน คือไมมีฟนท่ีมีโรคของเน้ือเยื่อในและรอยโรค

ปลายราก การซักประวัติผูปวย อาการนํา ประวัติความเจ็บปวยในปจจุบัน ประวัติทางการแพทย การตรวจภายนอกชองปาก

และการตรวจภายในชองปาก การลงบันทึกบัตร การฝกถายภาพรังสีในชองปาก ลางฟลม         แปลภาพรังสีและแกไข

ขอบกพรอง  
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DEN5357 คลินิกตรวจพิเคราะห 2 (Oral Diagnostic Clinic II)  2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน : DEN4356 คลินิกตรวจพิเคราะห 1  

ฝกปฏิบัติงานในคลินิกตรวจพิเคราะห เพ่ือฝกการใหคําวินิจฉัยโรคในชองปากท่ีซับซอน มีรอยโรคในชอง

ปาก มีฟนท่ีมีโรคของเน้ือเยื่อในฟน หรือรอยโรคปลายรากการตรวจ การวินิจฉัยและการจัดการผูปวยท่ีมีปญหาความเจ็บปวด

ท่ีบริเวณชองปากและใบหนาท่ีเกิดจากกระดกูขากรรไกรและกลามเน้ือบดเคี้ยว ความผิดปกติท่ีระบบประสาทไทรเจมินัล ภาวะ

ใชในงานนอกหนาท่ีของขากรรไกร การเลือกใชเทคนิคการถายภาพรังสี เพ่ือสํารวจบริเวณใบหนา ขากรรไกร และกะโหลก

ศีรษะ ฝกถายภาพรังสีในและนอกชองปากและฝกแปลภาพรังสี 

 

DEN4358 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 1   (Prosthodontic Clinic I)  2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN3337 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมบางสวนถอดได 2  

ฝกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพรอมของนิสิตทันตแพทยในการลงปฏิบัติงานในคลินิก   ทันตก

รรมประดิษฐ การพิมพปาก การลงบันทึกประวัติ ฝกปฏิบัติงานในคลินิกเพ่ือใหการรักษาผูปวยดวยการใสฟนเทียมบางสวนถอด

ไดฐานอะคริลิก และฟนเทียมบางสวนถอดไดฐานโลหะอยางงาย พรอมท้ังแกไขปญหาจากการใสฟนเทียม ใหคําแนะนําผูปวย

และติดตามผลการรักษา 

 

DEN5359 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 2   (Prosthodontic Clinic II)  2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN3333 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมท้ังปาก 2 

                       DEN4358 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 1   

 

ฝกปฏิบัติงานในคลินิกเพ่ือใหการรักษาผูปวยดวยการใสฟนเทียมท้ังปาก และการใสฟนเทียมบางสวนถอด

ไดขยายฐานหรือฟนเทียมบางสวนถอดไดท่ีซับซอน พรอมท้ังการแกไขปญหาจากการใสฟนเทียม การใหคําแนะนําแกผูปวย

และติดตามผลการรักษา 

 

DEN6360 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 3   (Prosthodontic Clinic III)     2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN5359 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 2   

ฝกปฏิบัติงานในคลินิกเพ่ือใหการรักษาผูปวยดวยการใสฟนเทียมชนิดถอดได การใหการรักษาฉุกเฉินทาง

ทันตกรรมประดิษฐ การแกไขปญหาหลังจากใสฟนเทียม และการเรียกคืนผูปวยภายหลังการรักษา รวมท้ังการเตรียมสภาพชอง

ปากผูปวยกอนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ 

 

DEN5361 คลินิกฟนเทียมติดแนน 1 (Fixed Prosthodontic Clinic I)  2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN4342 ฝกปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 2  

ฝกปฏิบัติงานในคลินิก เพ่ือใหการรักษาผูปวยดวยฟนเทียมชนิดติดแนน  

 

DEN6362 คลินิกฟนเทียมติดแนน 2   (Fixed Prosthodontic Clinic II) 2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN5361 คลินิกฟนเทียมติดแนน 1   

ฝกปฏิบัติงานในคลินิก เพ่ือใหการรักษาผูปวยดวยฟนเทียมชนิดติดแนน พรอมท้ังการแกไขปญหาจากการ

ใสฟนเทียม การใหคําแนะนําแกผูปวยและการติดตามผลการรักษา 
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DEN4363 คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 1   (Oral Surgery Clinic I)  2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน : DEN4325 ศัลยศาสตรชองปาก 3  

ฝกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพรอมของนิสิตทันตแพทยในการลงปฏิบัติงานในคลินิกศัลยศาสตร

ชองปาก ฝกปฏิบัติงานในคลินิกเพ่ือการประเมินสภาพผูปวยกอนทําศัลยกรรมชองปาก การเลือกใชยาชาเฉพาะท่ีและการใหยา

ชาเฉพาะท่ีเพ่ือการทําศัลยกรรมชองปาก อธิบายผูปวยกอนการรักษาถึงแผนการรักษาและภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึน การ

ถอนฟนแบบไมซับซอน/อยางงาย การสั่งยาและดูแลผูปวยหลังถอนฟน 

  

DEN5364 คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 2  (Oral Surgery Clinic II)  2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน : DEN4363 คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 1  

ฝกปฏิบัติงานในคลินิก การถอนฟนท่ีมีความยุงยากตองใชการผาตัดรวมดวย การผาตัดฟนคุดท่ีไมซับซอน 

การจัดการผูปวยติดเช้ือท่ีเปนปญหาซับซอนปานกลาง การใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนหลังการทําศัลยกรรมชองปาก การขอ

คําปรึกษาจากทันตแพทยตางสาขาหรือสงตอ 

 

DEN4365 คลินิกปริทันตวิทยา 1   (Periodontal Clinic I)   2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน : DEN3319 ฝกปฏิบัติการปริทันตวิทยา  

ฝกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพรอมของนิสิตทันตแพทยในการลงปฏิบัติงานในคลินิก    ปริทันต 

ฝกถายรูปในชองปาก ตรวจ บันทึกประวัติ วินิจฉัยโรค พยากรณโรค และวางแผนการรักษาโรค ใหความรูและแนะนําการแปรง

ฟนและใชอุปกรณเสริมการทําความสะอาดซอกฟนแกผูปวย ใหการรักษาโดยการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟนในผูปวยโรค

เหงือกอักเสบระดับเริ่มตน ผูปวยท่ีอยูในระยะคงสภาพหลังการรักษาโรคปริทันต 

 

DEN5366 คลินิกปริทันตวิทยา 2   (Periodontal Clinic II)    2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน : DEN4365 คลินิกปริทันตวิทยา 1  

ฝกปฏิบัติงานในคลินิกโรคปริทันตในการรักษาระยะเตรียมอนามัยชองปาก ตรวจบันทึกประวัติ วินิจฉัยโรค 

พยากรณโรค และวางแผนการรักษาโรค ใหความรูและแนะนําการแปรงฟนและใชอุปกรณเสริมการทําความสะอาดซอกฟนแก

ผูปวย ใหการรักษาโดยการขูดหินนํ้าลายและเกลารากฟนในผูปวยโรคเหงือกอักเสบระดับเริ่มตน   ถึงเหงือกอักเสบระดับปาน

กลาง ผูปวยโรคปริทันตอักเสบระดับเริ่มตนและผูปวยท่ีอยูในระยะคงสภาพหลังการรักษาโรคปริทันต 

 

DEN4367 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1   (Operative Dentistry Clinic I)  2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN3315 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2  

ฝกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพรอมของนิสิตทันตแพทยในการลงปฏิบัติงานในคลินิกเพ่ือการ

ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาทางทันตกรรมบูรณะ การเตรียมโพรงฟนอยางงาย การใหการบําบัดรักษาและบูรณะรอยผุชนิด

ท่ีไมซับซอนในผูปวยจริงท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ใหการรักษาจนสมบูรณโดยคํานึงถึงหลักการอนุรักษ 

 

DEN5368  คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2   (Operative Dentistry Clinic II) 2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน : DEN4367 คลินิกทันตกรรมหตัถการ 1  

ฝกปฏิบัติงานในคลินิกเพ่ือการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาแบบองครวม และใหการบําบัด รักษา ใน

การบูรณะรอยผุท่ีมีการลุกลามปานกลางถึงโพรงฟนท่ีมีการลุกลามมากและมีความซับซอนในผูปวยจริงท่ีไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบ ใหการรักษาจนสมบูรณโดยคํานึงถึงหลักการอนุรักษ 
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DEN5369 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต 1   (Endodontic Clinic I)   2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN4322 ฝกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต   

ฝกปฏิบัติงานในคลินิกรักษาคลองรากฟนโดยทําการตรวจวินิจฉัยโรคของเน้ือเยื่อในฟน วางแผนการรักษา 

สื่อสารใหผูปวยเขาใจแผนการรักษาและข้ันตอนการรักษา ใหการรักษาและพยากรณผลการรักษา รักษาคลองรากฟนในฟน

รากเดี่ยวรวมถึงการบูรณะฟนภายหลังการรักษาคลองรากฟนแลว ใหการบําบัดฉุกเฉินในรายท่ีมีอาการปวดหรือบวมกอนและ/

หรือภายหลังการรักษา 
 

DEN6370 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต 2   (Endodontic Clinic II)  2(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน :  DEN5369 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต 1   

ฝกปฏิบัติงานในคลินิกรักษาคลองรากฟนโดยทําการตรวจวินิจฉัยโรคของเน้ือเยื่อในฟน วางแผนการรักษา 

สื่อสารใหผูปวยเขาใจแผนการรักษาและข้ันตอนการรักษา ใหการรักษาและพยากรณผลการรักษา รักษาคลองรากฟนในฟน

กรามนอยรวมถึงการบูรณะฟนภายหลังการรักษาคลองรากฟนแลว ใหการบําบัดฉุกเฉินในรายท่ีมีอาการปวดหรือบวมกอน

และ/หรือภายหลังการรักษา 
 

DEN5371 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและจัดฟน 1   2(0-6-3) 

 (Pediatric Dentistry and Orthodontics Clinic I)  

 วิชาบังคับกอน :  DEN4350 ฝกปฏิบัติการทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟน 

ฝกปฏิบัติงานในคลินิก ตรวจรางกาย ตรวจภายในชองปาก ตรวจและแปลผลทางภาพถายรังสี วินิจฉัยโรค 

วางแผนการรักษา และใหการรักษาเพ่ือสรางเสริมสุขภาพในชองปากเด็ก การจัดการพฤติกรรมเด็กขณะรับการรักษา การ

บูรณะฟนดวยวัสดุชนิดตางๆ การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุ งานทันตกรรมปองกันในเด็ก การใหทันตสุขศึกษาเปน

รายบุคคล การแนะแนวการรับประทานอาหารเพ่ือปองกันฟนผุ การใชฟลูออไรด และการเคลือบหลุมรองฟน ฝกปฏิบัติการ

ประเมินผูปวยเพ่ือการจัดฟน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา 
 

DEN6372 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและจัดฟน 2   2(0-6-3) 

 (Pediatric Dentistry and Orthodontics Clinic II)  

 วิชาบังคับกอน : DEN5371 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและการจัดฟน 1  

ฝกปฏิบัติงานในคลินิก ตรวจรางกาย ตรวจภายในชองปาก ตรวจและแปลผลทางภาพถายรังสี วินิจฉัยโรค 

วางแผนการรักษา และใหการรักษาเพ่ือสรางเสริมสุขภาพในชองปากเด็ก การจัดการพฤติกรรมเด็กขณะรับการรักษา การใส

แผนยางกันนํ้าลายในผูปวยเด็ก การบูรณะฟนดวยวัสดุชนิดตางๆ การบูรณะฟนนํ้านมดวยครอบฟนโลหะไรสนิม การรักษา

เน้ือเยื่อประสาทฟนนํ้านม หรือการรักษารากฟนนํ้านม การถอนฟนนํ้านม การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุ งานทันตก

รรมปองกันในเด็ก การใหทันตสุขศึกษาเปนรายบุคคล การแนะแนวการรับประทานอาหารเพ่ือปองกันฟนผุ การใชฟลูออไรด

และการเคลือบหลุมรองฟน ฝกปฏิบัติการประเมินผูปวยเพ่ือการจัดฟน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา แบบองครวม การ

ออกแบบและการสรางเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟนอยางงายสําหรับผูปวยเฉพาะราย ตลอดจนการดูแลและการติดตาม

ผลการรักษาสําหรับผูปวย 
 

DEN6373 ทันตกรรมพรอมมูล   (Comprehensive Dentistry) 1(1-0-2)  

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

แนวคิดและการประยุกตแนวคิดในการดูแลสุขภาพชองปากแบบองครวม การบูรณาการองคความรูสาขาต

างๆ ทางทันตแพทยศาสตรในการวางแผนการรักษาและใหบริการทางทันตกรรมพรอมมูล 
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DEN6374 คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล   (Hospital Dentistry Clinic)  4(0-12-6)  

 วิชาบังคับกอน : DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล  

ศึกษาดูงาน และ/หรือ ฝกปฏิบัติงาน รักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาล การสงตอผูปวย ศึกษาดูงาน

ระบบการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล หอผูปวยและหองผาตัด ระบบการจายยา ระบบพัสดุปลอดเช้ือทางทันตกรรม และระบบ

โดยรวมของโรงพยาบาล 
 

DEN6375 คลินิกทันตกรรมพรอมมูล  (Comprehensive Dentistry Clinic) 4(0-12-6) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ฝกปฏิบัติงานทันตกรรมพรอมมูลในคลินิกทันตกรรมโดยการตรวจในชองปากเพ่ือวินิจฉัยพยากรณโรค วาง

แผนการรักษาและใหการรักษาทางทันตกรรมแกผูปวยโดยคํานึงถึงปจจัยทางรางกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอม

ของผูปวย การใหทันตกรรมปองกันระดับปฐมภูมิเพ่ือการคงสภาพท่ีดีของทันตสุขภาพไดดวยตนเอง การติดตามและ

ประเมินผลทันตสุขภาพของผูปวยท่ีไดรับการรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูลไปแลวอยางตอเน่ือง 

 
 วิชาชีพเลือก        ไมนอยกวา      1       หนวยกิต 

DEN6376  ฝกปฏิบัติศัลยปริทันต   (Minor Periodontal Surgery Practice) 1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ฝกทําศัลยปริทันตแบบไมซับซอนในขากรรไกรหมู ศึกษางานขางเกาอ้ีในคลินิกศัลยปริทันต 
 

DEN6377 ฝกปฏิบัติทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงาม (Esthetic Restorative Practice) 1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ฝกปฏิบัติทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงามในโมเดลฟน และฝกปฏิบัติงานในผูปวยทันตกรรมบูรณะเพ่ือ

ความสวยงามในคลินิกทันตกรรมบูรณะตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

DEN6378 ฝกปฏิบัติวิทยาการเอ็นโดดอนตในฟนกราม 1(0-3-1) 

 (Endodontic Treatment Practice in Molar Teeth)  

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ฝกทํางานทันตกรรมรักษาคลองรากฟนในฟนกราม ในบล็อกฟนธรรมชาติ และศึกษางานขางเกาอ้ีในคลินิก

รักษาคลองรากฟนกรามท่ีไมซับซอน  
 

DEN6379 ฝกปฏิบัติผาตัดเล็กในชองปาก  (Minor Oral Surgery Clinic)  1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ศึกษาดูงาน/ฝกปฏิบัติงานขางเกาอ้ีในคลินิก งานผาตัดฟนกรามบนหรือลางคุดซี่ท่ีสาม และ/หรือ ฟนฝงคุดซี่

อ่ืนท่ีไมซับซอน ศัลยกรรมกอนงานทันตกรรมประดิษฐ การใหคําแนะนําและใหยาผูปวยหลังผาตัด การจัดการภาวะแทรกซอน 

ภายหลังการทําศัลยกรรมชองปาก 
 

DEN6380  ฝกปฏิบัติพ้ืนฐานทันตกรรมรากเทียม  (Basic Implant Dental Clinic)  1(0-3-1) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

ศึกษาดูงานรากเทียมระบบตางๆ ฝกฝงรากเทียมในขากรรไกรเทียม หรือขากรรไกรหมู ศึกษางานขางเกาอ้ี

ในคลินิกงานทันตกรรมรากเทียม 
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 ช่ือหลักสูตร  

         ภาษาไทย    :  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

              ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Medical Technology 

 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

           ภาษาไทย      ช่ือเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 

                ช่ือยอ    :     วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

 

          ภาษาอังกฤษ         ช่ือเต็ม  :     Bachelor of Science (Medical Technology) 

        ช่ือยอ   :     B.Sc. (Medical Technology) 

 

 

 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 ปรัชญาของหลักสตูร  

มุงพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย เพ่ือเสริมสรางสุขอนามัยของชุมชนและสังคม 

 

   วัตถุประสงค 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีมาตรฐานความรู

ความสามารถทางเทคนิคการแพทย และสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถและเกณฑ

มาตรฐานการฝกงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะหลัก (core competency) และสมรรถนะวิชาชีพ 

(professional competency) ท่ีมีความสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ซึ่งมีคุณลักษณะดังน้ี 

สมรรถนะหลัก (core competency) 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

2) สื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) คิด วิเคราะห สังเคราะห คิดเชิงระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

4) สืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) ทํางานเปนทีมรวมกับสหสาขาวิชาชีพและมุงสัมฤทธิผล 

6) บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

 

 

 

 

 

    หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
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 โครงสรางหลักสูตร 
 

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

หมวดวิชา หนวยกิต 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต  

(1.1)  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9  

(1.2)  กลุมวิชาภาษา 15  

(1.3)  กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 6  

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ 102 หนวยกิต  

(2.1)  กลุมวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 21  

(2.2)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 14  

(2.3)  กลุมวิชาชีพ 67  

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

รวม 138 หนวยกิต  

 

 

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   9  หนวยกิต 

 ใหนิสิตเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี และหรือรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเนช่ัน ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

1. ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily Life)    3(3-0-6) 

2 SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม  (Culture and Society  )     3(3-0-6) 

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

    

1.2 กลุมวิชาภาษา    15  หนวยกิต 

1. THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   (Thai Language for Communication)   3(3-0-6) 

2. ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 (English for Communication I)   3(3-0-6) 

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

4. ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (English for Communication III)   3(3-0-6) 

5. ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)   3(3-0-6) 

 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ     6   หนวยกิต 

1. STA1001 สถิติพ้ืนฐาน (General Statistics)       3(3-0-6) 

2. TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology)     3(3-0-6) 

3. MAT1001  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน (General Mathematics)       3(3-0-6)     
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2.   หมวดวิชาเฉพาะ  102  หนวยกิต   

2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน บังคับเรียน  21  หนวยกิต 

1. SCI1102 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)       3(2-3-6) 

2. SCI1104 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)       3(2-3-6) 

3. SCI1106 ชีววิทยาท่ัวไป (General Biology)       4(3-3-6) 

4. SCI1107 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน (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 ฟสิกสเบ้ืองตน (General Physics)       3(2-3-6) 
 

2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ บังคับเรียน  14   หนวยกิต 

1. SMT1201 กายวิภาคศาสตรมนุษย (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 สถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิจยั (Basic Statistics for Research)     2(2-0-4) 

2.3 กลุมวิชาชีพ บังคับเรียน  67  หนวยกิต 

• 2.3.1  รายวิชาเทคนิคการแพทยทั่วไป  11 หนวยกิต 

1. SMT2303 พ้ืนฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรทางการแพทย    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 ระเบียบวิธีวิจยัและชีวสถิติทางการแพทย        1(1-0-2)               

  (Research Methodology and Medical Biostatistics) 

4. SMT3407 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย          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 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย (Medical Science Research Projet)    1(0-3-2)  

9. EXC4304 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ (Comprehensive Professional Evaluation)  N/C (3-0-0) 
 

• 2.3.2  รายวิชารายวิชาจุลชีววิทยาคลินิก     9 หนวยกิต 

1. SMT2307 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย (Medical Bacteriology)    3(2-3-6) 

2. SMT3307 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก (Diagnostic Clinical Microbiology)   2(2-0-4) 

3. SMT3308 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย (Medical Virology and Mycology)  3(2-3-6) 

4. SMT3406 จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)     1(1-0-2) 
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• 2.3.3  รายวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 6 หนวยกิต 

1. SMT2310 ภูมิคุมกันวิทยาพ้ืนฐาน  (Basic Immunology)     3(2-3-6) 

2. SMT3310 ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก  (Clinical Immunology)     3(2-3-6) 
 

• 2.3.4  รายวิชาโลหิตวิทยาคลินิก     13 หนวยกิต                                                                                                                                                                                                       

จุลทรรศนศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก 

1. SMT2311 โลหิตวิทยาพ้ืนฐาน  (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 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในโลหิตวิทยาคลินิก      2(2-0-4) 

 (Diagnostic Technology in Clinical Hematology) 

5. SMT3314 การวิเคราะหปสสาวะและสารนํ้าในรางกาย (Urinalysis and Body Fluid Analysis) 2(1-3-4) 

• 2.3.5  รายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต  6   หนวยกิต 

1. SMT3315 โลหิตวิทยาภูมิคุมกัน (Immunohematology)     3(2-3-6) 

2. SMT3316 วิทยาศาสตรการบริการโลหติ (Transfusion Science)    3(2-3-6) 
 

• 2.3.6  รายวิชาเคมีคลินิก 11   หนวยกิต 

1. SMT2317 เคมีคลินิกท่ัวไป   (General Clinical Chemistry)     3(2-3-6) 

2. SMT3303 พิษวิทยาพ้ืนฐาน  (Basic Toxicology)      2(1-3-4) 

3. SMT3318 เคมีคลินิกเฉพาะทาง  (Specialized Clinical Chemistry)    3(2-3-6) 

4. SMT3319 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในเคมีคลินิก (Diagnostic Technology in Clinical Chemistry) 3(3-0-6) 
 

• 2.3.7  รายวิชาการแปลผลและปฏิสัมพันธตอชุมชน 5   หนวยกิต 

1. SMT4320 คลินิกสมัพันธ  (Clinical Correlation)      1(1-0-2) 

2. SMT4321 เทคนิคการแพทยชุมชน (Community Medical Technology)   2(1-3-4) 

3. SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพ่ือการประยุกตใช (Health Informatics for Applications) 2(2-0-4) 
 

• 2.3.8  รายวิชาฝกปฏิบัติงานในคลินิก    6   หนวยกิต 

1. SMT2322 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก (Clinical Laboratory Practicum)   N/C (0-9-5) 

2. SMT4323 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด     6(0-30-15) 

(Comprehensive Clinical Laboratory Practicum)  

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต 
  ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี และ/หรือ รายวิชาทีเปดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 6 หนวยกิต  

1. SMT3401 โภชนาการ (Nutrition)        3(3-0-6) 

2. SMT3403 เภสัชวิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Pharmacology)    3(3-0-6) 

3. SMT3405 นิติวิทยาศาสตร (Forensic Science)      3(3-0-6) 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย   

ช้ันป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูรอน 

1 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) TCS1001 การคิด การส่ือสาร และการแกปญหา 3 (3-0-6) 

THA1001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 (3-0-6) ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3 (3-0-6) SMT1206 เคมีวิเคราะห 3 (2-3-6) 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3 (3-0-6) SCI1104 เคมีอินทรีย 3 (2-3-6) SMT1207 จุลชีววิทยาทัว่ไป 2 (1-3-4) 

TEC1001 ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6) SCI1107 คอมพิวเตอรเบื้องตน    2 (1-3-4)     

MAT1001 คณิตศาสตรพื้นฐาน                                        3 (3-0-6) SCI1108 แคลคูลัส          3 (3-0-6)         

SCI1106 ชีววิทยาทั่วไป 4 (3-3-8) SMT1201 กายวิภาคศาสตรมนุษย 3 (2-3-6)         

SCI1102 เคมีทั่วไป 3 (2-3-6) SMT1202 สรีรวิทยามนุษย                                    2 (1-3-4)         

  รวม 22(20-6-44)  รวม 19(15-12-38)  รวม 8(6-6-16) 

  รวมหนวยกิตสะสม 22 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 41 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม   49 หนวยกิต 

2 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 3 (3-0-6) ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 3 (3-0-6) SMT2322 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก N/C (0-9-5) 

SCI2109 ชีวเคมี 3 (2-3-6) SMT2303 พ้ืนฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรทางการแพทย 1 (1-0-2)     

SCI2110                                       ฟสิกสเบื้องตน 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 เทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางเทคนิคการแพทย 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) 

  รวมหนวยกิตสะสม 64 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 80 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 80 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย   

ช้ันป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูรอน 

3 

SMT3308 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย 3 (2-3-6) SMT3307 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก 2 (2-0-4) SMT3301 ระเบียบวธิีวิจยัและชวีสถิติทางการแพทย                 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 เทคโนโลยีการวินจิฉยัในโลหิตวิทยาคลินิก 2 (2-0-4) XXXxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2 3 (3-0-6) 

SMT3315 โลหิตวิทยาภูมิคุมกัน 3 (2-3-6) SMT3314 การวิเคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย 2 (1-3-4) SMT3407 ภาษอังกฤษสําหรับวิชาชพีเทคนิคการแพทย 2 (2-0-4) 

SMT3318 เคมีคลินิกเฉพาะทาง 3 (2-3-6) SMT3316 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 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) 

  รวมหนวยกิตสะสม 95 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 113 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 122 หนวยกิต 

4 

SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2) EXC4304 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ N/C (3-0-0)     

SMT4305 การบริหารหองปฏิบัติการ 2 (2-0-4) SMT4323 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด 6 (0-30-15)     

SMT4306 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2)         

SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย      1 (0-3-2)         

SMT4320 คลินิกสัมพันธ                                   1 (1-0-2)         

SMT4321 เทคนิคการแพทยชุมชน                         2 (1-3-4)         

SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยกุตใช                         2 (2-0-4)         

            

  รวม 10(8-6-20)  รวม 6(3-30-15)    

  รวมหนวยกิตสะสม 132 หนวยกิต  รวมหนวยกิตสะสม 138 หนวยกิต    
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หนวยกิต   

 1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   9  หนวยกิต 

ECO1001 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics  in  Daily  Life)                  3(3-0-6) 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรขอบเขตหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรวาดวยราคาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    อุปสงค  อุปทาน และปจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลติ รายได

ประชาชาติ ความรูเบ้ืองตนดานตลาดทุน  การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ 

 

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

หลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสงัคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะหสถานการณ ปญหาและการสังเคราะห แนวทางแกไข ปองกันปญหา 

หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพ่ือประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม มีการประยุกตความรูเพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหา 

รวมถึงศึกษากรณศีึกษาตางๆ  

 

TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญหา                           3(3-0-6) 

 (Thinking Communication and Problem Solving)  

ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคดิ และการ

แกไขปญหาเชิงตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแกไขปญหาและตัดสินใจ 

 

 1.2  กลุมวิชาภาษา     15  หนวยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I)                      3(3-0-6) 

โครงสรางและหลักไวยากรณเบ้ืองตน การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพท

และสํานวนในชีวิตประจําวัน 

 

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

โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ 

 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III)          3(3-0-6) 

โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 

 

ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV)          3(3-0-6) 

ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

 

 คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
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THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language for Communication )                             3(3-0-6) 

การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝกการอานและการฟง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณอยางมีเหตุผล การพูด

ในโอกาสตางๆ การเขียน ตลอดจนการนําเสนอรายงานและโครงการ  

                 

 1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6    หนวยกิต 

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

ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรูเบ้ืองตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคน

ขอมูล ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสมรรถนะดิจิทัล 

 

STA1001 สถิติพ้ืนฐาน  (General Statistics) 3(3-0-6) 

สถิติพ้ืนฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัว

แปรสุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเปนอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและ

สหสัมพันธเชิงเสนเชิงเดี่ยว และการแปลผลขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

MAT1001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  (General Mathematics) 3 (3-0-6) 

ทฤษฎีเบ้ืองตนเก่ียวกับคณิตศาสตร ทฤษฎีของเซตและตรรกศาสตร ระบบจํานวน สมการและอสมการ ความ

นาจะเปน ฟงกช่ัน สมการเสนตรง ภาคตัดกรวย ระบบเมตริกซ คณิตศาสตรการเงิน และการคํานวณภาษีเงินได 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ   102 หนวยกิต 

 2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน บังคับเรียน  21  หนวยกิต 

SCI1102 เคมีท่ัวไป  (General Chemistry) 3 (2-3-6) 

ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี สมบัติของของแข็ง กาซ และของเหลว สารละลายและ

คุณสมบัติของสารละลาย จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส ไฟฟาเคมี ตารางธาตุและเคมีของธาตุ เคมีนิวเคลียรและ

ปฏิบัติการเคมีท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชา 

 

SCI1104 เคมีอินทรีย  (Organic Chemistry) 3 (2-3-6) 

โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และการเกิดไฮบริไดเซช่ัน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ การอานช่ือ ปฏิกิริยา

การเตรียมและปฏิกิริยาการสังเคราะหของสารประกอบกรด-เบส อัลเคน อัลคีน อัลไคน อะโรเมติก แฮไลดอินทรีย 

แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร อีพอกไซด อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ และเอมีน 

ฝกฝนเทคนิคเบ้ืองตนในการแยกสาร การทําใหสารบริสุทธ์ิ การทดสอบสมบัติทางเคมีท่ีสําคัญของหมูฟงกช่ัน

ของสารประกอบอินทรีย 
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SCI1106 ชีววิทยาท่ัวไป  (General Biology) 4 (3-3-8) 

โครงสรางและหนาท่ีของเซลลท้ังโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบงเซลล และปฏิกิริยาเคมีในเซลล 

กระบวนการในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสัมพันธและการ

เจริญของสิ่งมีชีวิต ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชาใน

ภาคบรรยาย 

SCI1107 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน    (Introduction to Computer) 2 (1-3-4) 

ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีการสื่อสารระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ อินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูลการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร การวิเคราะหและออกแบบระบบ SDLC และการออกแบบ Gantt Chart ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

SCI1108  แคลคูลัส  (Calculus) 3 (3-0-6) 

ลิมิต ความตอเน่ือง การหาอนุพันธ และการอินทิเกรต ของฟงกชันคาจริงของหน่ึงตัวแปรจริง และการประยุกต 

เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตน 

SCI2109 ชีวเคม ี (Biochemistry) 3 (2-3-6) 

  คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล ซึ่งไดแก คารโบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก 

เอ็นไซม วิตามิน และโคเอ็นไซม กระบวนการทางเมแทบอลิซึมและพลังงานของเซลล การสังเคราะหสารทางพันธุกรรม และ

การควบคุมการแสดงออกของยีนส 

SCI2110                                        ฟสิกสเบ้ืองตน  (General Physics) 3 (3-0-6) 

ทฤษฎีและการประยุกตของกลศาสตร กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร กระแสไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกสข้ันแนะนํา เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช  

 

 2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ บังคับเรียน  14   หนวยกิต 

SMT1201 กายวิภาคศาสตรมนุษย   (Human Anatomy) 3 (2-3-6) 

รายละเอียดของโครงสราง รูปราง  ลักษณะ องคประกอบ และตําแหนงท้ังลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร

และจุลกายวิภาคศาสตรของอวัยวะตางๆ ของระบบในรางกายมนุษย กลไกการทํางานและการประสานงานระหวางอวัยวะใน

ระบบตางๆ  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชา 

 

SMT1202 สรีรวิทยามนุษย  (Human Physiology) 2 (1-3-4) 

รายละเอียดของหนาท่ีของเซลล เน้ือเยื่อ อวัยวะ และระบบตางๆ ของรางกาย การรักษาสมดุลของรางกาย  

การทํางานรวมกันและสัมพันธกันของระบบตางๆ ในรางกาย การเจริญเติบโตของมนุษยตั้งแตการปฏิสนธิ และการเกิดเน้ือเยื่อ

และอวัยวะตางๆ ของรางกาย ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชา 
 

SMT1206 เคมีวิเคราะห  (Analytical Chemistry) 3 (2-3-6) 

บทนําเก่ียวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การคํานวณปริมาณสัมพันธ สถิติในเคมีวิเคราะห 

แนวคิดและการประยุกตใชการวิเคราะหเชิงปริมาณข้ันพ้ืนฐานโดยปริมาตรและนํ้าหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรต

แบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ และการไทเทรตแบบสารเชิงซอนท้ังในสารละลาย การวิเคราะหเชิงไฟฟา การ

วิเคราะหโดยการช่ังนํ้าหนักท้ังการตกตะกอนและการระเหย เทคนิคการแยกสาร ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชา 
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SMT1207 จุลชีววิทยาท่ัวไป  (General Microbiology) 2 (1-3-4) 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจุลชีววิทยา  ชนิด  รูปราง  ลักษณะ  สรีรวิทยา  การสืบพันธุและการเจริญเติบโต     

เมแทบอลิซึม และการควบคุมเช้ือจุลินทรีย ความสัมพันธของจุลินทรียในดานการแพทยและการสาธารณสุข สิ่งแวดลอม 

อาหาร และอุตสาหกรรม การตานทานการติดเช้ือของระบบภูมิคุมกันรางกาย 

ฝกปฏิบัติการใชกลองจุลทรรศนเพ่ือศึกษาจุลินทรีย เทคนิคการทําปลอดเช้ือ การเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยง

จุลินทรีย การเพาะและการเลี้ยงเช้ือ เทคนิคการแยกเช้ือบริสุทธ์ิ การทดลองทางชีวเคมี การวินิจฉัยจุลินทรียเบ้ืองตน การศึกษาผล

ของสารปฏิชีวนะตอการเติบโตของจุลินทรีย การวิเคราะหคุณภาพของนํ้าจากสิ่งแวดลอมโดยใชแบคทีเรีย 
 

SMT2204 พยาธิวิทยา  (Pathology) 2 (2-0-4) 

กลไกการเกิดโรค ความผิดปกติและการเสียสมดุลของการทํางานของรางกายในระบบตางๆ ศึกษาโรคท่ีพบบอย

เก่ียวกับนิยาม การวินิจฉัย สาเหตุ ระบาดวิทยา  
 

SMT2206 สถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย  (Basic Statistics for Research) 2 (2-0-4) 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ความนาจะเปน การแจก

แจงคาสถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การคํานวณขนาดตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลแจงนับ การเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยของประชากร สมการถดถอยอยางงาย สถิติไมอิงพารามิเตอร การประยุกตใชสถิติในงานวิจัย 

 

 2.3  กลุมวิชาชีพ     บังคับเรียน  67  หนวยกิต 

 2.3.1 รายวิชาเทคนิคการแพทยทั่วไป  11 หนวยกิต 

SMT2303 พ้ืนฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรทางการแพทย 1 (1-0-2) 

 (Basic Molecular Biology and Medical Genetics)   

ชนิดและความแตกตางของสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตกลุมยูคาริโอตและโปรคาริโอต ลักษณะโครงสรางของ

โครโมโซม ดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ ประบวนการจําลองตัวของโครโมโซม และวัฏจักรของเซลล การจําลองตัว สังเคราะหและ

ถอดรหัสสารพันธุกรรม หลักการศึกษาโครโมโซม ปริมาณและชนิดของกรดนิวคลิอิก โปรตีน โดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา 

ไดแก PCR, DNA sequencing, DNA Fingerprinting, Electrophoresis, Immunoblotting, Hybridization, Microarray  

หลักพันธุศาสตรการเกิดมะเร็ง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล การโคลนเซลล การตัดตอพันธุกรรม เทคโนโลยีทางอณูชีววิทยา

และพันธุศาสตรท่ีทันสมัยตางๆ 

 

SMT2304 เทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางเทคนิคการแพทย 2 (1-3-4) 

 (Technology and Equipment in Medical Technology)   

หลักการ วิธีการใช การบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือทางหองปฏิบัติการการแพทยพ้ืนฐาน การวิเคราะหพิเศษ 

และเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการแพทย อาทิ เชน กลองจุลทรรศนแบบแสงสองผาน กลองจุลทรรศนฟลูออเรสเซ็นต ตู

ปลอดเช้ือชีวภาพ เครื่องแยกโปรตีนและสารพันธุกรรม เครื่องเพ่ิมจํานวนสารพันธุกรรม เครื่องวิเคราะหแยกเซลลชนิดเซลล

โฟลไซโตเมทรี เครื่องวิเคราะหสารประกอบของเหลวและกาซหลักการโครมาโตกราฟ เครื่องวิเคราะหลําดับยีน เครื่องแมส

สเปกโตเมทรี เครื่องวิเคราะหทางเทคนิคการแพทยก่ึงอัตโนมัติและอัตโนมัติท่ีทันสมัย เปนตน เทคนิคทางหองปฏิบัติการทาง

แพทย ไดแก หลักความปลอดภัย การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา การเตรียมและยอมสีสิ่งสงตรวจ การสกัดสารพันธุกรรม

และโปรตีน การเพ่ิมจํานวนสารพันธุกรรม การแยกสารพันธุกรรมและโปรตีน การตรวจลําดับยีน การวิเคราะหองคประกอบ

ทางชีวภาพและเคมีของตัวอยางตรวจ ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชา 
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SMT3301 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางการแพทย                  1 (1-0-2) 

 (Research Methodology and Medical Biostatistics)   

ชนิดของงานวิจัย หลักการดําเนินงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การตั้งสมมติฐาน การคนควาทบทวน

องคความรูงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การออกแบบและวางแผน การเขียนโครงการ การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน การ

นําเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมในการวิจัย ความหมาย บทบาทและประโยชนของชีวสถิติ หลักการเก็บรวบรวมขอมูลการ

ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติอนุมาน การสรุปผลวิเคราะห  

 

SMT3407 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย      2 (2-0-4) 

 (English for Medical Technology Profession)   

ศัพทภาษาอังกฤษท่ีใชในงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย การฝกทักษะเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพท้ังการฟง การ

พูด การอาน และการเขียน การเขียนบทความเชิงวิชาการและการอภิปรายถกเถียงในเชิงวิชาการในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ฝกทําแบบทดสอบในเชิงวิชาการของวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

 

SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชพีเทคนิคการแพทย 1 (1-0-2) 

 (Medical Technology Professional Laws and Ethics)   

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผูปวย สิทธิหนาท่ี 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

ความรับผิดชอบของนักเทคนิคการแพทย จรรยาบรรณวิชาชีพและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับวิชาชีพประกอบกฎหมายวิชาชีพ 

 

SMT4305 การบริหารหองปฏิบัติการ  (Laboratory Administration) 2 (2-0-4) 

แนวคิดและหลักพ้ืนฐานการบริหารงาน ภาวะผูนํา ธรรมาภิบาล การจัดระบบในหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน

งานเทคนิคการแพทย ความปลอดภัย การกําจัดของเสียและสิ่งสงตรวจ ระบบสารสนเทศในหองปฏิบัติการ การประกันและ

การจัดการคุณภาพ การรับรองมาตรฐานและคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและโรงพยาบาล หลักการพัฒนาบุคลากร 

องคกรและการจัดการงบประมาณ เครื่องมือดานการบริหารจัดการสมัยใหม ไดแก บาลานซ สกอรการด ซิกซ ซิกมา 

 

SMT4306 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย  (Medical Technology Seminar) 1 (1-0-2) 

เสวนาวิชาการดานความกาวหนาทางเทคนิคการแพทย หรือวิทยาศาสตรการแพทย สืบคนงานบทความวิจัย 

อาน วิเคราะห วิจารณ สรุปคุณคาของบทความอยางเปนระบบ นําเสนอบทความวิจัยท่ีตีพิมพเปนภาษาอังกฤษจากวารสาร

นานาชาติภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย  (Medical Science Research Project) 1 (0-3-2) 

วิชาบังคับกอน : ทุกรายวิชาชีพในช้ันปท่ี 2 และ 3   

รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย ออกแบบงานวิจัยโดยใชเทคนิค

และแหลงขอมูลหลายดานภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา เขียนโครงรางวิจัย ทําการทดลอง วิเคราะห สรุปและวิจารณ

ผลการวิจัย การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาในช้ันเรียน 
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EXC4304 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ  (Comprehensive Professional Evaluation) N/C (3-0-0) 

วิชาบังคับกอน : ทุกรายวิชาในช้ันปท่ี 1 - 4   

สรุปองคความรูและสาระสําคัญของสาขาวิชา เพ่ือการเตรียมความพรอมในการสอบ ข้ึนทะเบียนใบประกอบ

วิชาชีพ โดยนิสิตจะตองสอบผานจึงจะมีสิทธิยื่นขอสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุญาตใหสมัครสอบ           ข้ึนทะเบียนใบ

ประกอบวิชาชีพ โดยมีผลการเรียนเปนการใหเกรดท่ีไมมีคาระดับคะแนน คือ S หรือ O หรือ U 

 

 2.3.2 รายวิชาจุลชีววิทยาคลินิก   9 หนวยกิต 

SMT2307 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย  (Medical Bacteriology) 3 (2-3-6) 

  การจัดกลุม ลักษณะโครงสราง รูปราง คุณสมบัติทางชีววิทยาและกลไกการกอโรคของเช้ือแบคทีเรียท่ีมี

ความสําคัญทางการแพทย อาการทางคลินิก และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและภูมิคุมกันในรางกายของผูติดเช้ือ การติดตอ 

การระบาด การปองกันและการควบคุมโรค 

  ฝกปฏิบัติการเตรียมและรักษาสภาพสิ่งสงตรวจเพ่ือการวินิจฉัยเช้ือแบคทีเรียทางการแพทย การเพาะเช้ือ การ

แยกและการพิสูจนชนิดของเช้ือแบคทีเรียดวยเทคนิคปลอดเช้ือ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงและอาหารทดสอบเช้ือ การ

ควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยา 

 

SMT3307 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลนิกิ  (Diagnostic Clinical Microbiology) 2 (2-0-4) 
โรคและความผิดปกติของรางกายมนุษยในระบบตางๆ ซึ่งมีสาเหตุจากเช้ือจุลชีพ อาการทางคลินิก การเก็บสิ่ง

ตรวจ การรักษาสภาพและการขนสงซึ่งเหมาะสมตอการวินิจฉัยทางคลินิก สาเหตุ คุณสมบัติ และการปองกันเช้ือดื้อยาตานจุล

ชีพในโรงพยาบาลและชุมชน หลักการแยกพิสูจนเช้ือ การทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ การแปลผล การรายงานผล และ

การควบคุมภาพการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 

 

SMT3308 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย  (Medical Virology and Mycology) 3 (2-3-6) 

การจัดกลุม ลักษณะโครงสราง รูปราง คุณสมบัติทางชีววิทยาและกลไกการกอโรคของเช้ือไวรัสและเช้ือราท่ีมี

ความสําคัญทางการแพทย อาการทางคลินิก และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและภูมิคุมกันในรางกายของผูติดเช้ือ การติดตอ 

การระบาด การปองกันและการควบคุมโรค 

 ฝกปฏิบัติการเก็บสิ่งสงตรวจ เตรียมและรักษาสภาพสิ่งสงตรวจเพ่ือการวินิจฉัย การยอมสี การเพาะเช้ือรา 

การวิเคราะหนํ้าเหลืองโดยหลักการทางภูมิคุมกันเพ่ือวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสและเช้ือรา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะหใน

หองปฏิบัติการ สาธิตวิธีการวินิจฉัยแบบพิเศษ 

 

SMT3406 จุลชีววิทยาทางอาหาร  (Food Microbiology) 1 (1-0-2) 

ชนิด ลักษณะโครงสราง การเจริญของจุลินทรียท่ีมีประโยชน โพรไอโอติก การใชประโยชนจากจุลินทรียใน

อุตสาหกรรมอาหาร การตรวจหาจุลินทรียเพ่ือบงช้ีคุณภาพของอาหารและนํ้าดื่ม 
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 2.3.3 รายวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก      6 หนวยกิต 

SMT2310 ภูมิคุมกนัวิทยาพ้ืนฐาน  (Basic Immunology) 3  (2-3-6) 

วิวัฒนาการของระบบภูมิคุมกันของมนุษย อวัยวะ เน้ือเยื้อและเซลลในระบบภูมิคุมกัน คุณสมบัติของสิ่งกระตุน

ภูมิคุมกันและแอนติเจน กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะและจําเพาะตอสิ่งกระตุนและเช้ือโรค การ

สรางแอนติบอดี ลักษณะโครงสรางและชนิดของแอนติบอดี การทํางานของคอมพลีเมนต และการปรับสภาวะภูมิคุมกันโดย

การกระตุนดวยวัคซีน หลักการของปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี และการประยุกตใชในการวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ 

ฝกปฏิบัติการเตรียมเซลลทางภูมิคุมกัน เม็ดเลือดขาวชนิด mononuclear และ polymorphonuclear การ

ทดสอบหนาท่ีของเม็ดเลือดขาวและคอมพลีเมนต การทดสอบปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี เทคนิค 

Immunodiffusion, Precipitation, Agglutination, Enzyme Immunoassay, Flow cytometry, Fluorescent 

Immunoassay 

 

SMT3310 ภูมิคุมกนัวิทยาคลินกิ  (Clinical Immunology) 3  (2-3-6) 

กลไกและการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกันในภาวะผิดปกติและโรค ไดแก ภาวะภูมิไวเกิน  ภูมิตานทานตอ

เน้ือเยื่อตนเอง ภูมิคุมกันตอมะเร็ง ภูมิคุมกันบกพรอง การติดเช้ือจุลชีพ การไมตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน ภาวะการเพ่ิมหรือ

ลดจํานวนเซลลระบบภูมิคุมกัน หลักการตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติในระบบภูมิคุมกัน 

ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะหโรคและภาวะผิดปกติในระบบภูมิคุมกันทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยการติดเช้ือ

จุลชีพโดยการตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การเปลี่ยนแปลงของระดับคอมพลีเมนตและชนิดยอยของแอนติบอดี  ใชชุด

ทดสอบซึ่งอาศัยปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี การแปลผลการทดสอบ และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 

 

 

 

 

 2.3.4  รายวิชาโลหิตวิทยาคลินิก   13 หนวยกิต 

                       จุลทรรศนศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก 

SMT2311 โลหิตวิทยาพ้ืนฐาน (Basic Hematology) 3  (2-3-6) 

ระบบการสรางเม็ดเลือด ไดแก โครงสรางและหนาท่ีของไขกระดูก ตอมนํ้าเหลืองและมาม กระบวนการ

เจริญเติบโต รูปรางลักษณะ โครงสราง เมแทบอลิซึม หนาท่ีของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ระบบการหาม

เลือดและการละลายลิ่มเลือด ความผิดปกติและหลักในการรายงานรูปรางเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด 

ฝกปฏิบัติการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา จากปลายน้ิว ใชอุปกรณและเครื่องมือทางโลหิตวิทยาคลินิก การ

ตรวจนับเม็ดเลือดอยางสมบูรณ การแยกชนิดและระยะของเซลลเม็ดเลือดปกตจิากเสมียรเลือดและไขกระดูก การยอมสีพิเศษ 

การวัดระดับเอนไซมในเม็ดเลือดแดง การทดสอบเบ้ืองตนเพ่ือประเมินความปกติของเกล็ดเลือด หลอดเลือดและระบบการ

แข็งตัวของเลือด 

SMT3309 ปรสิตวิทยาทางการแพทย (Medical Parasitology) 3  (2-3-6) 

ชนิด ลักษณะ วงจรชีวิตของเช้ือปรสิตท่ีกอใหเกิดโรคในมนุษย ไดแก พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม 

โปรโตซัว พาหะของปรสิต การจําแนกแมลงและสัตวขาปลองท่ีมีความสําคัญทางการแพทย 

ฝกปฏิบัติการเก็บ รักษาสภาพและเตรียมสิ่งสงตรวจทางปรสิตวิทยา ไดแก อุจจาระ เลือด และสารนํ้า ฝก

จําแนกชนิดและระยะของตัวพยาธิ ไขพยาธิชนิดตางๆ โปรโตซัว แมลงและสัตวขาปลองท่ีมีความสําคัญทางการแพทย การ

รายงานผลและแปลผลการวิเคราะห การควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการปรสิตวิทยา 
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SMT3312 โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) 3  (2-3-6) 

พยาธิกําเนิด และความผิดปกติเชิงปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และระบบ

การหามเลือด การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบตางๆ ไดแก ภาวะโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

มะเร็งตอมนํ้าเหลือง  ภาวะบกพรองปจจัยการแข็งตัวของเลือด โรคผิดปกติของหลอดเลือดและเกล็ดเลือด การเกิดลิ่มเลือด

และการติดเช้ือทางกระแสเลือด 

ฝกปฏิบัติการนับแยกและรายงานเซลลท่ีปกติและผิดปกติจากเสมียรเลือด ไขกระดูกและช้ินสวนตอมนํ้าเหลือง 

การยอมสีเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพ่ือชวยแยกชนิด การทดสอบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงรวมกับการแปลผลปริมาณ

เหล็กในเลือด การวิเคราะหปริมาณและคุณภาพของปจจัยการแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือด การแปลผลการตรวจวิเคราะห

เพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยโรค 
 

SMT3313 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในโลหิตวิทยาคลินิก 2 (2-0-4) 

 (Diagnostic Technology in Clinical Hematology)   
แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยีพ้ืนฐานและสมัยใหม เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร เครื่องวิเคราะห

อัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติท่ีใชสนับสนุนการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา แนวโนมความกาวหนาของเทคโนโลยีการรักษาโรคทาง

โลหิตวิทยาดวยเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดและยีนบําบัด การประกันคุณภาพการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา 

SMT3314 การวิเคราะหปสสาวะและสารน้ําในรางกาย (Urinalysis and Body Fluid Analysis) 2  (1-3-4) 

ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสารนํ้าในรางกาย ไดแก นํ้าไขสันหลัง นํ้าไขขอ นํ้าคร่ํา นํ้าอสุจิ นํ้าซึมซาน นํ้าใน

ชองวางในรางกาย พยาธิสรีรวิทยาและอาการทางคลินิกของโรคในระบบทางเดินปสสาวะ โรคไตและภาวะผิดปกติซึ่งสงผลตอ

การเปลี่ยน แปลงในระบบสารนํ้า หลักการเก็บตัวอยาง การรักษาสภาพและการตรวจวิเคราะหเพ่ือชวยในการวินิจฉัยโรคและ

ภาวะผิดปกติ การตั้งครรภ ภาวะมีบุตรยาก หลักการของอุปกรณและเครื่องมือก่ึงอัตโนมัติและอัตโนมัต ิ

ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนของปสสาวะ

และสารนํ้าในรางกายดวยวิธีมาตรฐาน การรายงานผลและการควบคุมคุณภาพการตรวจในหองปฏิบัติการ 

 

  2.3.5  รายวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต   6 หนวยกิต 

SMT3315 โลหิตวิทยาภูมิคุมกัน  (Immunohematology) 3 (2-3-6) 

ทฤษฏีระบบหมูเลือดของมนุษย การถายทอดทางพันธุกรรม สวนประกอบของเลือด ลักษณะและคุณสมบัติ

ของแอนติเจนและแอนติบอดีในหมูเลือดตางๆ ปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดีของหมูเลือด ความไมเขากันของหมู

เลือด โรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด ระบบ Major Histocompatibility Complex (MHC) หลักการปลูกถาย

อวัยวะและไขกระดูก ความเสี่ยงและความผิดปกติจากการถายอวัยวะและไขกระดูก 
 

SMT3316 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต (Transfusion Science) 3  (2-3-6) 

  แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานในการบริหารธนาคารเลือด การรับบริจาคเลือด การคัดกรองผูบริจาค การตรวจ

วิเคราะหเช้ือโรคจากเลือดบริจาคตามหลักความปลอดภัย การแยกและเตรียมสวนประกอบของเลือด การเก็บรักษา การ

เตรียมเลือดกอนใหผูปวย การทดสอบการเขากันไดของเลือด การแกไขปญหาความไมสอดคลองของผลการตรวจหมูเลือดและ

ปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากการไดรับเลือด การใหเลือดในเด็ก ปญหาจากการรับเลือด 

  ฝกปฏิบัติการคัดกรองผูบริจาค การรับบริจาคเลือด เตรียมและแยกสวนประกอบของเลือด ตรวจหาหมูเลือด

ดวยวิธีมาตรฐาน ตรวจวิเคราะหการติดเช้ือในเลือดบริจาค ทดสอบการเขากันไดของเลือด คัดกรองและตรวจหาแอนติบอดี

ชนิดตางๆ ของเลือดบริจาค และการตรวจพิเศษท่ีจําเปนอ่ืนๆ 
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 2.3.6  รายวิชาเคมีคลินิก 11 หนวยกิต 

SMT2317 เคมีคลินิกท่ัวไป  (General Clinical Chemistry) 3  (2-3-6) 

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม อิเล็กโทรไลต เกลือเเร สมดุลนํ้า 

กรด-ดางเเละกาซในเลือด การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ขับถาย อวัยวะ หัวใจ ตับ ตับออน ไต การเปลี่ยนแปลงของ

สารโมเลกุลในเลือดและสารนํ้าท่ีสัมพันธกับพยาธิสภาพของระบบและอวัยวะตางๆ หลักการวิเคราะหสารชีวโมเลกุล 

ความสัมพันธของโรคกับผลตรวจวิเคราะห และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

ฝกปฏิบัติการเก็บ เตรียมสิ่งสงตรวจ วิเคราะหสารชีวโมเลกุลตางๆจากสิ่งสงตรวจ ไดแก กลูโคส โปรตีน 

เอนไซม ไขมัน ยูเรีย ครีเอตินิน กาซและอิเล็กโทรไลต  ซึ่งอาศัยหลักการทางเคมีคลินิกแบบ colorimetric, enzymatic, 

endpoint และ kinetic โดยใชเครื่องมือทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการวิเคราะหและการแปลผล 
 

SMT3303 พิษวิทยาพ้ืนฐาน  (Basic Toxicology) 2 (1-3-4) 

เมแทบอลิซึมของสารเคมีอันตราย พิษจลนศาสตรและพิษพลศาสตร ผลกระทบและกลไกการทําใหเกิดพิษ 

การตอบสนองและการเกิดพยาธิสภาพของรางกายตอสารพิษ การจําแนกประเภทและชนิดของสารพิษตางๆ หลักการเก็บ

ตัวอยางและการตรวจวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช แอลกอฮอล สารเสพติด ยารักษาโรค สารพิษตามธรรมชาติ โลหะหนัก กาซ

พิษ สารระเหย บุหรี่ สารพิษจากสิ่งแวดลอม วัตถุเจือปนในอาหาร และผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือน 

ฝกปฏิบัติการเก็บ เตรียมสิ่งสงตรวจ การวิเคราะหสารเคมีและสารพิษชนิดตางๆ รายงานผล แปลผลการ

วิเคราะหและการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการพิษวิทยา 
 

SMT3318 เคมีคลินิกเฉพาะทาง  (Specialized Clinical Chemistry) 3 (2-3-6) 

ระบบตอมไรทอ ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร สารบงช้ีมะเร็ง ภาวะผิดปกติ พยาธิสภาพและโรคซึ่งสัมพันธกับ

ระบบ หลักการตรวจวิเคราะหฮอรโมน วิตามิน เกลือแร สารบงช้ีมะเร็ง การประเมินคุณสมบัติของวิธีตรวจวิเคราะห หลักการ

ของเครื่องมือวิเคราะหอัตโนมัติ ความสัมพันธของโรคกับผลการตรวจวิเคราะห 

ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร และสารบงช้ีมะเร็ง จากชุดทดสอบและเครื่องมือ

วิเคราะหอัตโนมัติ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการวิเคราะห การแปลผล และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
 

SMT3319 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในเคมีคลนิิก (Diagnostic Technology in Clinical Chemistry) 3 (3-0-6) 

แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยีพ้ืนฐานและการใชเทคโนโลยีใหมในการวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติ

ตางๆทางเคมีคลินิกท้ังในปจจุบันและท้ังในความเปนไปไดท่ีจะนํามาใชในอนาคต 

 

 2.3.7   รายวิชาการแปลผลและปฏิสัมพันธตอชุมชน  5 หนวยกิต 

SMT4320 คลินิกสัมพันธ   (Clinical Correlation)                       1 (1-0-2) 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาการแสดง ประวัติ ผลการตรวจรางกาย และผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ แนวทางการเลือกวิธีวิเคราะหเพ่ือวินิจฉัยโรคอยางเหมาะสม ขอควรคํานึงในการแปลผลการวิเคราะห เรียนรู

จากกรณีศึกษา 
 

SMT4321 เทคนิคการแพทยชุมชน   (Community Medical Technology)   2 (1-3-4) 

หลักการสํารวจชุมชน วิเคราะหปญหาอนามัยสุขภาพ การจัดทําแผนและดําเนินการโครงการสุขภาพ โดย

บูรณาการความรูทางเทคนิคการแพทย ในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและวินิจฉัยโรค ติดตามตรวจประสิทธิภาพของโครงการ 

ออกชุมชนเพ่ือจัดโครงการสุขภาพจากการวิเคราะหปญหาอนามัย ดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนด            

รวมประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
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SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพ่ือการประยุกตใช  (Health Informatics for Applications) 2 (2-0-4) 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูลทาง

สุขภาพเบ้ืองตน การจัดการระบบฐานขอมูล จรรยาบรรณการใชขอมูลทางสุขภาพ การนําเสนอขอมูลเพ่ือการถายทอดความรู

และสงเสริมสุขภาพ 

 

 2.3.8 รายวิชาฝกปฏิบัติงานในคลินิก   6 หนวยกิต 

SMT2322 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก  (Clinical Laboratory Practicum) N/C (0-9-5) 

  ฝกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยในหองปฏิบัติการทางคลินิก ในโรงพยาบาลตามความสนใจของนิสิต 

ภายใตการดูแลและฝกฝนของอาจารยประจําแหลงฝก เนนการเรียนรูกระบวนการทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยใน

ภาพรวม เพ่ือใหนิสิตคุนเคยกับวิชาชีพ 

 

SMT4323 ฝกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด 6 (0-30-15) 

 (Comprehensive Clinical Laboratory Practicum)   

วิชาบังคับกอน : ทุกรายวิชาในช้ันปที 1-4   

  ฝกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทยในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ี

ไดรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการและมีการตรวจวิเคราะหครบทุกสาขา เรียนรูระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

หองปฏิบัติการ 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ี และ/หรือรายวิชาทีเปดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย   

จํานวน 6 หนวยกิต  
 

SMT3401 โภชนาการ  (Nutrition) 3 (3-0-6) 

ประเภทและคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารอาหาร คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร และนํ้า ความ

จําเปนในการไดรับสารอาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักการประเมินภาวะโภชนาการ การคํานวณคุณคาสารอาหาร ภาวะ

สมดุลของอาหารและสุขภาพ ภาวะทุโภชนาการ ปญหาทางโภชนาการในปจจุบัน โภชนบําบัดทางการแพทยเพ่ือสงเสริม

สุขภาพ และรักษาโรคหรือภาวะเจ็บปวยตางๆ บทบาทของสารตานอนุมูลอิสระ 
 

SMT3403 เภสัชวิทยาเบ้ืองตน  (Introduction to Pharmacology) 3 (3-0-6) 

หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชยาบําบัดโรค ประเภทของยา กลไกการออกฤทธ์ิของยาและฤทธ์ิอันไมพึง

ประสงคของยา การดูดซึม การกระจายตัว การคงอยู และการขับออกของยา ขอบงใชและขอหามใช การเสริมฤทธ์ิและการ

ตานฤทธ์ิของยา 
 

SMT3405 นิติวิทยาศาสตร  (Forensic Science) 3 (3-0-6) 

กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร ระบบกระบวนการยุติธรรม หลักการ วิธีการเก็บหลักฐานในสถานท่ีเกิดเหตุ 

การตรวจวิเคราะหและพิสูจนหลักฐานทางพันธุศาสตร การประเมินอัตลักษณ การตรวจสารพิษทางนิติวิทยาศาสตร การ

ประเมินบาดแผล การประมาณเวลาตายและสาเหตุการตาย 
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ข้อบงัคับ ระเบยีบ ประกาศ 
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ขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

วาดวย ระบบการศึกษาสาํหรับระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 
 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรีเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธ์ิภาพ อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 34(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2550 สภามหาวิทยาลัยเนช่ันในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติใหตราขอบังคับไว 

ดังตอไปน้ี 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

ขอ 1  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ัน วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561” 

ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

ขอ 3  ภายใตขอบังคับน้ี บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังตางๆ ท่ีวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับ

ระดับปริญญาตรี ในสวนท่ีมบัีญญัติไวแลวในขอบังคับน้ีหรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับน้ี  ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ 4  ในขอบังคับน้ี 

  “สภามหาวทิยาลัย” หมายถงึ  สภามหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  "มหาวทิยาลัย”  หมายถงึ    มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “อธิการบดี”       หมายถงึ   อธิการบดมีหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “คณบดี”   หมายถงึ  คณบดขีองคณะวชิาท่ีนิสติศึกษาในมหาวทิยาลัย 

  “นิสติ”              หมายถงึ  นิสติมหาวทิยาลัยเนช่ันระดับปริญญาตรีและใหหมายรวมถึงนิสิต/

นักศึกษาจากสถาบันอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาของมหาวทิยาลัย เนช่ัน 

  “อาจารยประจํา” หมายถึง ผูท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย ปฏบัิติงานเต็มเวลา 

  “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถงึ อาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมหีนาท่ีสอนและคนควาวจิัยในสาขาวชิาดังกลาวของมหาวทิยาลัย  

  “อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีภาระหนาท่ีใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 

และการพัฒนาหลักสูตร 

  “อาจารยพเิศษ” หมายถงึ ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย 

 “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายถงึ อาจารยท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษาแกนิสติ 

ขอ 5  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศ เพื่อ

ปฏบัิติการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี ในกรณท่ีีจะตองมกีารดําเนินการใดๆ ท่ีมไิดกําหนดไวในขอบังคับน้ี หรือในกรณท่ีีมี

ความจําเปนอยางย่ิง ตองผอนผันขอกําหนดตามขอบังคับน้ีเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย ใหอธิการบดมีอํีานาจตีความ วนิิจฉัย ส่ังการและปฏบัิติตามท่ีเห็นสมควร และใหถอืเปนท่ีสุด 
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หมวด 2 

ระบบการศกึษาและระยะเวลาการศกึษา 
 

 ขอ 6 ระบบการศึกษาของมหาวทิยาลัยม ี2 รูปแบบ คอื 

  6.1  แบบในช้ันเรียน 

  6.2 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อ ซึ่งเปนการจัดการศึกษา โดยใชการสอนทางไกลผาน

ระบบการสื่อสาร หรือเครือขายสารสนเทศตางๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

ขอ 7  ระบบการจัดการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

  7.1 มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยกําหนดใหหน่ึงปการศึกษา แบง

ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และหน่ึงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีท่ีมีการ

จัดการศึกษาในภาคฤดูรอน กําหนดใหระยะเวลาและจํานวนหนวยกติมสัีดสวนเทียบเคยีงไดกับภาคการศึกษาปกติ 

  7.2  ระบบหนวยกติและการคดิหนวยกติ  

    หนวยกติ หมายถงึ หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมหีลักเกณฑดังน้ี 

  7.2.1  รายวิชาทฤษฎี ท่ีใชการบรรยายหรือการอภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติระบบทวภิาค 

  7.2.2  รายวชิาภาคปฏบัิติ ท่ีใชการฝกหรือทดลองในหองปฏิบัติการหรือหองทดลอง ไมนอยกวา 

30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติ ระบบทวภิาค 

   7.2.3  รายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกปฏิ บัติในแหลงฝกปฏิ บัติ  ฝกงานอาชีพ หรือ                

สหกิจศึกษาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ                

1 หนวยกติ ระบบทวภิาค 

   7.2.4  รายวิชาท่ีใชการทําโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายน้ันๆ             

ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิต ระบบ

ทวภิาค 

 7.3  กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในลักษณะเปนชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือในลักษณะอื่น 

กําหนดใหมรีะยะเวลาการศึกษามสัีดสวนเทียบเคยีงไดกับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวภิาค 

 7.4  หนวยกติเรียน หมายถงึ จํานวนหนวยกติท่ีนิสติลงทะเบียนเรียน 

 7.5  หนวยกิตคํานวณรายภาค หมายถึง จํานวนหนวยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนิสิตไดรับเกรด A, 

B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษาน้ัน 

 7.6  หนวยกติคํานวณสะสม หมายถงึ จํานวนหนวยกติท้ังหมดของทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษาท่ีนิสิต

ไดรับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ  F 

 7.7  หนวยกติท่ีสอบได หมายถงึ จํานวนหนวยกติรายวิชาท่ีนิสิตสอบไดรับ A, B+, B, C+, C, D+, D, F 

S, E หรือ G ในกรณีท่ีนิสิตสอบไดรายวิชาใดมากกวาหน่ึงคร้ัง หรือสอบไดรายวิชาใดท่ีระบุไววาเทียบเทารายวิชาท่ี

สอบไดมาแลวใหนับจํานวนหนวยกติสอบไดเพยีงคร้ังเดยีว 

 7.8 กรณท่ีีลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวิชาใด เมื่อไดรับเกรดหรือคาระดับคะแนนใหม ให

นําเกรดหรือคาระดับคะแนนใหมมาคํานวณในรายวิชาน้ัน โดยไมนําเกรดหรือคาระดับคะแนนเดิมมาคํานวณในคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ท้ังน้ีใหนับจํานวนหนวยกติสอบไดเพยีงคร้ังเดยีว 
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ขอ 8 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 

  8.1 หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา             

180 หนวยกิตและนิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ป

การศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกใน

หลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ 

  8.2 หลักสูตร 5 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตอลดหลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกิต และ

นิสติตองลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 

20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐาน

การจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ  

 8.3 หลักสูตร 4 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต และ

นิสติตองลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 

16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการ

จัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ 
 

หมวด 3 

หลักสูตร 

ขอ 9  ประเภทและโครงสรางของหลักสูตร 

  9.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเนนใหมีความรู ทักษะทางวิชาการ 

และสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

   9.1.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

   9.1.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวน หนวยกติดังน้ี 

    (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

    (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

    (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ  

    อน่ึง อาจจัดการศึกษาในหมวดวชิาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอก

และวชิาโท โดยจํานวนหนวยกติของวชิาเอกตองมไีมนอยกวา 30 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตวิชาโทตองมี ไมนอย

กวา 15 หนวยกิต ในกรณีท่ีเปนวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังน้ัน

วิชาเอกคูตองมีจํานวน หนวยกิตของวิชาเอกรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต ท้ังน้ีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ตองไมนอยกวา 150 หนวยกติ 

   9.1.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

  9.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเนนใหมีความรู

ความสามารถระดับสูง โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวชิาในระดับบัณฑติศึกษาท่ีเปดสอนอยู และสนับสนุนให

ไดทําวจิัยทางวชิาการ ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

   9.2.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

   9.2.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ดังน้ี 

    (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

    (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

    (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 
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   9.2.3 หมวดวชิาเฉพาะในระดับบัณฑติศึกษาตองมจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

   9.2.4 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

  9.3 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีความรอบรูท้ังภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เนนใหมีความรู สมรรถนะ และทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและ

ทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคของศาสตรในสาขาวิชาน้ันๆ โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจ

ศึกษา ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

   9.3.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

   9.3.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ดังน้ี 

    (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

    (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

    (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

    อน่ึง อาจจัดการศึกษาในหมวดวชิาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอก

และวชิาโท โดยจํานวนหนวยกติของวชิาเอกตองมไีมนอยกวา 30 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตวิชาโทตองมี ไมนอย

กวา 15 หนวยกิต ในกรณีท่ีเปนวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังน้ัน

วชิาเอกคู  ตองมจีํานวนหนวยกติของวชิาเอกรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต  ท้ังน้ีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ตองไมนอยกวา 150 หนวยกติ 

   9.3.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ           

   หลักสูตรอาจจัดเปนหลักสูตรตอเนื่อง เพื่อเนนการเพิ่มเติมความรูและทักษะการ

ปฏบัิติงานขัน้สูงแกผูท่ีมทัีกษะการปฏบัิติการอยูแลว 

  9.4 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับ

ผูเรียนท่ีมีความความสามารถพิเศษ เนนใหมีความรูและสมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใชหลักสูตรท่ี

เปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปด

สอนอยู และสนับสนุนใหไดทําวิจัยหรือการฝกปฏิบัติขั้นสูงในหนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการ ซึ่งจะ

ประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

 9.4.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

 9.4.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ดังน้ี 

 (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

 (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

 (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

 9.4.3 หมวดวชิาเฉพาะในระดับบัณฑติศึกษาตองมจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

 9.4.4 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
 

หมวด 4 

อาจารย 

 ขอ 10 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย  

  10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 
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   10.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนง

ทางวชิาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมผีลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่ง

ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 

เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   10.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง 

    กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกวา 1 สาขาวิชา ตองมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวชิาท่ีเปดสอนไมนอยกวาวชิาเอกละ 3 คน 

   10.1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน 

    กรณท่ีีอาจารยประจํามคีุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาท่ีสอนกอนท่ีเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนตอไปได 

    กรณีท่ีเปนอาจารยพิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองมีประสบการณการ

ทํางานท่ีเกี่ยวของกับการสอนในสาขาวชิาน้ันมาแลวไมนอยกวา 6 ป และมช่ัีวโมงสอนไดไมเกนิรอยละ 50 ของจํานวน

ช่ัวโมงสอนในรายวชิาน้ันๆ    

  10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏบัิติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  

   10.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนง

ทางวชิาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย มผีลงานทางวชิาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 เร่ืองใน

รอบ 5 ปยอนหลัง   

    กรณท่ีีเปนหลักสูตรเนนทักษะดานวชิาชีพตองมคีุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

   กรณีท่ีรวมผลิตกับหนวยงานอื่นท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมปีระสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ันไมนอยกวา 6 ป 

  10.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง 

    กรณีท่ีเปนหลักสูตรเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ ตองมี

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรอยางนอย 2 ใน 5 คนท่ีมีประสบการณในดานปฏิบัติกร ซึ่งอาจเปนอาจารยประจําหรือ

เปนบุคลากรท่ีมาจากหนวยงานน้ันโดยมคีุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานใน

หนวยงานแหงน้ันไมนอยกวา 6 ป  

   กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกวา 1 สาขาวิชา ตองมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน และหากเปน



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 306 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

หลักสูตรท่ีเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ ตองมีสัดสวนอาจารยท่ีมีประสบการณดาน

ปฏบัิตกิาร 1 ใน 3 คน 

  10.2.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน 

   กรณท่ีีอาจารยประจํามคีุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาท่ีสอนกอนท่ีเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนตอไปได 

   กรณีท่ีเปนอาจารยพิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองมีประสบการณการ

ทํางานท่ีเกี่ยวของกับการสอนในสาขาวชิาน้ันมาแลวไมนอยกวา 6 ป และมช่ัีวโมงสอนไดไมเกนิรอยละ 50 ของจํานวน

ช่ัวโมงสอนในรายวชิาน้ันๆ 

   กรณท่ีีเปนหลักสูตรเนนทักษะดานวชิาชีพตองมคีุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

 

หมวด 5 

การรับเขาศกึษาและการลงทะเบยีนเรยีน 

 ขอ 11 การรับสมัครเขาเปนนิสติ 

  11.1  คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสติ 

   ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และคุณสมบัติอื่นตามท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนดในหลักสูตร หรือ 

   กรณีท่ีเปนหลักสูตรแบบกาวหนาท้ังทางวิชาชีพ และทางวิชาชีพหรือทางปฏิบัติการ ตองสําเร็จ

การศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา โดยมคีาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ตองไมตํ่ากวา 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนดในหลักสูตร อน่ึง ระหวางการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ตองมีผลการเรียนท่ีมี

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเทา หากมผีลการเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึงมคีาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-

Point Average : CGPA) 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา ใหถือวาขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตร

แบบกาวหนา  

  11.2 การคัดเลอืกผูสมัครเขาศึกษาเปนนิสติใหเปนตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 11.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนิสิตหรือนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยหรือ

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เขาเปนนิสติ 

 

 ขอ 12 การขึ้นทะเบียนเปนนิสติ 

  12.1 ผูสมัครเขาเปนนิสติท่ีผานการคัดเลอืกแลวจะมสีภาพเปนนิสติก็ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสติแลว 

  12.2  ผูสมัครเขาเปนนิสิตท่ีผานการคัดเลือกแลวจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต พรอมท้ังชําระเงินตาม

ระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลัย 

  12.3  ผูสมัครเขาเปนนิสติท่ีผานการคัดเลอืกใหเขาเปนนิสติในหลักสูตรสาขาวชิาใด ตองขึ้นทะเบียนเปน

นิสิตสาขาวิชาน้ัน ท้ังน้ีหากนิสิตจะโอนยายสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกในภายหลังจะตองไดรับการอนุมัติจาก

มหาวทิยาลัย 
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 ขอ 13  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติ 

  13.1  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติภายในมหาวทิยาลัย 

   13.1.1 คุณสมบัติของนิสติท่ีขอเทียบโอนภายในมหาวทิยาลัยได คือ นิสิตท่ีตองการยายสาขาวิชา 

นิสติท่ีไดรับอนุมัติใหคนืสภาพนิสติ และนิสติท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวชิาอื่นของมหาวทิยาลัย 

   13.1.2  หลักเกณฑการขอเทียบโอนภายในมหาวทิยาลัยคือ 

    (1)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวชิาในหลักสูตรท่ีเคยศึกษาในมหาวทิยาลัย 

    (2)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีบรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาท่ีขอ

เทียบโอน 

    (3)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

    (4)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไดไมตํ่ากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา 

    (5)  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนจะตองรวมกันแลวไม

เกนิสามในสี่ของจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

    (6)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง จะตองไมเกินช้ันปและภาคการศึกษาท่ีมี

นิสติศึกษาอยู 

    (7)  ใหนิสติยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวชิาและหรือหนวยกติ ตอสํานักวชิาการใหเสร็จสิ้น

ภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 

   13.1.3 กรณีท่ีนิสิตไดศึกษารายวิชาใดๆ ในสาขาวิชาเดียวกันมาแลว ใหใชผลการเรียนรูตาม

ระดับขัน้คะแนนเดมิท่ีไดรับ 

  13.2 การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติจากสถาบันอื่น 

  13.2.1  คุณสมบัติของผูท่ีขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คอื 

   (1)  ตองมคีุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

   (2)  ตองผานหลักเกณฑการคัดเลอืกอยางใดอยางหน่ึง ตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  (3)  ตองเปนหรือเคยเปนนิสิตของสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาใน

หลักสูตรท่ีกระทรวง ศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมอํีานาจตามกฎหมายรับรอง 

  (4)  ไมเปนผูถูกคัดช่ือออกหรือถูกไลออกหรือใหพนสภาพนิสิต ดวยเหตุถูกลงโทษทาง

วนัิยจากสถาบันอุดมศึกษาใดมากอน 

 13.2.2  หลักเกณฑการขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คอื 

  (1)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมอํีานาจตามกฎหมายรับรอง 

  (2)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีบรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาท่ีขอ

เทียบโอน 

  (3)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

  (4)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไดไมตํ่ากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา หรือเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 
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  (5)  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนนับรวมกันแลวไมเกิน

สามในสี่ของจํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

  (6)  นิสติจะตองลงทะเบียนเรียนและมผีลการศึกษาไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนหนวย

กติ รวมท้ังหมดของหลักสูตร จงึจะมสีทิธ์ิสําเร็จการศึกษา แตไมมสีทิธ์ิไดรับปริญญาเกยีรตินิยม 

  (7)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง จะตองไมเกินช้ันปและภาคการศึกษาท่ีมี

นิสติศึกษาอยูหรือไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

  (8) นิสิตท่ีไดรับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่น จะตองใชเวลา

ศึกษาอยูในมหาวทิยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

  (9)  ใหนิสติยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวชิาและหรือหนวยกติ ตอสํานักวชิาการใหเสร็จสิ้น

ภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก ท้ังน้ีตองเปนผลการศึกษาท่ีไดรับกอนการขึ้นทะเบียน

เปนนิสติมหาวทิยาลัย 

    กรณีท่ีนิสิตสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลว และประสงคท่ีจะศึกษา

ปริญญาตรีท่ีสอง ใหยกเวนรายวชิาในหมวดศึกษาท่ัวไปจํานวน 30 หนวยกติ 

  13.3  การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 

  13.3.1  คุณสมบัติของผูท่ีขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต ใหเปนไปตามระเบียบและ

ประกาศของมหาวทิยาลัย 

  13.3.2 หลักเกณฑการขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกติ คอื 

    (1) การเทียบโอนความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรท่ีผูขอเทียบ

โอนตองการ 

    (2)  วธีิการประเมนิเพื่อการเทียบโอนประสบการณและความรูในแตละรายวิชาหรือกลุม

รายวชิาและเกณฑการตัดสนิของการประเมนิใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ

ของสภามหาวทิยาลัย 

    (3)  ผลการประเมินของรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีจะเทียบโอนประสบการณและความรูได

ตองไดไมตํ่ากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00 จากระบบ  4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา ท้ังน้ีจะไมมีการนําผล

การประเมินมาคํานวณเปนคาระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA) และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

    (4)  การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินซึ่งเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

    (5)  การเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ/หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหเทียบโอนหนวยกิตไดรวมกันไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดของหลักสูตรท่ีขอเทียบโอน 

ท้ังน้ีใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศของสภามหาวทิยาลัย 

    (6) นิสิตท่ีไดรับการเทียบโอนประสบการณและความรู จะ ตองใชเวลาศึกษาอยูใน

มหาวทิยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

  (7) ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนประสบการณและความรูตอสํานักวิชาการใหเสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาน้ันๆ 

 ขอ 14  ประเภทของสภาพนิสติ ม ี2 ประเภท คอืนิสติสภาพปกติและนิสติสภาพวทิยาทัณฑ 
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  14.1  นิสติสภาพปกติ ไดแก 

   14.1.1  นิสติท่ีลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

   14.1.2  นิสิตท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

ไมตํ่ากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   14.1.3  นิสติจากสถาบันอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาท่ีมหาวทิยาลัยเปดสอน 

  14.2  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นิสิตท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-

Point Average : CGPA) ต้ังแต 1.50 ถงึ 1.99 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 ขอ 15  การลงทะเบียนเรียน 

  15.1  การกําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

  15.2  นิสิตสภาพปกติใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิตในแตละ

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนิสิตท่ีจะสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรในภาคการศึกษาน้ันๆ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณบดีใหลงทะเบียนเรียนได และเสนอ

อธิการบดเีพื่อทราบตอไป 

  15.3  นิสติสภาพวทิยาทัณฑ ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และ

ไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณบดีและเสนออธิการบดีเพื่อทราบ

ตอไป 

  15.4  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนท่ีสถาบันอื่น และนิสิตตางสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนใน

มหาวทิยาลัยเนช่ันได ท้ังน้ีใหปฏบัิติตามประกาศมหาวทิยาลัยเนช่ันเร่ืองการศึกษาขามสถาบัน 

  15.5  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต ในลักษณะเปนผูรวมฟงการ

บรรยาย นิสิตอาจกระทําได แตท้ังน้ีจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมดของภาคการศึกษาน้ันๆ จะตองไมเกิน 

22 หนวยกิตสําหรับนิสิตสภาพปกติ และไมเกิน 15 หนวยกิตสําหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ท่ีระบุไวในขอ 15.2 หรือ 

15.3 

  15.6  การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและเปนไปตามประกาศ

ของมหาวทิยาลัย 

  15.7  การลงทะเบียนเรียนจะครบถวนสมบูรณตอเมื่อได ชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและ

คาธรรมเนียมตางๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ 

ภายหลังวันท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด จะตองชําระคาธรรมเนียมลาชาตามประกาศมหาวิทยาลัย  กรณีท่ีนิสิตลงทะเบียน

เรียนไมครบถวนสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไมมีสิทธ์ิเรียนในภาค

การศึกษาน้ัน เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดเีปนกรณไีป 

  15.8  นิสติท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิต 

นอยกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคอืนอยกวา 9 หนวยกติ ในขอ 15.2 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจําหนวนหนวยกติท่ีเหลอืได 

 ขอ 16  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวชิา (ติด W) 

  16.1  การขอเพิ่มรายวชิา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

  16.2  การขอลดรายวิชา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน และรายวชิาท่ีขอลดน้ีจะไมบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 
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  16.3  การขอถอนรายวิชา (ติด W) กระทําไดหลังจาก 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ และไม

เกนิ 12 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน แตไมเกิน 4 สัปดาห

นับจากวันเร่ิมการเรียนของภาคการศึกษาฤดูรอน และรายวชิาท่ีเพกิถอนจะบันทึก W ในรายงานผลการศึกษา 

  16.4  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) น้ัน จํานวนหนวยกิตรวมหลังจากการเพิ่ม ลด 

หรือถอนรายวชิา (ติด W) แลวจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีระบุไวคือไมนอยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิตใน

แตละภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 9 หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ดังรายละเอียดในขอ 15.2 สําหรับนิสิต

สภาพปกติ หรือไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ดัง

รายละเอียดในขอ 15.3 สําหรับนิสติสภาพวทิยาทัณฑ 
 

หมวด 6 

คาบาํรุงและคาธรรมเนยีมการศกึษา 

 ขอ 17  นิสติตองชําระคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาตามจํานวนและระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

ท่ีกําหนดตามประกาศมหาวทิยาลัย 

 ขอ 18  การขอคนืคาลงทะเบียนเรียนรายวชิา 

  18.1  รายวชิาใดท่ีมหาวทิยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา นิสติผูลงทะเบียนเรียน

รายวชิาน้ันมสีทิธ์ิขอเงนิคาลงทะเบียนรายวชิาดังกลาวคนืไดเต็มจํานวน 

  18.2  มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธ์ิไมคนืเงนิคาลงทะเบียนเรียนรายวชิาไมวากรณใีดๆ 

  18.3  กรณีท่ีนิสิตขอลดรายวิชา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีใหมไดโดยไมตองชําระ

คาลงทะเบียนเรียนใหม ท้ังน้ี นิสติตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  18.4  กรณีท่ีนิสิตขอถอนรายวิชา (ติด W) นิสิตท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีใหมจะตองชําระ

คาลงทะเบียนเรียนใหมและตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 19  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติ 

  19.1  ในกรณท่ีีนิสติไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมวากรณใีด ยกเวนภาคการศึกษาฤดู

รอน นิสติตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต 

หากนิสติไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะใหนิสิต

พนสภาพการเปนนิสติ 

  19.2  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาหท่ี 4 นับจากวันเปด

ภาคการศึกษา 

 ขอ 20 การลาพักการเรียน 

  นิสติอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอมหาวทิยาลัยไดในกรณตีอไปน้ี 

  20.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนิสติระหวางประเทศหรือไดรับทุนอื่นใด ซึ่งมหาวทิยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 

  20.2  เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทยท่ีมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ช้ัน 

1 ท่ีรักษาเปนเวลานานเกนิกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน 

  20.3  มเีหตุจําเปนสวนตัวอื่นๆ ท่ีอธิการบดเีห็นสมควร 

  20.4  การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยโดยเร็วท่ีสุด เมื่อไดรับอนุมัติแลวตอง

แจงใหงานทะเบียนทราบ 
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  20.5  การลาพักการเรียนใหอนุมัติไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนตองขอ

ลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม 

  20.6  ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาท่ีลาพักรวม อยูในระยะเวลา

การศึกษาดวย 

  20.7  ในระหวางท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนนิสิตตองชําระคาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อรักษาสภาพนิสติอยางตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด 

หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนิสิตตาม

เกณฑท่ีระบุไวในขอ 19.1 
 

หมวด 7 

การวัดและการประเมินผลการศกึษา 

 ขอ 21 เวลาเรียน นิสติท่ีมสีทิธ์ิจะไดรับการวัดและการประเมนิผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ จะตองมีเวลาเรียน

ในรายวชิาน้ันๆ ไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิาน้ัน ในกรณีท่ีนิสิตมีเวลาเรียนตํ่ากวาท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดรับการวัดและการประเมินผลการศึกษาก็ได ท้ังน้ี อาจารย

ผูสอนในรายวชิาน้ันตองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณา 

 ขอ 22  ระบบการประเมนิผลการศึกษา 

  22.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา ใหใชระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบงคาระดับ

คะแนนเปน 8 ชวงคะแนน ดังน้ี 

คาระดับคะแนน เกรด ความหมาย 

4.00 A ดเีลศิ (Exceptional) 

3.50 B+ ดมีาก (Very Good) 

3.00 B ดี (Good) 

2.50 C+ คอนขางด ี(Fair) 

2.00 C พอใช (Satisfactory) 

1.50 D+ คอนขางออน (Quite poor) 

1.00 D ออนมาก (Very Poor) 

0 F ตก (Fail) 

   โดยจะกระทําไดในกรณดัีงตอไปน้ี 

  22.1.1 ในรายวชิาท่ีนิสติเขาสอบและหรือมผีลงานท่ีประเมนิไดเปนระดับขัน้ 

  22.1.2 เปลี่ยนจาก I กอนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสติลงทะเบียน 

  22.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเวนรายวชิาโครงงาน หรือกจิกรรมอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

  22.2  นอกจากคาระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามขอ 22.1 แลว ยังอาจประเมินผลการศึกษา

รายวชิาใดโดยไมมคีาระดับคะแนนไดดังน้ี 

เกรด ความหมาย 

I ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

S พอใจ (Satisfactory) 

O พอใจมาก (Outstanding) 
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เกรด ความหมาย 

U ยังไมพอใจ (Unsatisfactory) 

W ถอนรายวชิา (Withdrawal) 

WA รายวชิาท่ีไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียน (Waive) 

IP การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress) 

RF รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวชิาท่ีได F 

RD รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได D 

RD+ รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได D+ 

RC รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C 

RC+ รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C+ 

TR รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอน 

CS รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 

CE รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน 

CT รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการประเมนิการศึกษาหรือการอบรม 

CP รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการจัดทําแฟมสะสมงาน 

  22.3  การใหเกรดท่ีไมมคีาระดับคะแนน 

   22.3.1 การใหเกรด I จะกระทําไดในกรณท่ีีนิสติยังทํางานท่ีเปนสวนประกอบของการศึกษาใน

รายวิชาน้ันยังไมสมบูรณ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งไดรับการอนุมัติใหสอบภายหลังได และอาจารยผูสอน

เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณบด ีแตท้ังน้ีจะตองดําเนินการเพื่อขอเปลี่ยนเกรด I ใหเสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน มิฉะน้ันเกรด I จะเปลี่ยนเปนเกรด F หรือ U แลวแตกรณีโดย

อัตโนมัติ 

   22.3.2 การใหเกรด S จะกระทําไดเมื่อผลการประเมนิเปนท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไว

วามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกติ 

   22.3.3  การใหเกรด O จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนท่ีพอใจมากในรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนดไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกติ 

   22.3.4 การใหเกรด U จะกระทําไดเมื่อการประเมินผลไมเปนท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนดไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับเปน

หนวยกติ หรือรายวชิาท่ีนิสติไมสามารถเปลี่ยนเกรด I ไดตามกําหนด 

   22.3.5 การใหเกรด W จะกระทําไดหลังจากท่ีนิสิตไดรับการอนุมัติใหขอถอนรายวิชาตาม     

ขอ 16.3 หรือนิสติลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

   22.3.6 การใหเกรด WA จะกระทําไดเมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ 

หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของสามารถใหดําเนินการได 

    22.3.7 การใหเกรด IP จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมี    

การสอนและหรือการทํางานอยางตอเนื่องกัน ท้ังน้ีตองไมเกนิ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

   22.3.8 การใหเกรด R จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนเนื่องจาก     

ผลการเรียนในรายวิชาดังกลาวไดเกรด F, D, D+, C หรือ C+ เมื่อผลการเรียนของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ
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เรียนเนนใหมน้ันเปนเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ใหเปลี่ยนผลการเรียนในรายวิชาเดิมท่ีอยูในภาคการศึกษา

น้ันๆ เปน RF, RD,  RD+, RC หรือ RC+ 

  22.4 การใหเกรด F นอกเหนือจากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามขอ 22.1 แลว จะกระทําไดในกรณี

ตอไปน้ี 

   22.4.1  ในรายวิชาท่ีนิสิตไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันๆ     

นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิาน้ันตามขอ 21 

   22.4.2 เมื่อนิสติกระทําผดิระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินใหไดเกรด F เนื่องจากนิสิตท่ี

ทําการทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ตามขอ 26.1 

   22.4.3 เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP 

   22.4.4 นิสติท่ีขาดสอบและไมไดติดตอขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

        22.5  การใหเกรด TR จะกระทําไดในกรณีซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและ           

โอนหนวยกติในขอ 13 

  22.6 การใหเกรด CS จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสติสามารถผานการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวทิยาลัย 

  22.7 การใหเกรด CE จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

  22.8 การใหเกรด CT จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสติผานการฝกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

  22.9 การใหเกรด CP จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการประเมินดวยแฟมสะสมงานของนิสิต ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

 ขอ 23 การประเมนิผลการศึกษาและการคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

  23.1  การประเมนิผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

  23.2  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉลี่ยม ี2 ประเภท ซึ่งคํานวณได ดังน้ี 

    23.2.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade-Point Average : GPA)  ใหคํานวณผลการ

เรียนของนิสติในแตละภาคการศึกษาโดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนท่ีนิสิตไดรับใน

แตละรายวชิาเปนตัวต้ังแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกติท้ังหมดท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน 

    23.2.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคํานวณ

จากผลการเรียนของนิสติต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาจนถงึภาคการศึกษาท่ีกําลังคํานวณ โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวน

หนวยกติกับคาระดับคะแนนท่ีนิสติไดรับในแตละรายวชิาเปนตัวต้ังแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกติทุกรายวชิา

ท่ีใชคํานวณ 

  23.3  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให

คํานวณเปนคาท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคามากกวาหรือเทากับ 5 ใหสามารถนํามา             

ปดเศษเพิ่มขึ้นเปน 1 แลวนับรวมกับทศนิยมตําแหนงท่ีสอง แตหากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มคีานอยกวา 5 ใหตัดทศนิยม

ตําแหนงท่ี 3 ออก 
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  23.4  ในกรณีท่ีนิสิตไดเกรด I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเปนคาระดับคะแนน ใหรอการ

คํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยไวกอน จนกวาเกรด I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น 

 ขอ 24  การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน 

  24.1  นิสิตท่ีไดรับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก

จนกวาจะไดรับเกรดเปน  A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 

      24.2  นิสิตท่ีไดรับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาเลือก นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีกหรือ

เลอืกเรียนรายวชิาเลอืกอื่นแทนได 

  24.3  นอกจากท่ีกลาวมาแลวในขอ 24.1 และขอ 24.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดรับ D, 

D+,C ,C+   อีกคร้ังก็ได การลงทะเบียนเรียนตามท่ีกลาวน้ีเรียกวา “การเรียนเนน” 

  24.4 ในการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน จะไดรับการแกไขเกรดในรายวิชาน้ัน การคํานวณคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคิดคาระดับคะแนนท่ีไดรับการแกไขน้ันแทน

โดยคดิคํานวณหนวยกติเพยีงคร้ังเดยีว 

 ขอ 25 การจําแนกสภาพนิสติ 

  25.1  การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน

สุดทายสําหรับนิสติท่ีศึกษาครบตามหลักสูตรและมคีุณสมบัติครบถวนกอนท่ีจะไดรับปริญญา เวนแตนิสิตท่ีเขาศึกษา

เปนภาคการศึกษาแรก ใหจําแนกสภาพนิสติเมื่อสิ้นปการศึกษานับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 

  25.2  ผลการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหนําไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค

การศึกษาท่ี 2 ท่ีนิสติผูน้ันไดลงทะเบียนเรียนและมจีํานวนหนวยกติเพื่อคํานวณในการจําแนกสภาพนิสติ 

  25.3  การจําแนกสภาพนิสิตใหพิจารณาวาเปนนิสิตสภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑตาม

หลักเกณฑในขอ 14 ประเภทของสภาพนิสติ 

 ขอ 26 การลงโทษนิสติผูกระทําความผดิ 

  26.1  นิสติท่ีทําการทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ใหไดรับเกรด F ในรายวิชา

ท่ีกระทําผดิระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอื่นท่ีนิสิตผูน้ันลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนรายวิชาท่ีสอบมาแลวใหไดผลการ

เรียนตามท่ีสอบไดจริง ถาเปนรายวิชาท่ียังไมไดสอบก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการเรียนตามท่ีสอบได

จริง และหรือพจิารณาส่ังพักการศึกษานิสิตผูน้ันอยางนอยเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และหรืออาจใหพนสภาพ

นิสติก็ได 

  26.2  ถานิสิตกระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ใหคณะกรรมการประจําคณะ

วิชาท่ีนิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี โดยคณบดีของคณะวิชาท่ีนิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณา

ลงโทษตามมติของคณะกรรมการประจําคณะวชิา และแจงมหาวทิยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป 

  26.3  การพักการศึกษาของนิสิตตามคําส่ังใหเร่ิมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระทําผิดน้ัน โดยใหมี

ระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน ท้ังน้ี ใหนับระยะเวลาท่ีถูกส่ังพักการ ศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา และนิสิตท่ี

ถูกพักการศึกษาจะตองชําระคาลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติตามประกาศมหาวทิยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อ

รักษาสภาพนิสิตอยางตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนิสติตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ 19.1 

 ขอ 27  การพนสภาพนิสติ นิสติจะพนสภาพการเปนนิสติ ในกรณดัีงตอไปน้ี 

  27.1  เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว 
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  27.2  เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวทิยาลัยใหลาออก โดยไดปฏบัิติตามระเบียบตางๆ อยางครบถวน และ

ไมมหีน้ีสนิใดๆ ตอมหาวทิยาลัย 

  27.3  เมื่อมีการจําแนกสภาพการเปนนิสิตและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-

Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 1.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  27.4  เมื่อเปนนิสิตสภาพวิทยาทัณฑแลวมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ตํ่ากวา 1.80 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สองภาคการศึกษาปกติท่ีมีการจําแนกสภาพการเปนนิสิต

ตอเนื่องกัน 

  27.5  เปนนิสติสภาพวทิยาทัณฑ 4 ภาคการศึกษาปกติตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพวทิยาทัณฑ 

  27.6  เมื่อมรีะยะเวลาการศึกษาครบ 12 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา หรือ

มีระยะเวลาการศึกษาครบ 8 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา แตมีจํานวนหนวยกิตสอบไดไมครบตาม

หลักสูตรหรือมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 2.00 หรือไมสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามหลักสูตร 

  27.7  เมื่อมหาวิทยาลัยใหพนสภาพนิสิตตามขอ 19.1 ท่ีกําหนดใหนิสิตพนสภาพเมื่อนิสิตไมได

ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด 

  27.8  เมื่อทําผดิระเบียบอื่นๆ ของมหาวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยประกาศใหพนสภาพการเปนนิสติ 

  27.9  ตรวจสอบพบในภายหลังวา 

   27.9.1  แสดงเอกสารหลักฐานการสมัครเขาเปนนิสิตอันเปนเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐานดังกลาว  

   27.9.2 ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสติตามขอ 11.1 

  27.10 เสยีชีวติ 

 ขอ 28 การคืนสภาพนิสิต ผูท่ีพนสภาพนิสิตโดยการลาออกหรือพนสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไมไดลงทะเบียน

เพื่อรักษาสภาพนิสติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนดตามขอ 19.1 มีความประสงคท่ีจะขอกลับเขาศึกษา

ในมหาวทิยาลัย สามารถยื่นคํารองตออธิการบดเีพื่อขอคนืสภาพนิสิตได ท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ท่ีกําหนดไว 

 

หมวด 6 

การสาํเร็จการศกึษาและการอนุมัตปิรญิญาบัตร 

 ขอ 29 คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 

  29.1  มรีะยะเวลาการศึกษาในมหาวทิยาลัย 

   29.1.1 หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 10 ภาค

การศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับต้ังแตวัน

ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.1  

  29.1.2 หลักสูตร 5 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติ

หรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ัง

แรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.2 
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   29.1.3 หลักสูตร 4 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ

หรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกนิ 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรก

ในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ ตามขอ 8.3   

  29.2  ศึกษาและสอบไดครบตามจํานวนหนวยกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

  29.3  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตลอดหลักสูตรไม

ตํ่ากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  29.4  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย 

  29.5  สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit Exam 

ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 30 นิสติท่ีลงทะเบียนเรียนและสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป หรือ 

5 ป หรือ 4 ป) แลว แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 2.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน  ท้ังน้ีตองมคีาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไมตํ่ากวา 

1.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนน จึงมีสิทธ์ิไดรับอนุปริญญา ท้ังน้ีใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

 ขอ 31  การใหปริญญาเกยีรตินิยม นิสติท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขารับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ

ของผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 29 และคุณสมบัติอื่นๆ ครบถวนทุกประการ ดังน้ี 

   31.1  เกยีรตินิยมอันดับหน่ึง ใหแกนิสติท่ีมคีุณสมบัติดังน้ี 

   31.1.1  ไดศึกษารายวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดคอื ตองศึกษาในมหาวทิยาลัยไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แต

ใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือ

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพตามขอ 8.1 สําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ไม

นอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน  20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ป

การศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ 

ตามขอ 8.2 สําหรับหลักสูตร 5 ปการศึกษา และไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลา

ศึกษาไมเกนิ 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ ตามขอ 8.3 สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ท้ังน้ีไมนับรวมระยะเวลาท่ี

นิสติลาพักการศึกษาหรือมเีหตุจําเปนอยางอื่นท่ีอธิการบดเีห็นสมควร  

   31.1.2  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก

รายวชิาไมนอยวา 3.50  จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   31.1.3  สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไมเคยไดเกรด F, D, D+ หรือ U 

และไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวชิาใดๆ 

   31.1.4  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย และ 

   31.1.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ 

Exit Exam ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

  31.2  เกยีรตินิยมอันดับสอง ใหแกนิสติท่ีมคีุณสมบัติดังน้ี 
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   31.2.1  ไดศึกษารายวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดคือ ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา   10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา 

แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี 

หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพตามขอ 8.1 สําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา 

ไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ป

การศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ 

ตามขอ 8.2 สําหรับหลักสูตร 5 ปการศึกษา และไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลา

ศึกษาไมเกนิ 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ ตามขอ 8.3 สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ท้ังน้ีไมนับรวมระยะเวลาท่ี

นิสติลาพักการศึกษาหรือมเีหตุจําเปนอยางอื่นท่ีอธิการบดเีห็นสมควร  

  31.2.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก

รายวชิาไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  31.2.3 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไมเคยไดเกรด F, D, D+ หรือ U 

และไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวชิาใดๆ 

  31.2.4 ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย และ 

  31.2.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ 

Exit Exam ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 32 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตเฉพาะผูมีคุณสมบัติ

ของผูสําเร็จการศึกษาครบตามขอ 29 ขอ 30 และหรือขอ 31 โดยใหถือเอาวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย

พจิารณาและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาเปนวันสําเร็จการศึกษาของนิสิตผูน้ัน และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอเพื่อ

ขออนุมัติการใหปริญญาบัตรตอสภามหาวทิยาลัยตอไป 

 ขอ 33  การเพกิถอนการสําเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร 

  เมื่อความปรากฏแกสภามหาวิทยาลัยวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาด

คุณสมบัติหรือกระทําผิดท่ีเกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา เพื่อเปนการรักษามาตรฐานในการจัดการศึกษาและ

เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการศึกษา ใหอธิการบดโีดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนในกรณท่ีีเกดิขึ้น และจัดทํารายงานขอเท็จจริงเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

โดยเร็วท่ีสุด หากผลการพิจารณาปรากฎชัดเจนวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาด

คุณสมบัติหรือกระทําผิดท่ีเกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของ

นิสติผูน้ัน และใหถอืวาคําวนิิจฉัยของสภามหาวทิยาลัยเปนท่ีสุด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2561 

 
 

 (นายพนา จันทรวโิรจน) 

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน 

 

 



 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 318 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 

 

 

 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

วาดวย ระบบการศกึษาสาํหรับระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2561 

 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธ์ิภาพ อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 35(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเนช่ันในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  จึงมีมติใหตรา

ขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

 ขอ 1  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561” 

 ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

 ขอ 3  ภายใตขอบังคับน้ี บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังตางๆ ท่ีวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับ

ระดับบัณฑติศึกษา ในสวนท่ีมบัีญญัติไวแลวในขอบังคับน้ีหรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับน้ี  ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ 4  ในขอบังคับน้ี 

  “สภามหาวทิยาลัย” หมายถงึ สภามหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “มหาวทิยาลัย” หมายถงึ   มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “อธิการบดี”      หมายถงึ  อธิการบดมีหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “คณบดี”           หมายถงึ  คณบดบัีณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “บัณฑติวทิยาลัย”  หมายถงึ  หนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยเนช่ันเทียบเทาคณะวิชาท่ีดําเนินการ

จัดการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา 

  “คณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลัย” หมายถงึ คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “ผูอํานวยการหลักสูตร” หมายถงึ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 

  “สาขาวชิา” หมายถงึ สาขาวชิาของหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 

  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถงึ  คณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการหลักสูตร

ระดับบัณฑติศึกษาในความรับผดิชอบใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

  “นิสิต” หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยเนช่ันระดับบัณฑิตศึกษาและใหหมายรวมถึงนิสิต/นักศึกษาจาก

สถาบันอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาของมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “อาจารยประจํา” หมายถงึ ผูท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย และปฏบัิติงานเต็มเวลา 

  “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถงึ อาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมหีนาท่ีสอนและคนควาวจิัยในสาขาวชิาดังกลาวของมหาวทิยาลัย  
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  “อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีภาระหนาท่ีใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 

และการพัฒนาหลักสูตร  

  “อาจารยพเิศษ” หมายถงึ ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย 

  “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายถงึ อาจารยท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษาแกนิสติ 

ขอ 5  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศ เพื่อ

ปฏบัิติการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี ในกรณท่ีีจะตองมกีารดําเนินการใดๆ ท่ีมไิดกําหนดไวในขอบังคับน้ี หรือในกรณท่ีีมี

ความจําเปนอยางย่ิง ตองผอนผันขอกําหนดตามขอบังคับน้ีเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย ใหอธิการบดมีอํีานาจตีความ วนิิจฉัย ส่ังการและปฏบัิติตามท่ีเห็นสมควร และใหถอืเปนท่ีสุด 

 

หมวด 2 

ระบบการศกึษา 

 ขอ 6 ระบบการศึกษาของมหาวทิยาลัยม ี2 รูปแบบ คอื 

  6.1  แบบในช้ันเรียน 

 6.2 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อ ซึ่งเปนการจัดการศึกษา โดยใชการสอนทางไกลผาน

ระบบการสื่อสาร หรือเครือขายสารสนเทศตางๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

ขอ 7  ระบบการจัดการศึกษาและระบบหนวยกติ 

  7.1 มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยกําหนดใหหน่ึงปการศึกษา แบง

ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และหน่ึงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีท่ีมีการ

จัดการศึกษาในภาคฤดูรอน กําหนดใหระยะเวลาและจํานวนหนวยกติมสัีดสวนเทียบเคยีงไดกับภาคการศึกษาปกติ 

  7.2  ระบบหนวยกติและการคดิหนวยกติ 

   หนวยกติ หมายถงึ หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมหีลักเกณฑดังน้ี 

  7.2.1  รายวิชาทฤษฎี ท่ีใชการบรรยายหรือการอภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติระบบทวภิาค 

  7.2.2  รายวชิาภาคปฏบัิติ ท่ีใชการฝกหรือทดลองในหองปฏิบัติการหรือหองทดลอง ไมนอยกวา 

30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติ ระบบทวภิาค 

  7.2.3  รายวชิาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกปฏบัิติในแหลงฝกปฏบัิติ ฝกงานอาชีพ หรือสหกิจศึกษา

ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห    ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบ

ทวภิาค 

  7.2.4  รายวิชาท่ีใชการทําโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายน้ันๆ           

ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบ

ทวภิาค 

  7.2.5 รายวิชาสารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติระบบทวภิาค 

 7.2.6 รายวชิาวทิยานิพนธ และรายวิชาดุษฎีนิพนธไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติระบบทวภิาค 
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 7.3  กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในลักษณะเปนชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือในลักษณะอื่น 

กําหนดใหมรีะยะเวลาการศึกษามสัีดสวนเทียบเคยีงไดกับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวภิาค 

 7.4  หนวยกติเรียน หมายถงึ จํานวนหนวยกติท่ีนิสติลงทะเบียนเรียน 

 7.5  หนวยกิตคํานวณรายภาค หมายถึง จํานวนหนวยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนิสิตไดรับเกรด A, 

A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษาน้ัน 

 7.6  หนวยกติคํานวณสะสม หมายถงึ จํานวนหนวยกติท้ังหมดของทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษาท่ีนิสิต

ไดรับเกรด A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D หรือ F 

 7.7 หนวยกิตท่ีสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรายวิชาท่ีนิสิตสอบไดรับ A, A-, B+, B, B-, C+, C, 

F S, E หรือ G ในกรณท่ีีนิสติสอบไดรายวิชาใดมากกวาหน่ึงคร้ัง หรือสอบไดรายวิชาใดท่ีระบุไววาเทียบเทารายวิชาท่ี

สอบไดมาแลวใหนับจํานวนหนวยกติสอบไดเพยีงคร้ังเดยีว 

 7.8  กรณท่ีีลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวิชาใด เมื่อไดรับเกรดหรือคาระดับคะแนนใหม ให

นําเกรดหรือคาระดับคะแนนใหมมาคํานวณในรายวิชาน้ัน โดยไมนําเกรดหรือคาระดับคะแนนเดิมมาคํานวณในคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

ขอ 8 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 

  8.1  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต และนิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หรือหน่ึงปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ัง

แรกในหลักสูตรน้ี 

  8.2 ระดับปริญญาโท ใหมจีํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต และนิสิตตอง

ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือหน่ึงปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 10 

ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี 

  8.3  ระดับปริญญาเอก แบงเปน 

   แบบ 1.1 และแบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวย

กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต โดยนิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาค

การศึกษาปกติ หรือหน่ึงปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติหรือ 6 ปการศึกษา นับต้ังแตวัน

ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี 

   แบบ 1.2 และ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหมีจํานวนหนวย

กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต โดยนิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาค

การศึกษาปกติ หรือหน่ึงปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวัน

ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี 

 

หมวด 3 

หลักสูตรการศกึษา 

 ขอ 9  หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา มดัีงน้ี 

  9.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนพัฒนานักวชิาการและนักวชิาชีพให

มคีวามชํานาญในสาขาวชิาเฉพาะ เพื่อใหมคีวามรูความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น โดยเปนหลักสูตรท่ีมี

ลักษณะสิ้นสุดในตัวเองสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
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  9.2  หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู

ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ มี

ความสามารถในการสรางสรรคและจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรของตนกับ

ศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง ในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต มีคุณธรรมจรรยาบรรณทาง

วชิาการและวชิาชีพ เพื่อใหมคีวามรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและ

สังคม 

  9.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยเปน

หลักสูตรท่ีมลัีกษณะสิ้นสุดในตัวเองสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 

  9.4  หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรู

ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ มี

ความสามารถในการสรางสรรคและจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรของตนกับ

ศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง ในระดับสูงกวาระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มีคุณธรรม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหมีความสามารถในการคนควาวิจัยเพื่อสรรคสรางองคความรูใหมหรือ 

นวัติกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

 ขอ 10  โครงสรางหลักสูตร 

  10.1  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกติ 

  10.2  ระดับปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบง

การศึกษาเปน 2 แผน คอื 

   แผน ก  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวจิัยโดยมกีารทําวทิยานิพนธ ดังน้ี 

    แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต ท้ังน้ี 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับ

หนวยกติแตจะตองมผีลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

    แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางาน

รายวชิาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกติ 

   แผน ข  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการ

ทําสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกติและไมเกนิ 6 หนวยกติ 

  10.3 ระดับปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก

วชิาชีพช้ันสูง คอื 

  แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยการทําดุษฎีนิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม ท้ังน้ี 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับ

หนวยกติแตจะตองมผีลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด ดังน้ี 

  แบบ 1.1 ผู เ ข า ศึกษา ท่ี สํ า เ ร็จป ริญญาโทจะตอง ทํา ดุษฎี นิพนธ ไม น อยกว า                  

48 หนวยกติ 

  แบบ 1.2 ผู เ ข า ศึกษา ท่ี สํา เ ร็จปริญญาต รีจะตอง ทํา ดุษฎี นิพนธ ไม นอยกว า                     

72 หนวยกติ 
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  ท้ังน้ี ดุษฎนิีพนธตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมมีาตรฐานและคุณภาพเดยีวกัน 

  แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษางานรายวชิาเพิ่มเติม ดังน้ี 

  แบบ 2.1  ผู เ ข า ศึกษา ท่ี สํ า เ ร็จป ริญญาโทจะตอง ทํา ดุษฎี นิพนธ ไม น อยกว า               

36 หนวยกติและศึกษางานรายวชิาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

  แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีจะตองทําดุษฎนิีพนธไมนอยกวา 48 หนวยกติ

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

  ท้ังน้ี ดุษฎนิีพนธตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมมีาตรฐานและคุณภาพเดยีวกัน 

 

หมวด 4 

อาจารย 

 ขอ 11 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย  

  11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑติ 

   11.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวจิัย  

    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

   11.1.2 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวจิัย  

    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

   11.1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมี

ประสบการณดานการสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ  

5 ปยอนหลัง 

    กรณี ท่ี เ ป นอาจารย พิ เศษต องมี คุณ วุ ฒิ ไม ตํ่ า กว าป ริญญาต รีห รือ เ ที ยบ เท า                                 

มปีระสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป และมีช่ัวโมงสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของ

จํานวนช่ัวโมงสอนในรายวชิาน้ันๆ 

    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไป

ตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

  11.2 ปริญญาโท 
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   11.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวจิัย  

    สําหรับหลักสูตรปริญญาโททางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไป

ตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

   11.2.2 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวจิัย  

    สําหรับหลักสูตรปริญญาโททางวิชาชีพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

   11.2.3 อาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ และสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ  

  (1) อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ตองปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปน

อาจารยท่ีปรึกษาหรือสาขาวชิาท่ีเกี่ยวของ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่ง

ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพจิารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 3 เร่ือง

ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย 

   (2) อาจารยท่ีปรึกษารวม ตองปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปนอาจารยท่ี

ปรึกษารวมหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  3 เร่ืองใน

รอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย 

  กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงาน

ทางวชิาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีมช่ืีออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกันกับหัวขอวิทยานิพนธ และสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ  ไมนอย

กวา 10 เร่ือง 

  กรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด 

ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกันกับหัวขอ

วิทยานิพนธ และสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และเสนอให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบตอไป 

  11.2.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระปากเปลา             

ขั้นสุดทาย จะตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา 3 คน ท้ังน้ี 

ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยท่ีปรึกษารวมวิทยานิพนธ และสารนิพนธหรือ

การศึกษาคนควาอิสระหลัก โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตองมี

คุณสมบัติดังตอไปน้ี 
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   (1) กรณีท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นตํ่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมี

ผลงานทางวชิาการท่ีไมใชเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการน้ีตองไดรับการเผยแพร

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพจิารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย 

    (2) กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวทิยานิพนธ และสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เร่ือง 

    กรณท่ีีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมวุีฒิการศึกษาและผลงานทางวชิาการตามท่ีกําหนด 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองเปนผูมคีวามรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธ และสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และเสนอให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบตอไป 

  11.2.5 อาจารยผูสอน เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวชิาน้ันหรือสาขาวชิาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน มปีระสบการณ

ดานการสอน มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการน้ีตอง

ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  1 

รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจํา

เปนผูรับผดิชอบรายวชิาน้ัน 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาโททางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม

มาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

  11.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง  

   11.3.1 อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่า

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช

เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวชิาการน้ีตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน

การพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  1 

รายการตองเปนผลงานวจิัย 

    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

   11.3.2 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวชิาการศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับ 

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 เร่ืองใน

รอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย  

    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตองมคีุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 
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   11.3.3 อาจารยผูสอน เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวชิาการรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา

ท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน มีประสบการณดานการสอน มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชเปนสวน

หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการน้ีตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ

พจิารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

    กรณีอาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา มีประสบการณการทํางานท่ี

เกี่ยวของกับวชิาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 4 ป ท้ังน้ี อาจารยพเิศษตองมช่ัีวโมงสอนไมเกนิรอยละ 50 ของรายวชิาโดยมี

อาจารยประจําเปนผูรับผดิชอบรายวชิาน้ัน 

    สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูงทางวชิาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

  11.4 ปริญญาเอก 

   11.4.1 อาจารยประจําหลักสูตร มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วชิาการอยางนอย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย  

    สําหรับหลักสูตรปริญญาเอกทางวชิาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไป

ตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

   11.4.2 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวชิาการศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช

สวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย  

    สําหรับหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาชีพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

   11.4.3 อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎนิีนพธ  

    (1) อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ตองปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปน

อาจารยท่ีปรึกษาหรือสาขาวชิาท่ีเกี่ยวของ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่ง

ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  3 

เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย 

  (2) อาจารยท่ีปรึกษารวม ตองปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาหรือสาขาวชิาท่ีเกี่ยวของ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพจิารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 3 เร่ืองในรอบ 5 

ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย 

    กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมี

ผลงานทางวชิาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรในวารสารท่ีมช่ืีออยูในฐานขอมูล

ท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกันกับหัวขอวิทยานิพนธ และสารนิพนธหรือการศึกษาคนควา

อิสระ ไมนอยกวา 5 เร่ือง 
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    กรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด 

ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมคีวามรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกันกับหัวขอ

วิทยานิพนธ และสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ โดยสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ และเสนอให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบตอไป 

  11.4.4 อาจารยสอบดุษฎีนิพนธปากเปลาขั้นสุดทาย จะตองประกอบดวยอาจารยประจํา

หลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไมนอยกวา 5 คน ท้ังน้ี ประธานกรรมการสอบตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ ตองมคีุณสมบัติดังตอไปน้ี 

   (1) กรณีท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไมใชเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการน้ีตองไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย 

   (2) กรณีท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา และมผีลงานทางวชิาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอดุษฎนิีพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง 

    กรณท่ีีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมวุีฒิการศึกษาและผลงานทางวชิาการตามท่ีกําหนด 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองเปนผูมคีวามรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธ และสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ โดยสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ และเสนอให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบตอไป 

  11.4.5 อาจารยผูสอน เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน มีประสบการณดานการสอน มีผลงานทางวิชาการท่ี

ไมใชเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการน้ีตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในการพจิารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

  กรณีท่ีรายวิชาสอนไมใชรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยผูสอนท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมตํีาแหยงทางวชิาการตํ่ากวารองศาสตราจารยได 

  ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจํา

เปนผูรับผดิชอบรายวชิาน้ัน 

 ขอ 12 หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษา

คนควาอิสระ 

  12.1 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

  12.1.1 รับผดิชอบและควบคุมการทําดุษฎนิีพนธ วทิยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควา

อิสระของนิสิตใหสอดคลองกับโครงรางดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระท่ีไดรับการ

อนุมัติ 

  12.1.2 เสนอช่ืออาจารยท่ีปรึกษารวม 

  12.1.3 ใหคําปรึกษาและช้ีแนะเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎ ีแนวคดิ วธีิการวจิัยหรือการศึกษา การ

เขียน การใชภาษา และรวมถึงการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษา

คนควาอิสระของนิสติ 
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  12.1.4 ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและรับผิดชอบประเมินผลการการทํา             

ดุษฎนิีพนธ วทิยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนิสติจนเสร็จสมบูรณ 

  12.1.5 ใหความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษา

คนควาอิสระของนิสติ 

  12.1.6 รวมเปนกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ

ของนิสติ 

  12.1.7 หลังการสอบดุษฎนิีพนธ วทิยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ อาจารยท่ี

ปรึกษาหลักตองดําเนินการใหนิสิตแกไขรายงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ    

สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ พรอมท้ังกํากับดูแลใหนิสติจัดสงรายงานและเอกสารอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และกํากับดูแลใหนิสติจัดทําบทความทางวิชาเพื่อการเผยแพรผลงานหรือสวนหน่ึง

ของผลงานดุษฎนิีพนธ วทิยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนิสิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 

หลักเกณฑการเผยแพรผลงานเพื่อขอสําเร็จการศึกษา 

  12.2 อาจารยท่ีปรึกษารวม 

  12.2.1 รวมรับผิดชอบและควบคุมการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษา

คนควาอิสระของนิสติใหสอดคลองกับโครงรางดุษฎนิีพนธ วทิยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระท่ีไดรับ

การอนุมัติ 

  12.2.2 รวมใหคําปรึกษาและช้ีแนะเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎ ีแนวคิด วิธีการวิจัยหรือการศึกษา 

การเขียน การใชภาษา และรวมถึงการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือ

การศึกษาคนควาอิสระของนิสติ 

  12.2.3 รวมติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและรับผิดชอบประเมินผลการการทํา

ดุษฎนิีพนธ วทิยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนิสติจนเสร็จสมบูรณ 

  12.2.4 อาจรวมเปนกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควา

อิสระของนิสติ 

 ขอ 13 ภาระงานท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธ วทิยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ 

 13.1 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมคีุณสมบัติตามหลักเกณฑการเปนอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหรือ

วทิยานิพนธหลัก 1 คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธหรือวทิยานิพนธของนิสติระดับบัณฑติศึกษา ตามหลักเกณฑ

ดังตอไปน้ี 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวชิาการ 
จํานวนนิสติท่ีเปน 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

(1) ปริญญาเอก อาจารย 5 คน 

(2) ปริญญาเอก ผูชวยศาสตราจารย 10 คน 

(3) ปริญญาเอก รองศาสตราจารย 10 คน 

(4) ปริญญาเอก ศาสตราจารย 10 คน 

(5) ปริญญาโท รองศาสตราจารย 10 คน 

(6) ปริญญาเอก ศาสตราจารย 10 คน 
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  อน่ึง หากอาจารยประจําท่ีมวุีฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง

ทางวิชาการศาสตราจารยมีความจําเปนตองเปนอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหรือวิทยานิพนธหลักเกินกวาจํานวนท่ี

กําหนด ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่ออนุมัติ แตท้ังน้ีตองไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา และหาก

จําเปนตองอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหรือวิทยานิพนธหลักเกินกวา 15 คนเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให

ความเห็นชอบ และเสนอตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพจิารณาตอไป 

 13.2 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑการเปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 

หรือการศึกษาคนควาอิสระหลัก 1 คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนิสิตระดับ

บัณฑติศึกษา ไดไมเกนิ 15 คน 

  อน่ึง หากอาจารยท่ีปรึกษาเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักท้ังดุษฎีนิพนธหรือวิทยานิพนธและ             

สารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ ใหคดิสัดสวนจํานวนนิสติท่ีทําดุษฎนิีพนธหรือวทิยานิพนธ 1 คน เทียบเทาไดกับ

จํานวนนิสติท่ีทําสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 3 คน แตท้ังน้ีรวมกันแลวตองไมเกนิ 15 คนตอภาคการศึกษา 
 

หมวด 5 

การรับเขาศกึษาและการลงทะเบยีนเรยีน 

 ขอ 14  การรับสมัครเขาเปนนิสติ 

  14.1  คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสติ 

   14.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ และหลักสูตรปริญญาโท 

    (1) ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

    (2) คุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนดในหลักสูตร  

    (3) เปนผูท่ีไมเคยขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตรท่ีจะศึกษา เวนแตบัณฑิตวิทยาลัยจะ

พจิารณาอนุมัติเปนเฉพาะราย 

   14.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง 

    (1) ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  

    (2) คุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนดในหลักสูตร  

   (3) เปนผูท่ีไมเคยขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตรท่ีจะศึกษา เวนแตบัณฑิตวิทยาลัยจะ

พจิารณาอนุมัติเปนเฉพาะราย 

   14.1.3 หลักสูตรปริญญาเอก 

    (1) กรณเีขาศึกษาในขอ 10.3 แบบ 1.1 หรือแบบ 2.1 ตองสําเร็จการศึกษา ไมตํ่ากวา

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ 

    (2) กรณีเขาศึกษาในขอ 10.3 แบบ 1.2 หรือแบบ 2.2 ตองสําเร็จการศึกษา ไมตํ่า

กวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมผีลการเรียนดมีาก 

   (3) มผีลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด  หรือ 

   (4) คุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนดในหลักสูตร  

   (5) เปนผูท่ีไมเคยขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตรท่ีจะศึกษา เวนแตบัณฑิตวิทยาลัยจะ

พจิารณาอนุมัติเปนเฉพาะราย 

 14.2  การคัดเลอืกผูสมัครเขาศึกษาเปนนิสติใหเปนตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
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 14.3  มหาวทิยาลัยอาจพจิารณาอนุมัติใหรับนิสิตหรือนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยหรือ

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ลงทะเบียนศึกษารายวิชากับมหาวิทยาลัย เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ

สถาบันการศึกษาท่ีตนสังกัดไดโดยตองชําระเงนิตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 14.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหบุคคลภายนอกท่ีไมใชนิสิตนักศึกษาสถาบันอื่นใด

ลงทะเบียนรายวชิาโดยไมนับหนวยกติได แตบุคคลน้ันตองมคีุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตาม

ขอ 14.1 และตองปฏบัิติตามขอบังคับและระเบียบตลอดจนตองชําระคาหนวยกติตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 ขอ 15 การขึ้นทะเบียนเปนนิสติ 

  15.1 ผูสมัครเขาเปนนิสติท่ีผานการคัดเลอืกแลวจะมีสภาพเปนนิสติก็ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตแลว 

 15.2  ผูสมัครเขาเปนนิสิตท่ีผานการคัดเลือกแลวจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต พรอมท้ังชําระเงินตาม

ระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลัย  

  15.3  ผูสมัครเขาเปนนิสิตท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตในหลักสูตรสาขาวิชาใด ตองขึ้นทะเบียน

เปนนิสิตสาขาวิชาน้ัน ท้ังน้ีหากนิสิตจะโอนยายสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกในภายหลังจะตองไดรับการอนุมัติจาก

มหาวทิยาลัย 

 ขอ 16  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติ 

  16.1  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติภายในมหาวทิยาลัย 

   16.1.1 คุณสมบัติของนิสิตท่ีขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได คือ นิสิตท่ีตองการยาย

สาขาวชิา นิสติท่ีไดรับอนุมัติใหคนืสภาพนิสติ และนิสติท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวชิาอื่นของมหาวทิยาลัย  

   16.1.2  หลักเกณฑการขอเทียบโอนภายในมหาวทิยาลัย คอื 

    (1)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวชิาในหลักสูตรท่ีเคยศึกษาในมหาวทิยาลัย 

    (2)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีบรรจุในหลักสูตรหรือสาขาวชิาท่ีขอเทียบโอน 

    (3)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

  (4)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไดไมตํ่ากวาเกรด B หรือคาระดับคะแนน 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา หรือไดเกรด S 

  (5)  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนจะตองรวมกันแลว

ไมเกนิหน่ึงในสามของจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

  (6)  นิสติท่ีไดรับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหนวยกิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

วทิยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกติ หรือรายวชิาสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ

รายวชิาดุษฎนิีพนธไมนอยกวา 48 หนวยกติ  

  (7) ใหนิสติยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวชิาและหรือหนวยกติตอสํานักวิชาการใหเสร็จ

สิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 

  16.2  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติจากสถาบันอื่น 

   16.2.1   คุณสมบัติของผูท่ีขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คอื 

      (1)  ตองมคีุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

      (2)  ตองผานหลักเกณฑการคัดเลือกอยางใดอยางหน่ึง ตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 
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      (3)  ตองเปนหรือเคยเปนนิสติของสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาหรือเทียบเทาใน

หลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมอํีานาจตามกฎหมายรับรอง 

      (4)  ไมเปนผูถูกคัดช่ือออกหรือถูกไลออกหรือใหพนสภาพนิสิต ดวยเหตุถูกลงโทษ

ทางวนัิยจากสถาบันอุดมศึกษาใดมากอน 

  16.2.2  หลักเกณฑการขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คอื 

   (1)  รายวชิาหรือกลุมวชิาท่ีสามารถเทียบโอนไดตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทาท่ีเคยศึกษาอยูใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรองให

การรับรอง 

   (2)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีบรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาท่ีขอ

เทียบโอน   

   (3)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีมเีนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม ในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

   (4)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไดไมตํ่ากวาเกรด B หรือคาระดับคะแนน 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา หรือไดเกรด S หรือเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

   (5)  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนจะตองรวมกันแลว

ไมเกนิหน่ึงในสามของจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

   (6)  นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษาไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนหนวยกติรวมท้ังหมดของหลักสูตร จงึจะมสีทิธ์ิสําเร็จการศึกษา  

   (7)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง จะตองไมเกนิช้ันปและภาคการศึกษาท่ี

มนิีสติศึกษาอยูหรือไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

   (8) นิสิตท่ีไดรับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่น จะตองใช

เวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนรายวิชา

วทิยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกติ หรือรายวชิาสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระไมนอยกวา  6 หนวยกิต หรือ

รายวชิาดุษฎนิีพนธไมนอยกวา 48 หนวยกติ 

   (9)  ใหนิสติยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวชิาและหรือหนวยกติตอสํานักวิชาการใหเสร็จ

สิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก ท้ังน้ีตองเปนผลการศึกษาท่ีไดรับกอนการขึ้นทะเบียน

เปนนิสติมหาวทิยาลัย 

  16.3  การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 

  16.3.1 คุณสมบัติของผูท่ีขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต ใหเปนไปตามระเบียบและ

ประกาศของมหาวทิยาลัย  

  16.3.2  หลักเกณฑการขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกติ คอื 

  (1) การเทียบโอนประสบการณและความรูจะเทียบเปนรายวชิาหรือกลุมรายวชิาตาม

หลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปดสอนในมหาวทิยาลัยท่ีผูขอเทียบโอนตองการ 
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  (2)  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณและความรูในแตละรายวิชาหรือ

กลุมรายวิชา และเกณฑการตัดสินของการประเมินใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย 

  (3)  ผลการประเมนิของรายวชิาหรือกลุมวิชาท่ีจะเทียบโอนประสบการณและความรู

ไดตองไดผลการประเมินไมตํ่ากวาเกรด B หรือคาระดับคะแนน 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา หรือ

เกรด S จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชาน้ัน ท้ังน้ีจะไมมีการนําผลการประเมินมาคํานวณเปนคา

ระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA) และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA)  

  (4)  การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินซึ่งเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

  (5)  การเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยใหเทียบโอนหนวยกิตไดรวมกันไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดของหลักสูตรท่ีขอ           

เทียบโอน ท้ังน้ีใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศของสภามหาวทิยาลัย 

  (6) นิสิตท่ีไดรับการเทียบโอนประสบการณและความรู จะตองใชเวลาศึกษาอยูใน

มหาวทิยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือลงทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ  ไมนอย

กวา 12 หนวยกติ หรือรายวชิาสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือรายวิชาดุษฎีนิพนธ

ไมนอยกวา 48 หนวยกติ 

   (7) ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนประสบการณและความรูตอสํานักวิชาการใหเสร็จ

สิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก ท้ังน้ีตองเปนผลการศึกษาท่ีไดรับกอนการขึ้นทะเบียน

เปนนิสติมหาวทิยาลัย 

  16.4 กรณีท่ีผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตซึ่งมีคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาตามขอ 16.1 เขาศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันหรือในสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

มหาวทิยาลัยอาจพิจารณาใหเทียบโอนรายวิชาท่ีศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได ท้ังน้ี จะตองไมเกินรอยละ 

40 ของจํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

 

 ขอ 17  ประเภทของสภาพนิสติ ม ี2 ประเภท คอื  

  17.1  สภาพนิสติตามลักษณะของผูสมัคร 

   17.1.1 นิสติสามัญ ไดแก ผูสมัครเขาเปนนิสิตท่ีผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของ

มหาวทิยาลัยเขาศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 

   17.1.2  นิสิตวิสามัญ ไดแก  ผูสมัครเขา เปนนิสิตท่ีได รับการพิจารณาให เขาศึกษาใน

มหาวทิยาลัยโดยมเีงื่อนไขแบบใหทดลองศึกษา ท้ังน้ี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกจะตองสอบไดหนวยกิตไมนอยกวา 6 

หนวยกติและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนน ก็จะไดรับการเปลี่ยนแปลงประเภทเปนนิสติสามัญ  

    ในกรณีท่ีนิสิตวิสามัญยังมิอาจเปลี่ยนประเภทตามวรรคแรก บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะ

พจิารณาอนุญาตใหศึกษาตออีก 1 ภาคการศึกษา โดยตองมจีํานวนหนวยกติสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกติ และไดคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  17.2 สภาพนิสติตามคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

   17.2.1 นิสติสภาพปกติ ไดแก 
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    (1)  นิสติท่ีลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

    (2)  นิสิตท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : 

CGPA) ไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

    (3)  นิสติจากสถาบันอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาท่ีมหาวทิยาลัยเปดสอน 

   17.2.2  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นิสิตท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative 

Grade-Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 ขอ 18  การลงทะเบียนเรียน 

  18.1  การกําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย ท้ังน้ี การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณก็ตอเมื่อนิสิตไดชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

เรียบรอยแลว 

  18.2  นิสิตสามัญหรือสภาพปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 6 หนวยกิตและไมเกิน               

15 หนวยกติในแตละภาคการศึกษาปกติ ยกเวนนิสติท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในภาคการศึกษาน้ันๆ ซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบจากคณบดใีหลงทะเบียนเรียนไดและเสนออธิการบดเีพื่อทราบตอไป 

  18.3  นิสิตวิสามัญหรือสภาพวิทยาทัณฑ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 6หนวยกิต และไมเกิน             

12 หนวยกติในแตละภาคการศึกษาปกติ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณบดแีละเสนออธิการบดเีพื่อทราบตอไป 

  18.4  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนท่ีสถาบันอื่น และนิสิตตางสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนใน

มหาวิทยาลัยเนช่ันได ท้ังน้ีใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ันเร่ืองการศึกษาขามสถาบัน และเปนไปตาม

หลักเกณฑการเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติ ขอ 16 

   18.5  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกติในลักษณะเปนผูรวมฟงการบรรยาย 

นิสติอาจกระทําได แตท้ังน้ีจํานวนหนวยกติท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมดของภาคการศึกษาน้ันๆ จะตองไมเกิน 15 หนวย

กติสําหรับนิสติสามัญหรือสภาพปกติ และไมเกนิ 12 หนวยกติสําหรับนิสติวสิามัญหรือสภาพวทิยาทัณฑ ตามท่ีระบุไว

ในขอ 18.2 หรือ 18.3 

  18.6  การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและเปนไปตามประกาศ

ของมหาวทิยาลัย  

  18.7  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ 

ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ ภายหลังวันท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด จะตองชําระคาปรับตามประกาศมหาวทิยาลัย  

   กรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนไมสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดตามประกาศของ

มหาวทิยาลัยจะไมมสีทิธ์ิเรียนในภาคการศึกษาน้ัน เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดเีปนกรณไีป 

  18.8  นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิต 

นอยกวา 6 หนวยกติ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 18.2 หรือขอ 18.3 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจําหนวนหนวยกติท่ีเหลอืได 

 ขอ 19  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวชิา (ติด W)  

  19.1  การขอเพิ่มรายวชิา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

  19.2  การขอลดรายวิชา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน และรายวชิาท่ีขอลดน้ีจะไมบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 
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  19.3  การขอถอนรายวิชา (ติด W) กระทําไดหลังจาก 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ และไม

เกนิ 12 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน แตไมเกิน 4 สัปดาห

นับจากวันเร่ิมการเรียนของภาคการศึกษาฤดูรอน และรายวชิาท่ีเพกิถอนจะบันทึก W ในรายงานผลการศึกษา 

  19.4  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) น้ัน จํานวนหนวยกิตรวมหลังจากการเพิ่ม ลด 

หรือถอนรายวชิา (ติด W) แลวจะตองไมนอยกวา 6 หนวยกติแตไมเกนิ 15 หนวยกติสําหรับนิสิตสามัญหรือสภาพปกติ 

และไมเกนิ 12 หนวยกติสําหรับนิสติวสิามัญหรือสภาพวทิยาทัณฑตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ 18.2 หรือ 18.3 

  19.5  การขอเพิ่ม ขอลดรายวิชา จะกระทําได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา สวนการ

ขอถอนรายวิชาจะกระทําได เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยมีความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน

รายวชิาน้ันประกอบการพจิารณา 

  19.6  ในกรณีท่ีจําเปนนิสิตอาจขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีจัดสอนใน

สถาบันการศึกษาอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตรนั้น 

รายวิชาและหลักสูตรท่ีลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นตองสอดคลองกับของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีเพื่อนําผล

การศึกษาท่ีไดรับมาเทียบโอนหนวยกติไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 ขอ 20 การลาพักการเรียน 

  20.1  นิสติอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอมหาวทิยาลัยไดในกรณตีอไปน้ี 

   20.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางประเทศหรือไดรับทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

   20.1.2  เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทยท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรมช้ัน 1 ท่ีรักษาเปนเวลานานเกนิกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน 

   20.1.3  มเีหตุจําเปนสวนตัวอื่นๆ ท่ีอธิการบดเีห็นสมควร 

   20.1.4  การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยโดยเร็วท่ีสุด เมื่อไดรับอนุมัติ

แลวตองแจงใหสํานักวชิาการทราบ 

   20.1.5  การลาพักการเรียนใหอนุมัติไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความ

จําเปนตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม 

  20.1.6  ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาท่ีลาพักรวมอยูใน

ระยะเวลาการศึกษาดวย 

  20.1.7  ในระหวางท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนนิสิตตองชําระคาบํารุง และคาธรรมเนียม

อื่นๆ ตามประกาศมหาวทิยาลัยทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสติ หากนิสติไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติ

ตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนิสติตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ 23.1 

 

หมวด 6 

คาบาํรุงและคาธรรมเนยีมการศกึษา 

 ขอ 21  นิสติตองชําระคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด

ตามประกาศมหาวทิยาลัย 

 ขอ 22  การขอคนืคาลงทะเบียนเรียนรายวชิา 

  22.1  รายวชิาใดท่ีมหาวทิยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา นิสติผูลงทะเบียนเรียน

รายวชิาน้ันมสีทิธ์ิขอเงนิคาลงทะเบียนรายวชิาดังกลาวคนืไดเต็มจํานวน  
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  22.2  มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธ์ิไมคนืเงนิคาลงทะเบียนเรียนรายวชิาไมวากรณใีดๆ 

  22.3  กรณท่ีีนิสิตขอลดรายวิชา (ไมติด W) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีใหมไดโดยไมตอง

ชําระคาลงทะเบียนเรียนใหม ท้ังน้ี นิสติตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  22.4  กรณีท่ีนิสิตขอถอนรายวิชา (ติด W) นิสิตท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีใหมจะตองชําระ

คาลงทะเบียนเรียนใหมและตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 

 ขอ 23  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติ 

  23.1  ในกรณีท่ีนิสิตไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมวากรณีใด ยกเวนภาคการศึกษา 

ฤดูรอน นิสิตตองลงทะเบียนชําระคาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

เพื่อรักษาสภาพนิสิต หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด 

มหาวทิยาลัยจะใหพนสภาพนิสติ 

  23.2  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาหท่ี 4 นับจากวันเปด

ภาคการศึกษา 

 

หมวด 7 

การวัดและการประเมินผลการศกึษา 

 ขอ 24  เวลาเรียน นิสติท่ีมสีทิธ์ิจะไดรับการวัดและการประเมนิผลการศึกษาในรายวชิาใดๆ จะตองมเีวลาเรียน

ในรายวชิาน้ันๆ ไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิาน้ัน ในกรณีท่ีนิสิตมีเวลาเรียนตํ่ากวาท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดรับการวัดและการประเมินผลการศึกษาก็ได ท้ังน้ี อาจารย

ผูสอนในรายวชิาน้ันตองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณา 

 ขอ 25  ระบบการประเมนิผลการศึกษา 

  25.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา ใหใชระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบงคาระดับ

คะแนนเปน 11 ชวงคะแนน ดังน้ี 
 

คาระดับคะแนน เกรด ความหมาย 

4.00 A ดเีลศิ (Exceptional) 

3.75 A- ดเีย่ียม (Excellent) 

3.50 B+ ดมีาก (Very good) 

3.00 B ด ี(Good) 

2.75 B- ดพีอใช (Fairly good) 

2.50 C+ คอนขางด ี(Fair) 

2.00 C พอใช (Satisfactory) 

1.75 C- ออน (Poor) 

1.50 D+ คอนขางออน (Quite poor) 

1.00 D ออนมาก (Very poor) 

0 F ตก (Fail) 

   โดยจะกระทําไดในกรณดัีงตอไปน้ี 
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  25.1.1 ในรายวชิาท่ีนิสติเขาสอบและหรือมผีลงานท่ีประเมนิไดเปนระดับขัน้ 

  25.1.2 เปลี่ยนจาก I กอนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสติลงทะเบียน 

  25.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเวนรายวิชาวิทยานิพนธ หรือรายวิชาสารนิพนธหรือการศึกษา

คนควาอิสระ หรือรายวชิาดุษฎนิีพนธ 

 

 

  25.2  นอกจากคาระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามขอ 25.1 แลว ยังอาจประเมินผลการศึกษา

รายวชิาใดโดยไมมคีาระดับคะแนนไดดังน้ี 

เกรด ความหมาย 

I ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

S พอใจ (Satisfactory) 

O พอใจมาก (Outstanding) 

U ยังไมพอใจ (Unsatisfactory) 

E ดเีย่ียม (Excellent) 

G ด ี(Good) 

P ผาน (Pass) 

W ถอนรายวชิา (Withdrawal) 

WA รายวชิาท่ีไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียน (Waive) 

IP การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress) 

RF รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวชิาท่ีได F 

RD รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได D 

RD+ รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได D+ 

RC- รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C- 

RC รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C 

RC+ รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C+ 

TR รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอน 

CS รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 

CE รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน 

CT รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการประเมนิการศึกษาหรือการอบรม 

CP รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการจัดทําแฟมสะสมงาน 

   

  25.3  การใหเกรดท่ีไมมคีาระดับคะแนน 

   25.3.1 การใหเกรด I จะกระทําไดในกรณท่ีีนิสติยังทํางานท่ีเปนสวนประกอบของการศึกษาใน

รายวิชาน้ันยังไมสมบูรณ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งไดรับการอนุมัติใหสอบภายหลังได และอาจารยผูสอน

เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณบด ีแตท้ังน้ีจะตองดําเนินการเพื่อขอเปลี่ยนเกรด I ใหเสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน มิฉะน้ันเกรด I จะเปลี่ยนเปนเกรด F หรือ U แลวแตกรณีโดย

อัตโนมัติ 
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   25.3.2 การใหเกรด S จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนดไววามีการประเมินผลอยางไมมีคาระดับคะแนน หรือรายวิชาท่ีนิสิตขอลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกติ 

   25.3.3 การใหเกรด O จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนท่ีพอใจมากในรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนดไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกติ 

   25.3.4 การใหเกรด U จะกระทําไดเมื่อการประเมินผลไมเปนท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนดไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับเปน

หนวยกติ หรือรายวชิาท่ีนิสติไมสามารถเปลี่ยนเกรด I ไดตามกําหนด 

   25.3.5 การใหเกรด E, G, P หรือ F จะกระทําไดในกรณีท่ีเปนการประเมินผลการสอบพิเศษ 

ดุษฎนิีพนธ วทิยานิพนธ สารนิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระตามขอกําหนดของหลักสูตร  

   25.3.6 การใหเกรด W จะกระทําไดหลังจากท่ีนิสิตไดรับการอนุมัติใหถอนรายวิชาตามขอ 

19.3 หรือนิสติลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

   25.3.7 การใหเกรด WA จะกระทําไดเมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ 

หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของสามารถใหดําเนินการได 

    25.3.8 การใหเกรด IP จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมี

การสอนและหรือการทํางานอยางตอเนื่องกัน ท้ังน้ีตองไมเกนิ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

   25.3.9 การใหเกรด R จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนเนื่องจาก

ผลการเรียนในรายวิชาดังกลาวไดเกรด F, D, D+, C-. C หรือ C+ เมื่อผลการเรียนของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ํา

หรือเรียนเนนใหมน้ันเปนเกรด A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D หรือ F ใหเปลี่ยนผลการเรียนในรายวิชาเดิมท่ีอยู

ในภาคการศึกษาน้ันๆ เปน RF, RD,  RD+, RC-, RC หรือ RC+ 

  25.4  การใหเกรด F นอกเหนอืจากขอ 25.1 แลว จะกระทําไดในกรณตีอไปน้ี 

   25.4.1  ในรายวชิาท่ีนิสติไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ เนื่องจากมเีวลาเรียนในรายวิชาน้ันๆ นอย

กวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิาน้ันตามขอ 24 

   25.4.2 เมื่อนิสติกระทําผดิระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสนิใหไดเกรด F ตามขอ 29 

   25.4.3 เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP 

   25.4.4 นิสติท่ีขาดสอบและไมไดติดตอขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

           25.5  การใหเกรด TR จะกระทําไดในกรณีซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและ                        

โอนหนวยกติในขอ 16 

  25.6 การใหเกรด CS จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสติสามารถผานการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวทิยาลัย 

  25.7 การใหเกรด CE จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

  25.8 การใหเกรด CT จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสติผานการฝกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
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  25.9 การใหเกรด CP จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการประเมินดวยแฟมสะสมงานของนิสิต ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

 ขอ 26  การประเมนิผลการศึกษาและการคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

  26.1  การประเมนิผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

  26.2  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย คาระดับคะแนนเฉลี่ยม ี2 ประเภท ซึ่งคํานวณได ดังน้ี 

   26.2.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade-Point Average : GPA)  ใหคํานวณผลการ

เรียนของนิสติในแตละภาคการศึกษาโดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนท่ีนิสิตไดรับใน

แตละรายวชิาเปนตัวต้ังแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกติท้ังหมดท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน 

   26.2.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคํานวณ

จากผลการเรียนของนิสติต้ังแตเร่ิมเขาศึกษาจนถงึภาคการศึกษาท่ีกําลังคํานวณ โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวน

หนวยกติกับคาระดับคะแนนท่ีนิสติไดรับในแตละรายวชิาเปนตัวต้ังแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกติทุกรายวชิา

ท่ีใชคํานวณ 

  26.3  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให

คํานวณเปนคาท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคามากกวาหรือเทากับ 5 ใหสามารถนํามาปด

เศษเพิ่มขึ้นเปน 1 แลวนับรวมกับทศนิยมตําแหนงท่ีสอง แตหากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคานอยกวา 5 ใหตัดทศนิยม

ตําแหนงท่ี 3 ออก 

  26.4  ในกรณีท่ีนิสิตไดเกรด I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเปนคาระดับคะแนน ใหรอการ

คํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยไวกอน จนกวาเกรด I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น 

 ขอ 27  การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน 

  27.1  นิสติท่ีไดรับเกรด D+, D, F, U หรือ W ในรายวชิาบังคับ นิสติจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน

ซ้ําอกีจนกวาจะไดรับเกรดเปน A, A-, B+, B, C+, C, C- หรือ S 

  27.2  นิสิตท่ีไดรับเกรด D+, D, F, U หรือ W ในรายวิชาเลือก นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ํา

อีกหรือเลอืกเรียนรายวชิาเลอืกอื่นแทนได โดยไดรับการแกไขระดับขัน้ในรายวชิาน้ันเชนกัน 

  27.3  นอกจากท่ีกลาวมาแลวในขอ 25.1 และขอ 25.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดรับ    

C-, C ,C+  อีกคร้ังก็ได การลงทะเบียนเรียนตามท่ีกลาวน้ีเรียกวา “การเรียนเนน” 

  27.4 ในการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน จะไดรับการแกไขเกรดในรายวิชาน้ัน การคํานวณ         

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคิดคาระดับคะแนนท่ีไดรับการแกไขน้ัน

แทนโดยคดิคํานวณหนวยกติเพยีงคร้ังเดยีว 

 ขอ 28  การจําแนกสภาพนิสติ 

  28.1  การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน

สุดทายสําหรับนิสติท่ีศึกษาครบตามหลักสูตรและมคีุณสมบัติครบถวนกอนท่ีจะไดรับปริญญา เวนแตนิสิตท่ีเขาศึกษา

เปนภาคการศึกษาแรก ใหจําแนกสภาพนิสติเมื่อสิ้นปการศึกษานับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 

  28.2  ผลการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหนําไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค

การศึกษาท่ี 2 ท่ีนิสติผูน้ันไดลงทะเบียนเรียนและมจีํานวนหนวยกติเพื่อคํานวณในการจําแนกสภาพนิสติ 

  28.3  การจําแนกสภาพนิสิตใหพิจารณาวาเปนนิสิตสภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑตามการ

จําแนกสภาพนิสติตามคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ในขอ 17.2 
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 ขอ 29 การลงโทษนิสติผูกระทําความผดิ 

  29.1  นิสิตท่ีทําการทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ใหไดรับเกรด F ในรายวิชาท่ี

กระทําผดิระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอื่นท่ีนิสิตผูน้ันลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนรายวิชาท่ีสอบมาแลวใหไดผลการเรียน

ตามท่ีสอบไดจริง ถาเปนรายวชิาท่ียังไมไดสอบก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการเรียนตามท่ีสอบไดจริง และ

หรือพจิารณาส่ังพักการศึกษานิสติผูน้ันอยางนอยเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และหรืออาจใหพนสภาพนิสติก็ได 

  29.2  ถานิสิตกระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ใหคณะกรรมการประจําคณะ

วิชาท่ีนิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี โดยคณบดีของคณะวิชาท่ีนิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณา

ลงโทษตามมติของคณะกรรมการประจําคณะวชิา และแจงมหาวทิยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป 

  29.3  การพักการศึกษาของนิสิตตามคําส่ังใหเร่ิมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระทําผิดน้ัน โดยใหมี

ระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน ท้ังน้ี ใหนับระยะเวลาท่ีถูกส่ังพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา และนิสิตท่ี

ถูกพักการศึกษาจะตองชําระคารักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาปกติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องกัน 

หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนิสิตตาม

เกณฑท่ีระบุไวในขอ 23.1 

 ขอ 30 การพนสภาพนิสติ นิสติจะพนสภาพการเปนนิสติ ในกรณดัีงตอไปน้ี 

  30.1  เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว 

  30.2  เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวทิยาลัยใหลาออก โดยไดปฏบัิติตามระเบียบตางๆ อยางครบถวน และ

ไมมหีน้ีสนิใดๆ ตอมหาวทิยาลัย 

  30.3  เมื่อนิสิตสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตํ่า

กวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนในภาคการศึกษาปกติใดภาคการศึกษาหน่ึง 

  30.4  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกและนิสิตมีสภาพการเปนนิสิตเปนสภาพวิทยาทัณฑสอบไดคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  30.5  เมื่อสภาพการเปนนิสิตมีสภาพวิทยาทัณฑแลวมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative 

Grade-Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สองภาคการศึกษาปกติท่ีมีการจําแนกสภาพ

การเปนนิสติตอเนื่องกัน 

  30.6  เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาไมเหมาะสมท่ีจะเปนนิสิตดวยสาเหตุความประพฤติหรือการ

ทุจริตในการสอบตามขอ 29.1 

  30.7  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามหลักสูตร 

  30.8  คัดลอกขอความหรืองานวทิยานิพนธของผูอื่นมาเปนของตนหรือดัดแปลงงานของผูอื่นโดยไมได

รับอนุญาต 

  30.9  เมื่อมหาวิทยาลัยใหพนสภาพนิสิตตามขอ 23.1 ท่ีกําหนดใหนิสิตพนสภาพเมื่อนิสิตไมได

ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด 

  30.10 เมื่อทําผดิระเบียบอื่นๆ ของมหาวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยประกาศใหพนสภาพการเปนนิสติ 

  30.11  เสยีชีวติ 

 ขอ 31  การคนืสภาพนิสติ ผูท่ีพนสภาพนิสติโดยการลาออกหรือพนสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไมไดลงทะเบียน

เพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด ตามขอ 23.1 มีความประสงคท่ีจะขอกลับเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคํารองตออธิการบดีเพื่อขอคืนสภาพนิสิตได ท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัยท่ีกําหนดไว 
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หมวด 8 

การดาํเนนิการเก่ียวกับการสอบประมวลความรู วทิยานพินธ 

สารนพินธหรอืการศกึษาคนควาอิสระ และดุษฎนีพินธ 

 ขอ 32 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

  32.1  นิสติท่ีศึกษาระดับปริญญาโทตามแผน ข ในขอ 10.2 ตองสอบประมวลความรู (Comprehensive 

Examination) 

  32.2  มหาวทิยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสอบและควบคุมการสอบใหเปนไปตาม

มาตรฐานการสอบ โดยอาจสอบดวยขอเขยีนหรือการสอบากเปลาในสาขาวชิาน้ันๆ 

  32.3  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการสอบประมวลความรูในสัปดาหท่ี 4 ของทุกภาคการศึกษา 

หลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

  32.4  คุณสมบัติของนิสติท่ีมสีทิธ์ิสมัครสอบประมวลความรู มดัีงตอไปน้ี 

   32.4.1  สอบผานรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกอื่นไดครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีหลักสูตร

กําหนดไว และมีผลการเรียนคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA)  ไมตํ่ากวา 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา ท้ังน้ี นิสิตตองไดเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแลวไม

นอยกวา 1 ปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

   32.4.2  ผานการตรวจสอบจากบัณฑติวทิยาลัยวาสมควรเขาสอบประมวลความรูได 

  32.5  นิสิตท่ีประสงคจะสอบประมวลความรู ตองยื่นคํารองขอสอบโดยผานบัณฑิตวิทยาลัยภายใน

สัปดาหท่ี 1 ของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะสอบ 

  32.6  นิสติท่ีสอบประมวลความรูไมผานมสีทิธ์ิสอบใหมอีกคร้ัง แตท้ังน้ี นิสิตมีสิทธ์ิท่ีจะสอบใหมไดไม

เกนิ 2 คร้ัง 

  32.7  เมื่อนิสิตไดรับอนุมัติใหเขาสอบในภาคการศึกษาใดแลว หากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผล

สมควร จะถอืวานิสติสอบตกในการสอบประจําภาคการศึกษาน้ัน และใหดําเนินการเพื่อขอสอบใหม 

 ขอ 33 การทําสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 

  33.1  นิสติท่ีศึกษาระดับปริญญาโทตามแผน ข ในขอ 10.2 ตองทําสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 

  33.2  นิสิตอาจยื่นแบบเสนอหัวขอและเคาโครงงานศึกษาเพื่อทําสารนิพนธหรือการศึกษาคนควา

อิสระตอบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระซึ่งทาง

มหาวทิยาลัยแตงต้ังใหควบคุมดูแลนิสติ 

  33.3  นิสิตอาจเรียบเรียงสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 

ท้ังน้ี อยูในดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ แตตองมีบทคัดยอของท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

  33.4  นิสติตองรายงานความกาวหนาในการทําสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระอยางนอยภาค

การศึกษาละ 2 คร้ังวาไดมกีารดําเนินการเปนไปตามแผนและหรือมปีญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร 

  33.5  ใหนิสตินําสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระท่ีพิมพเสร็จแลว และไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสอบสารนิพนธหรือการศึกษา

คนควาอิสระ โดยนิสติท่ียื่นขอสอบสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระจะตองสอบผานทุกรายวิชาตามท่ีกําหนดไว

หลักสูตรแลว 
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  33.6  มหาวทิยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ โดยมีจํานวน  

คุณวุฒิ และคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในขอ 11.2.4 

  33.7  การเสนอรายงานสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระและสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังน้ัน ตองมกีารเปดใหผูสนใจเขารวมรับฟง 

  33.8  ผลงานสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของผลงานสารนิพนธหรือศึกษา

คนควาอิสระจะตองไดรับการตีพมิพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสามารถสบืคนไดตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

  33.9  ใหนิสิตดําเนินการสงสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณท่ีไดแกไขตามมติของ

คณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ พรอมท้ังบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแผน

บันทึกขอมูลใหมหาวิทยาลัยตามจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดภายใน 4 สัปดาห นับจากวันสอบสารนิพนธหรือ

การศึกษาคนควาอิสระ 

  33.10 ผลงานสารนิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระถอืเปนลขิสทิธ์ิของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 34 การทําวทิยานิพนธและดุษฎนิีพนธ 

  34.1  ระดับปริญญาโท 

   34.1.1  นิสติท่ีศึกษาตามแผน ก ในขอ 10.2 ตองทําวทิยานิพนธ 

  34.1.2  นิสติอาจยื่นแบบเสนอหัวขอและเคาโครงงานวจิัยเพื่อทําวทิยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธซึ่งทางมหาวทิยาลัยแตงต้ังใหควบคุมดูแลนิสติ 

  34.1.3  นิสิตอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได ท้ังน้ี อยูในดุลย

พนิิจของอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ แตตองมบีทคัดยอของวทิยานิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  34.1.4  นิสิตตองรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 

คร้ังวาไดมกีารดําเนินการเปนไปตามแผนและหรือมปีญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร 

  34.1.5  ใหนิสตินําวิทยานิพนธท่ีพิมพเสร็จแลว และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธเสนอตอบัณฑติวทิยาลัยเพื่อขอสอบวทิยานิพนธ โดยนิสติท่ียื่นขอสอบสารวทิยานิพนธจะตองสอบผานทุก

รายวชิาตามท่ีกําหนดไวหลักสูตรแลว 

  34.1.6  มหาวิทยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยมีจํานวน คุณวุฒิ และ

คุณสมบัติท่ีกําหนดไวในขอ 11.2.4 

  34.1.7  การเสนอวิทยานิพนธและสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

วทิยานิพนธท่ีมหาวทิยาลัยแตงต้ังน้ัน ตองมกีารเปดใหผูสนใจเขารวมรับฟง 

  34.1.8  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ

เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพมิพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมคีุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วชิาการตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

  34.1.9  ใหนิสิตดําเนินการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณท่ีไดแกไขตามมติของคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ พรอมท้ังบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแผนบันทึกขอมูลใหมหาวิทยาลัยตามจํานวนท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนดภายใน 4 สัปดาห นับจากวันสอบวทิยานิพนธ 

  34.1.10 ผลงานวทิยานิพนธถอืเปนลขิสทิธ์ิของมหาวทิยาลัย 

  34.2  ระดับปริญญาเอก 

  34.2.1  นิสติท่ีศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองทําดุษฎนิีพนธ 
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  34.2.2  นิสิตอาจยื่นแบบเสนอหัวขอและเคาโครงงานวิจัยเพื่อทําดุษฎีนิพนธตอบัณฑิต

วทิยาลัยเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธ ซึ่งมหาวทิยาลัยแตงต้ังใหควบคุมดูแลนิสติ 

  34.2.3  นิสิตอาจเรียบเรียงดุษฎีนิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได ท้ังน้ี อยูในดุลย

พนิิจของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธ แตตองมบีทคัดยอของดุษฎนิีพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  34.2.4  นิสิตตองรายงานความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 

คร้ังวาไดมกีารดําเนินการเปนไปตามแผนและหรือมปีญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร 

  34.2.5  ใหนิสิตนําดุษฎีนิพนธท่ีพิมพเสร็จแลว และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

ดุษฎนิีพนธเสนอตอบัณฑติวทิยาลัยเพื่อขอสอบดุษฎนิีพนธ โดยนิสิตท่ีศึกษาในแบบ 1 ตามขอ 10.3 ตองสอบผานการ

สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination : QE) จงึจะยื่นขอสอบสารดุษฎีนิพนธได  

   สําหรับนิสิตท่ีศึกษาในแบบ 2 ตามขอ 10.3 จะตองสอบผานทุกรายวิชาตามท่ีกําหนด

ไวหลักสูตรแลว โดยผลการศึกษาไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และ

สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination : QE) จงึจะยื่นขอสอบสารดุษฎีนิพนธได 

  34.2.6  มหาวิทยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ โดยมีจํานวน คุณวุฒิ และ

คุณสมบัติท่ีกําหนดไวในขอ 11.4.4 

  34.2.7  การเสนอดุษฎนิีพนธและสอบปากเปลาขัน้สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ

ท่ีมหาวทิยาลัยแตงต้ังน้ัน ตองมกีารเปดใหผูสนใจเขารวมรับฟง 

  34.2.8  ผลงานดุษฎนิีพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพร

หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ อยางนอย 2 เร่ืองสําหรับนิสิตท่ีศึกษาในแบบ 1 ตามขอ 10.3 และอยางนอย 1 เร่ืองสําหรับนิสิตท่ีศึกษาใน

แบบ 2 ตามขอ 10.3 ตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

  34.2.9  ใหนิสติดําเนินการสงดุษฎนิีพนธฉบับสมบูรณท่ีไดแกไขตามมติของคณะกรรมการสอบ

ดุษฎีนิพนธ พรอมท้ังบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแผนบันทึกขอมูลใหมหาวิทยาลัยตามจํานวนท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนดภายใน 4 สัปดาห นับจากวันสอบดุษฎนิีพนธ 

  34.2.10 ผลงานดุษฎนิีพนธถอืเปนลขิสทิธ์ิของมหาวทิยาลัย 
 

หมวด 9 

การสาํเร็จการศกึษาและการอนุมัตปิรญิญาบัตร 

 ขอ 35  คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา 

  35.1  หลักสูตรประกาศนัยบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง 

   35.1.1 ศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือหน่ึงปการศึกษา แตใช

เวลาศึกษาไมเกนิ 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี 

   35.1.2 ศึกษาและสอบไดครบตามจํานวนหนวยกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

   35.1.3  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตลอด

หลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   35.1.4  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย 

  35.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
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   35.2.1 ศึกษาในมหาวทิยาลัยไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือหน่ึงปการศึกษา แตใช

เวลาศึกษาไมเกนิ 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี 

   35.2.2  ศึกษาและสอบไดครบตามจํานวนหนวยกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

   35.2.3  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตลอด

หลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   35.2.3 ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย 

   35.2.4 นิสิตท่ีศึกษาตามแผน ก ท้ังแบบ ก 1 และแบบ ก 2 ตามขอ 10.2 เสนอวิทยานิพนธ

และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง ซึ่งมีจํานวน 

คุณวุฒิ และคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในขอ 11.2.4 มกีารเปดใหผูสนใจเขารวมรับฟง ผลงานวทิยานิพนธหรือสวนหน่ึงของ

ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพมิพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกลาว 

   35.2.5 นิสิตท่ีศึกษาตามแผน ข ตามขอ 10.2 ตองสอบผานการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขยีนและหรือปากเปลาในสาขาวชิาน้ัน เสนอสารนิพนธหรือรายงานการศึกษา

คนควาอิสระ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธหรือการศึกษาคนควา

อิสระท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง ซึ่งมีจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในขอ 11.2.4 มีการเปดใหผูสนใจเขารวม 

รับฟง และสารนิพนธหรือรายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของสารนิพนธหรือรายงานการศึกษาคนควา

อิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสามารถสบืคนได 

  35.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

   35.3.1 ศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือหน่ึงปการศึกษา แตใช

เวลาศึกษาไมเกนิ 12 ภาคการศึกษาปกติหรือ 6 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ีสําหรับนิสิต

ท่ีศึกษาในแบบ 1.1 และแบบ 2.1 และไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือหน่ึงปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน  

16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ีสําหรับนิสิตท่ีศึกษาใน  แบบ 

1.2 และแบบ 2.2 

   35.3.2  ศึกษาและสอบไดครบตามจํานวนหนวยกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

   35.3.3  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย 

   35.3.4 นิสิตท่ีศึกษาในแบบ 1 ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เพื่อเปนผูมสีทิธิขอทําดุษฎนิีพนธ เสนอดุษฎนิีพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขัน้สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

ดุษฎนิีพนธท่ีมหาวทิยาลัยแตงต้ัง ซึ่งมีจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในขอ 11.4.4 มีการเปดใหผูสนใจเขา

รวมรับฟง ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยางนอยไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการอยางนอย 2 เร่ือง 

   35.3.5 นิสิตท่ีศึกษาในแบบ 2 ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average: CGPA) ตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําดุษฎีนิพนธ เสนอดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
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สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง ซึ่งมีจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติท่ีกําหนดไวใน 

ขอ 11.4.4 มีการเปดใหผูสนใจเขารวมรับฟง ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธตองไดรับการ

ตีพมิพเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพมิพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวชิาการ 

   35.3.6 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

 ขอ 36 การประกาศเกยีรติคุณ  

  มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจแกนิสิตดวยการประกาศเกียรติคุณแก

นิสติท่ีมคีวามสามารถทางดานวชิาการ โดยจะพจิารณาประกาศเกียรติคุณใหแกนิสิตท่ีมีผลงานวิจัยดีเย่ียมและไดรับ

ผลการเรียนท่ีมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) เทากับ 4.00 จากระบบ  4 

ระดับคะแนน 

 ขอ 37 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตเฉพาะผูมีคุณสมบัติ

ของผูสําเร็จการศึกษาครบตามขอ 35 โดยใหถือเอาวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติให

สําเร็จการศึกษาเปนวันสําเร็จการศึกษาของนิสติผูน้ัน และมหาวทิยาลัยจะพจิารณาเสนอเพื่อขออนุมัติการใหปริญญา

บัตรตอสภามหาวทิยาลัยตอไป 

 

หมวด 10 

การเพกิถอนปรญิญาบัตร 

 ขอ 38 การเพกิถอนปริญญาบัตร  

  เมื่อความปรากฏแกสภามหาวิทยาลัยวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาด

คุณสมบัติหรือกระทําผิดท่ีเกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา เพื่อเปนการรักษามาตรฐานในการจัดการศึกษาและ

เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการศึกษา ใหอธิการบดโีดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนในกรณท่ีีเกดิขึ้น และจัดทํารายงานขอเท็จจริงเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

โดยเร็วท่ีสุด หากผลการพิจารณาปรากฎชัดเจนวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาด

คุณสมบัติหรือกระทําผิดท่ีเกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของ

นิสติผูน้ัน และใหถอืวาคําวนิิจฉัยของสภามหาวทิยาลัยเปนท่ีสุด 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

 

 (นายพนา จันทรวโิรจน) 

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

วาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  และความเหมาะสมในการดําเนินงานดานกิจกรรม

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบริการกิจการนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔(๒) ๒๕๕๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยเนช่ัน  

ในคราวประชุมท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘   จึงเห็นสมควรตราระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยสโมสร

นักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ันไวดังตอไปน้ี  
 

 หมวดท่ี  ๑ 

บทท่ัวไป 

 ขอ ๑  ระเบียบน้ีใหเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลยัเนช่ัน พ.ศ.๒๕๕๘” 

 ขอ ๒  ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

                  ใหยกเลิกระเบียบ วิทยาลัยโยนก วาดวยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโยนก พ.ศ.๒๕๓๑ และใหใชระเบียบน้ี

แทน  

                   บรรดาระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีมีบัญญตัิไวแลวในระเบียบน้ี หรือท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบ

น้ีใหใชระเบียบน้ีแทน  

 ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”      หมายถึง  มหาวิทยาลยัเนช่ัน                                            

 “อธิการบด”ี หมายถึง  อธิการบดีของมหาวิทยาลยัเนช่ัน 

 “อาจารย”     หมายถึง  อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

 “นักศึกษา”   หมายถึง  ผูท่ีข้ึนทะเบียนนักศึกษา  

“คณะวิชา” หมายถึง  คณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 “สโมสร” หมายถึง  สโมสรนักศึกษา 

  “ชมรมคณะวิชา” หมายถึง  ชมรมของคณะท่ีเปดการเรียนการสอน  

                   “ชมรมท่ัวไป”          หมายถึง  ชมรมตามความชอบความถนัด และความสนใจ  

 “ช้ันปของนักศึกษา”  หมายถึง  ระยะเวลาของนักศึกษาท่ีเขามาศกึษาอยูในมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

    โดยนับปท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาปแรกเปนปท่ีหน่ึง  

                                                                   นักศึกษาท่ีไดศึกษาเกินกวา ๔ ป ใหถือวาเปนนักศึกษาช้ันปท่ี ๔ 
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หมวดท่ี  ๒ 

สโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไป 
 

 ขอ ๔  สโมสร น้ีใชช่ือวา “สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ัน” มีช่ือยอวา ส.ม.น.ช. เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 

“Nation University Student Club” มีช่ือยอวา NTSC.   

๔.๑  ชมรมคณะวิชา น้ีใชช่ือวา “คณะกรรมการนักศึกษาคณะ................. ใชอักษรยอวา “กก. ตามดวยอักษรยอของแตละ

คณะวิชา”  
 

           ขอ ๕  เครื่องหมายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเปนรูปตราสญัลักษณของมหาวิทยาลยัอยูภายในวงกลม  มช่ืีอ 

“สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน” กํากับอยู  และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาใหมเีครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ 

บนเครื่องแตงกายของนักศึกษา  

 ๕.๑  เครื่องหมายชมรมคณะวิชา เปนรปูตราสัญลักษณของคณะวิชา อยูภายในวงกลม 

                          มีช่ือ“ชมรมนักศึกษาคณะวิชา..............มหาวิทยาลัยเนช่ัน” กํากับอยู   

 ๕.๒  เครื่องหมายชมรมท่ัวไป เปนรูปตราสญัลักษณท่ีแสดงถึงลักษณะของชมรมน้ันๆ  
 

 ขอ ๖   สโมสรนักศึกษา ชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไป ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยเนช่ัน  

 

หมวดท่ี ๓ 

วัตถุประสงค 
 

 ขอ ๗  เปนศูนยกลางการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เปนสื่อกลางในการติดตอระหวาง

นักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในการดําเนินกิจกรรมตางๆภายใตระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

 ๗.๑  สงเสริมความสามคัคีในหมูนักศึกษา 

 ๗.๒  สงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริม่  และกลาแสดงออก 

 ๗.๓  ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีและคุณธรรมแกนักศึกษา 

 ๗.๔  เสรมิสรางประสบการณดานวิชาการ วิธีการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตอหนาท่ี และความสามัคคี

รวมมือรวมใจในการประกอบกิจกรรม 

 ๗.๕  ปลูกฝงและดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณไีทย  และเอกลักษณประจําชาต ิ

 ๗.๖  พัฒนาบุคลิกภาพและเสรมิสรางพลานามัยแกนักศึกษา 

 ๗.๗  สงเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคม และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

เพ่ือเผยแพรช่ือเสียงและเกียรติคณุของมหาวิทยาลยั 
 

หมวดท่ี ๔ 

สมาชิกภาพ 

 ขอ ๘   นักศึกษาท้ังหมดเปนสมาชิกของสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคณะท้ังหมดเปนสมาชิกของชมรมคณะวิชา และ

สมาชิกชมรมท่ัวไปเปนไปตามบัญญัติในหมวด ๗ 
 

 ขอ ๙   สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

  ๙.๑ เขารวมในกิจกรรมและใชบริการตางๆ ซึ่งสโมสร ชมรมคณะวิชาในแตละคณะและชมรมท่ัวไปจัดใหมี 
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  ๙.๒  เสนอขอคิดเห็นใด ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดาํเนินงานและเพ่ือความเจรญิกาวหนา ภายใต

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  ๙.๓  เลือกตั้งกรรมการบริหาร   

  ๙.๔  สมัครหรือรับการเลือกใหดํารงตําแหนงทางการบริหาร  

  ๙.๕  มีหนาท่ีใหความรวมมือกับสโมสร ชมรมคณะวิชาในแตละคณะ และชมรมท่ัวไป  ในการดาํเนิน

กิจกรรมตางๆ 
  

หมวดท่ี ๕ 

คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา 
  

 ขอ ๑๐  คณะกรรมการสโมสร ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวนไมเกิน  ๑๐  คน  โดยมีตาํแหนงดังตอไปน้ี 

๑๐.๑  นายกสโมสร 

๑๐.๒  อุปนายกสโมสรนักศึกษา 

๑๐.๓  เลขานุการ 

๑๐.๔  เหรัญญิก 

๑๐.๕  ประธานอนุกรรมการฝายวิชาการ 

๑๐.๖  ประธานอนุกรรมการฝายกีฬา 

๑๐.๗  ประธานอนุกรรมการฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน 

๑๐.๘  ประธานอนุกรรมการฝายศิลปะ และวัฒนธรรม 

๑๐.๙  ประธานอนุกรรมการฝายรณรงคหาทุน 

            ๑๐.๑๐ ประธานอนุกรรมการฝายนักศึกษาสมัพันธ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ  
 

 ขอ ๑๑ คณะกรรมการชมรมคณะวิชา  ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวนไมเกิน  ๑๐  คน   โดยมตีําแหนง

ดังตอไปน้ี 

๑๑.๑  ประธาน 

๑๑.๒  รองประธาน  

๑๑.๓  เลขานุการ 

๑๑.๔  เหรัญญิก 

๑๑.๕  ประธานกรรมการฝายวิชาการ 

๑๑.๖  ประธานกรรมการฝายกีฬา 

๑๑.๗  ประธานกรรมการฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน 

๑๑.๘  ประธานกรรมการฝายศลิปะ และวัฒนธรรม 

๑๑.๙  ประธานกรรมการฝายรณรงคหาทุน 

๑๑.๑๐ ประธานกรรมการฝายนักศึกษาสัมพันธ พัสดุ สวัสดิการ ปฏคิม และประชาสมัพันธ 
 

 ขอ ๑๒ คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฝายวิชาการ  ประกอบดวย 

  ๑๓.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายวิชาการ 

  ๑๓.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายวิชาการ และอนุกรรมการ/กรรมการ ไมเกิน  5 คน ซึ่ง

ประธานอนุกรรมการ/ประธานกรรมการ ฝายวิชาการเปนผูคดัเลือก 
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 ขอ ๑๔  คณะอนุกรมการ/คณะกรรมการฝายกีฬา  ประกอบดวย 

  ๑๔.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายกีฬา                                                                                   

  ๑๔.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝายกีฬา และอนุกรรมการ/กรรมการ ไมเกิน  5 คน  ซึ่ง

ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายกีฬาเปนผูคัดเลือก 
 

 ขอ ๑๕  คณะอนุกรรมการ/กรรมการฝายพัฒนาสังคม และบําเพ็ญประโยชน ประกอบดวย 

  ๑๕.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน                                          

  ๑๕.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน และอนุกรรมการ/

กรรมการ ไมเกิน  5 คน ซึ่งประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน  เปนผูคัดเลือก 
 

 ขอ ๑๖  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 

  ๑๖.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายศิลปะและวัฒนธรรม 

             ๑๖.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายศลิปะและวัฒนธรรม และอนุกรรมการ/กรรมการฝาย

ศิลปะและวัฒนธรรม ไมเกิน  5 คน ซึ่งประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูคัดเลือก 
 

        ขอ ๑๗  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายรณรงคหาทุนประกอบดวย 

               ๑๗.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายรณรงคหาทุน 

               ๑๗.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายรณรงคหาทุน และอนุกรรมการ/กรรมการ ไมเกิน  5 คน 

ซึ่งประธานฝายรณรงคหาทุน  เปนผูคัดเลือก 
 

          ขอ ๑๘  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายนักศึกษาสัมพันธ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ 

  ๑๘.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายนักศึกษาสัมพันธ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และปฏิคม 

               ๑๘.๒  รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายนักศึกษาสัมพันธ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และ 

 ประชาสัมพันธ และ อนุกรรมการ/กรรมการ ไมเกิน 5 คน ซึ่งประธานฝายนักศึกษาสัมพันธพัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม  และ

ประชาสมัพันธ เปนผูคดัเลือก 
               

หมวดท่ี  ๖ 

สิทธิและหนาท่ีของคณะกรรมการสโมสร และคณะกรรมการชมรมคณะวิชา 
 

 ขอ ๑๙ คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกัน  ดังน้ี   

  ๑๙.๑ บริหารกิจการท้ังปวงเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบน้ี  รวมมือประสานงาน  ควบคุม  และ

ใหความสะดวกในการดําเนินงานกิจกรรมของสโมสร และ ชมรมคณะวิชา     

  ๑๙.๒ กําหนดนโยบายจัดทําแผนงาน  โครงการและงบประมาณประจาํปการศึกษาของสโมสรและชมรม

คณะวิชาเสนอตอมหาวิทยาลัย 

  ๑๙.๓ รวมประชุมช้ีแจงตอมหาวิทยาลัยทุกครั้งท่ีมีการเรียกประชุม 
 

 ขอ ๒๐ หนาท่ีของคณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา    

             ๒๐.๑  นายกสโมสรและประธานชมรมคณะวิชา 

๑. เปนผูแทนนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงคของสโมสร/ชมรม คณะวิชา 

๒. เปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา    

๓. เปนผูเสนอขออนุมัตโิครงการดาํเนินงาน และงบประมาณของคณะกรรมการสโมสร/ ชมรม

คณะวิชา  
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๔. รับผิดชอบในการดําเนินงานของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา ซึ่งไดอนุมตัิจาก

มหาวิทยาลยัเรยีบรอยแลว 

๕. เปนผูเสนอใหอธิการแตงตั้ง หรือถอดถอนกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา  

             ๒๐.๒  อุปนายกสโมสรและรองประธานชมรมคณะวิชา  

 ๑. ดําเนินงานตามท่ีนายกสโมสรและประธานชมรมคณะวิชา มอบหมาย 

 ๒. ปฏิบัติงานแทนนายกสโมสรและประธาน  ในกรณีท่ีนายกสโมสรและประธานไมสามารถ                     

ปฏิบัติหนาท่ีได 

  ๒๐.๓  เลขานุการ 

๑. โตตอบหนังสือ 

๒. จัดทํางบประมาณของฝาย 

๓. รวบรวมโครงการดําเนินงาน และงบประมาณเสนอมหาวิทยาลัย 

๔. จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

๕. บันทึกและทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ และแจงใหอาจารยปรึกษาทราบ กอนมีการ

ประชุมครั้งตอไปอยางนอย  ๓  วัน   

๖. ดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

            ๒๐.๔  เหรัญญิก 

 ๑. ควบคุมการรับจายเงินทุกประเภท  ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๒. จัดทําบัญชีรายรบั-รายจาย เพ่ือการตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้ง  

 ๓. จัดทํางบประมาณ 

 ๔. สงมอบบัญชีการเงินท้ังหมด ใหกับคณะกรรมการชุดตอไปในกรณีท่ีพนตําแหนง 

                                ๕. ดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒๐.๕  ฝายนักศึกษาสัมพันธ พัสด ุสวัสดิการ ปฏิคม และประชาสมัพันธ 

 ดานพัสด ุ

 ๑. จัดทําบัญชีรายการพัสดตุางๆ  

                               ๒. จัดทําบัญชีชมรมและควบคุมทะเบียนชมรม ใหเปนไปตามระเบียบ  

                                ๓. รับผิดชอบและประสานงานดานวารสารทุกประเภท 

 ๔. จัดซื้อพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๕. ควบคุมการเบิกจายพัสด ุ

 ๖. จัดทํางบประมาณของฝาย    

 ๗. จัดหาทุนอุดหนุนเพ่ิมเติมสําหรับวารสารท่ีพิมพเผยแพรและประสานงานกับฝายรณรงคหาทุน 

 ๘. ดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ดานการประชาสมัพันธ 

๑. รับผิดชอบในการประชาสมัพันธทุกประเภท โดยเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับวัตถุประสงค นโยบายและการดําเนินงาน  ตลอดจนกิจกรรมและระเบียบตางๆ ของ

มหาวิทยาลยั ใหนักศึกษาและบุคคลภายนอกทราบ 

๒. รับผิดชอบงานดานศลิปกรรม การออกแบบ การสรางสรรคงาน ของสโมสร 

๓. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

ดานสวัสดิการทุกประเภท   
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ดานงานรับรองและบริการงาน 

ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ขอ ๒๑  ใหประธานอนุกรรมการและประธานกรรมการ ฝายตาง ๆ มีหนาท่ีดังน้ี 

  ๒๑.๑  เปนกรรมการสโมสร และกรรมการชมรมวิชาคณะ โดยตาํแหนง  

  ๒๑.๒  รวบรวมโครงการดําเนินงาน และงบประมาณท้ังปของชมรมตางๆ ในฝายน้ันๆ เพ่ือเสนอ 

ตอคณะกรรมการสโมสร                                           

  ๒๑.๓  รับผิดชอบการดาํเนินงานของชมรมตางๆ ในฝายน้ันๆ 
 

หมวดท่ี  ๗ 

การจังตั้งชมรมท่ัวไป และสิทธิและหนาท่ี 
 

 ขอ ๒๒  ชมรมท่ัวไปของนักศึกษาตองจัดกิจกรรมตาง ๆ อันมีลักษณะท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาตอสังคม และตอ

มหาวิทยาลยั  และตองอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะ หรือตามท่ีอธิการเห็นสมควร  
 

 ขอ ๒๓  ชมรมท่ัวไป ท่ีจัดตั้งข้ึนจะตองมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินกิจกรรมดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะและจะตองมี

ระเบียบของชมรม ซึ่งไมขัดกับระเบียบน้ี  
 

 ขอ ๒๔  ในการขอจัดตั้งชมรมท่ัวไป จะตอง 

                  ๒๔.๑  มีจํานวนนักศึกษาผูขอ ไมนอยกวา ๕ คน  ลงช่ือกันยื่นคํารองขอ 

                 ๒๔.๒  มีกิจกรรมท่ีไมซ้ําซอนกับกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และชมรมคณะวิชา ท่ีมีอยูแลว 

                  ๒๔.๓  เปดรับสมัครสมาชิกทุกคณะ โดยไมจํากัดจํานวน 

 ๒๔.๔ ใหยื่นคํารองขอตอคณะกรรมการสโมสร หรือชมรมคณะวิชา หรือตามท่ีอธิการเห็นสมควร  เมื่อ

พิจารณาแลวเห็นสมควรใหนําเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดตั้ง 
 

 ขอ ๒๕ ชมรมท่ัวไป ของนักศึกษาแตละชมรมใหมีอาจารยท่ีปรึกษาชมรมละ ๑ ทาน  อยูในตําแหนงคราวละ ๑  

ป  แตอาจแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได โดยมีอํานาจและหนาท่ีดงัตอไปน้ี 

                   ๒๕.๑  เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาท่ีจัดใหในนามของชมรมท่ัวไป  

                   ๒๕.๒  เปนผูควบคมุเก่ียวกับการดําเนินงานของชมรมท่ีรับผดิชอบ  ใหสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลยั  ตลอดจนการเงิน  ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

                   ๒๕.๓ ในกรณีท่ีชมรมท่ัวไป เสนอเรื่องโครงการขอจัดกิจกรรม  โดยผานอาจารยท่ีปรึกษาฝาย เพ่ือขอ

อนุมัติตอมหาวิทยาลัยน้ันๆ อาจารยท่ีปรึกษาของฝายจะตองพิจารณาลงนาม พรอมดวยเหตผุลและเสนอตอคณะกรรมการ

สโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ เพ่ือนําเสนอตองานกิจการนักศึกษา และมหาวิทยาลัยตอไป  
 

 ขอ ๒๖  ชมรมท่ัวไปของนักศึกษาแตละชมรมใหมีคณะกรรมการชมรม ประกอบดวยสมาชิกแตละชมรมเลอืกให

ดํารงตําแหนง ดังตอไปน้ี 

  ๒๖.๑  ประธานชมรม 

  ๒๖.๒  รองประธานชมรม 

  ๒๖.๓  เลขานุการ 

  ๒๖.๔  เหรญัญิก 

  ๒๖.๕  นายทะเบียน 

  ๒๖.๖  พัสด ุ
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 ๒๖.๗  ประชาสมัพันธ 

 ๒๖.๘  กรรมการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเหน็สมควรจะตองไมเกิน ๑๐ คน  และกรรมการชมรมหน่ึงจะตอง

ดํารงตําแหนง ตามขอ ๒๙ ของชมรมอ่ืนอีกไมไดในเวลาเดียวกัน  
 

 ขอ ๒๗  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชมรม มดีังน้ี 

 ๒๗.๑ บริหารงานท่ัวไปใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม 

 ๒๗.๒  กําหนดนโยบายรางโครงการดาํเนินงานและงบประมาณท้ังป  นําเสนอประธานอนุกรรมการ/

กรรมการ ฝายน้ัน ๆ ภายใน ๒๙ วันหลังจากเปดภาคการศึกษา ในปการศึกษาถัดไป 

 ๒๗.๓   รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณน้ัน ๆ ของชมรม  และเมือ่จะหมดวาระ ใหทําบัญชี

เสนอ 

 ๒๗.๔   พิจารณาการกระทําของสมาชิกท่ีฝาฝนระเบียบของชมรม หรือทําความเสื่อมเสยีมาสูชมรม  มติ

ของคณะกรรมการท่ีใหสมาชิกระงับการใชสิทธ์ิ หรือถอนออกจากการเปนสมาชิกของชมรมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 

๒ ใน ๓  ของจํานวนกรรมการชมรมท้ังหมด 
 

 ขอ ๒๘  ใหคณะกรรมการชมรมดาํเนินการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนดํารงตําแหนงกรรมการชมรมใหเสร็จสิน้กอนปด

ปลายปการศึกษา ๒๙ วัน  และ มอบงานแกคณะกรรมการชุดใหมใหเสรจ็สิ้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 

 ขอ ๒๙  ทรัพยสินใด ๆ ท่ีไดมาในนามของชมรมท่ัวไป ถือวาเปนสมบัติ และอยูภายใตการควบคุมดูแลของ

มหาวิทยาลยั 
 

 ขอ ๓๐  ชมรมท่ัวไป สิ้นสดุลงโดยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 ๓๐.๑  มีสมาชิกท้ังหมดไมถึง ๒๐ คน 

 ๓๐.๒  ไมมผีลงานของชมรมเปนท่ีปรากฏในรอบป  ในกรณีท่ีชมรมไมมรีายงานประเมินผลการดําเนินงาน

ของชมรมในรอบป เสนอตอคณะกรรมการสโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ ใหถือวาไมมผีลงานปรากฏ 

 ๓๐.๓  สมาชิกชมรมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง ขอใหยุบชมรม 

 ๓๐.๔  เมื่อมีเหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการคณะกรรมการสโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ เห็นวาสมควร

ใหยุบ โดยไดรับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัย 

 ๓๐.๕  เมื่อมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหยุบชมรม 

 ๓๐.๖  ออกตามวาระ  
 

หมวดท่ี  ๘ 

การพิจารณาโครงการดําเนนิงานและงบประมาณ 
 

 ขอ ๓๑  ระเบียบการพิจารณารางโครงการดําเนินงานและงบประมาณ 

                ๓๑.๑ รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณตองแบงเปนหมวด ๆ ดังตอไปน้ี 

๑. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา 

๒. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝายวิชาการ 

๓. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณ ของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝายกีฬา 

๔. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝายพัฒนาสังคมและ

บําเพ็ญประโยชน 

๕. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝายศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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๖. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝายรณรงคหาทุน 

๗. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝายฝายนักศึกษา

สัมพันธ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ 

  ๓๑.๒ โครงการดําเนินงานและงบประมาณดังกลาว ตองจัดเตรียมลาํดับกอนหลังโดยมรีายละเอียด 

                                ประกอบดังน้ี 

 ๑. วัตถุประสงคของโครงการดําเนินงาน 

 ๒. รายละเอียดและผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

 ๓. งบประมาณคาใชจายหรือวัสดอุุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 

 ๔. กําหนดเวลาและข้ันตอนในการดําเนินงาน 

  ๓๑.๓  ใหสโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไป จัดทํารางโครงการดําเนินงาน และงบประมาณ ท้ังปสง

ใหเลขานุการภายใน ๑๕ วันหลังจากเปดภาคการศึกษา 

  ๓๑.๔  ใหเลขานุการสโมสร  นํารางโครงการดําเนินงานและงบประมาณดังกลาวของทุกฝายท่ีพิจารณา

ขางตน แลวเสนอตอคณะกรรมการสโมสร  กอนเปดภาคการศึกษา ในปการศึกษาถัดไป  ๒๐ วัน  

  ๓๑.๕  ใหนายกสโมสรนํารางโครงการดําเนินงานและงบประมาณ ตามขอ ๓๑.๑  เสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการสโมสรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมแลว ใหนายกสโมสรนําเสนอขออนุมตัิตอ

มหาวิทยาลยั  

  ๓๑.๖ ในกรณีท่ีจะตองมโีครงการดําเนินงาน นอกเหนือจากโครงการดําเนินงาน ประจําปใหนายกสโมสร  

นําเขาปรึกษาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสร  เพ่ือขอความเห็นชอบเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว  ใหเสนออธิการบดี

เพ่ือขออนุมัติ  ท้ังน้ีใหเสนอขออนุมัติไมนอยกวา  ๓๐  วัน กอนดําเนินงาน   
 

 ขอ ๓๒ ทรัพยสินใดๆ ท่ีไดมาในนามของสโมสรนักศึกษา ชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไป ถือวาเปนทรัพยสินของ

ทางมหาวิทยาลัยและอยูภายใตการควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยหรอืตามท่ีอธิการบดีใหความเห็นชอบ 
 

หมวดท่ี  ๙ 

คุณสมบัติของกรรมการ 

 ขอ ๓๓  คุณสมบัตผิูดาํรงตําแหนงคณะกรรมการสโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไป  มีดังน้ี  คอื  

๑. เปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวาช้ันปท่ี  ๒  ของ 

ปการศึกษาถัดไป  หรือลงทะเบียนเรียนเปนนักศึกษามาแลว ไมนอยกวา  ๒  ภาคการศึกษา 

๒. ไมเคย มีประวัติความประพฤตเิสยีหาย หรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยรายแรง  

๓. ผูสมคัรรับเลือกตั้งดํารงตําแหนง ทุกตําแหนง  จะตองมีผลการเรียนไดคะแนนเฉลีย่สะสม 

ไมต่ํากวา  ๒.๐๐  
   

หมวดท่ี ๑๐ 

การเลือกตั้งและการแตงตั้ง  
 ขอ ๓๔  นายกสโมสร  ไดมาจากการประชุมลงมติใหความเห็นชอบรวมกัน (Consensus) จากประธานชมรม คณะ

วิชา เพ่ือเลือกประธานจาก ชมรม คณะวิชา ใด คณะวิชาหน่ึงดํารงตําแหนงนายกสโมสร    
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                    ประธานชมรมคณะวิชา ไดมาจากการเลือกตั้งลงคะแนนเสียง หรือ โหวตประชุมลงมติใหความเห็นชอบ

รวมกัน (Consensus) จากสมาชิกนักศึกษาภายในคณะวิชา  เพ่ือเลือกประธาน ในการดํารงตําแหนง หรือวิธีการอ่ืนใดๆ 

ตามท่ีอธิการบดเีห็นสมควร                      

                    เลขานุการสโมสร ไดมาจากการประชุมลงมติใหความเห็นชอบรวมกัน (Consensus) จากเลขานุการของ  

ชมรม คณะวิชา เพ่ือเลือก เลขานุการจากชมรมคณะวิชาใดคณะวิชาหน่ึงดํารงตําแหนงเลขานุการสโมสร 
  

 ขอ ๓๕  กรรมการในตําแหนงตางๆ ในสโมสรไดมาจากการประชุมลงมติใหความเห็นชอบรวมกัน (Consensus) 

จากกรรมการชมรมคณะวิชา ดํารงตําแหนงกรรมการในตําแหนงตางๆ 

                    กรรมการฝายตางๆ  และตําแหนง ในคณะกรรมการชมรมคณะ  ไดมาจากการเลือกตั้งลงคะแนนเสียง 

หรือ โหวตประชุมลงมติใหความเห็นชอบรวมกัน (Consensus) จากสมาชิกนักศึกษาภายในคณะวิชา  ในการดํารงตําแหนง 

หรือวิธีการอ่ืนใดๆ ตามท่ีอธิการบดีเห็นสมควร  
 

 ขอ ๓๖  อนุกรรมการและกรรมการอ่ืน ๆ ไดมาโดยการพิจารณาแตงตั้งของประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝาย

น้ัน ๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาฝาย 
 

 ขอ ๓๗  ใหสโมสรนักศึกษา และชมรมนักศกึษาคณะ ดําเนินการสรรหาและแตงตั้ง ตําแหนงคณะกรรมการ สโมสร

นักศึกษา ชมรมคณะวิชาภายในกอนสิ้นภาคการศึกษาน้ัน และใหเสนอผลการเลือกตั้งใหมหาวิทยาลยัทราบภายใน ๑๕ วัน  

หลังจากเสร็จการสรรหาหรือการเลือกตั้ง แลวแตกรณี   

 

หมวดท่ี  ๑๑ 

การพนจากตําแหนง 

 ขอ ๓๘  คณะกรรมการสโมสร และ คณะกรรมการชมรมคณะวิชา มีวาระการทํางาน ๑ ปการศึกษา เริม่ตนตั้งแต

เปดภาคการศึกษา ไปจนสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามประกาศวาดวยปฎิทินการศึกษาประจําปการศึกษาน้ัน    
 

 ขอ ๓๙   คณะกรรมการสโมสร และ คณะกรรมการ ชมรมคณะวิชา  พนจากตําแหนงเมื่อ 

             ๓๙.๑ ออกตามวาระ 

  ๓๙.๒ ตาย 

  ๓๙.๓ ลาออกโดยยื่นใบลาออกตออาจารยท่ีปรึกษาสโมสร  โดยผานนายกสโมสร และอาจารยท่ีปรึกษา

คณะวิชา/หลักสูตรหรือช้ันป 

  ๓๙.๔ ขาดคณุสมบัตติามขอ  ๓๓ แหงระเบียบน้ี 

  ๓๙.๕ ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงใดในคณะกรรมการสโมสร  และ คณะกรรมการนักศึกษาชมรม 

คณะ ไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอช่ือกรรมการสโมสรเปนรายบุคคลใหทาง  มหาวิทยาลัย

พิจารณาถอดถอนกรรมการผูน้ันออกจากตําแหนง  โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของสมาชิก

คณะกรรมการ  

  ๓๙.๖ เมื่อมีเหตผุลอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาหรือสํานัก/งานกิจการนักศึกษา  

เห็นสมควรใหยุตหิรือสิ้นสุดการทําหนาท่ี ดวยความเห็นชอบจากอธิการบดี  
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หมวดท่ี  ๑๒ 

การสรรหาคณะกรรมการ ทดแทนในตําแหนงท่ีวางลง 

 ขอ ๔๐ ถาตําแหนงใด ในคณะกรรมการสโมสร และ ชมรมคณะ วิชาวางลง  ใหคณะกรรมการเลือกผูท่ีเห็นสมควร

เขารักษาการแทน โดยการจดัการประชุมคณะกรรมการรวมกันเพ่ือเสนอช่ือพิจารณาความเห็นชอบลงมติรวมกัน  และเสนอ

ขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาตามลําดับ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการท่ีเลือกมาแทนเริม่ตั้งแตวันท่ี

มหาวิทยาลยัประกาศแตงตั้งและสิ้นสุดลงตามวาระของกรรมการในปการศึกษาน้ัน 
 
 

หมวดท่ี ๑๓ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

 ขอ ๔๑  ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา/หัวหนางานกิจการนักศึกษาหรือ

ตามท่ีอธิการเห็นชอบ เปนอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาโดยตําแหนง 
 

           ขอ ๔๒ ใหอาจารย หรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการดูแลงานกิจกรรมนักศึกษาของแตละคณะวิชาเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาคณะกรรมนักศึกษาในระดบัคณะวิชา โดยตําแหนง 
 

 ขอ ๔๓  อํานาจและหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการบรหิารสโมสร คณะกรรมนักศึกษาในระดับคณะวิชา 

มีดังตอไปน้ี 

             ๔๓.๑ เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรม 

  ๔๓.๒  ควบคุมดูแลการเงิน  โดยจัดใหมีการตรวจสอบบัญชี  และเสนอรายงานการเงินตอมหาวิทยาลัย 

เปนรายภาคการศึกษา 

             ๔๓.๓  ใหคําปรึกษา และแนะนําตอคณะกรรมการสโมสร ชมรม  ในกรณีท่ัวไป   และมีอํานาจสั่งระงับการ

กระทําใด ๆ เปนการช่ัวคราว เมื่อพิจารณาเห็นวาเปนการขัดตอระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ขอบังคับของสโมสร

นักศึกษาหรืออาจเปนการเสยีหายตอมหาวิทยาลัยแลว  รีบรายงานตออธิการบด ี
 

หมวดท่ี ๑๔ 

การประชุม 

 ขอ ๔๔  การประชุมแบงออกเปน ๒ ประเภท 

  ๔๔.๑  การประชุมสามัญ 

  ๔๔.๒  การประชุมวิสามัญ 
 

 ขอ ๔๕  การประชุมสามญั หมายถึง การประชุมใหญโดยคณะกรรมการสโมสรรวมกับสมาชิดนักศึกษาท้ังหมด 

  ๔๕.๑ นายกสโมสรเปนประธานในท่ีประชุม 

  ๔๕.๒  การประชุมสามญัท่ี ๑ ตองประชุมหลังเปดภาคการศึกษาปกติอยางนอย  ๑๕ วัน 
 

 ขอ ๔๖  การประชุมวิสามญั  หมายถึง  การประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารวมกับ กรรมการ 

ชมรม คณะวิชา /หลักสูตร/ช้ันป ซึ่งการประชุมวิสามญัน้ีจะเกิดข้ึนไดตามกรณดีังตอไปน้ี 

  ๔๖.๑ อธิการบดีเรียกประชุม 

  ๔๖.๒ นายกสโมสรเรียกประชุม 

  ๔๖.๓  คณะกรรมการสโมสรลงช่ือขอเปดการประชุม โดยมีคะแนนเสียงครึ่งหน่ึงของคณะกรรมการบริหาร 
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  ๔๖.๔ ในกรณีท่ีนักศึกษาจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน ยื่นขอเสนอ และลงช่ือตอนายกสโมสรขอเปด 

                                การประชุม 
 

 ขอ ๔๗  การลงมติในท่ีประชุม 

  ๔๗.๑ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ 

  ๔๗.๒ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุมทบทวนมตเิดิมอีกครั้ง และเปดอภิปราย  

                                เพ่ือลงคะแนนเสยีง  ถาคะแนนยังเทากันอีกใหประธานในท่ีประชุมเปนผูช้ีขาด 
 

 ขอ ๔๘  การนัดการประชุมทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการจะตองแจงระเบียบ วาระการประชุม กําหนดวัน เวลา 

และสถานท่ีท่ีแนนอน ใหคณะกรรมการ ทราบอยางนอย ๗ วัน กอนเปดการประชุมสามญั หรือวิสามญั 
 

 ขอ ๔๙ การประชุมสามัญ หรือวิสามัญ  ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมเกินกวาครึ่งหน่ึงขององคประชุมท้ังหมดจึงจะ

เปดประชุมได ในกรณีท่ีไมถึงครึ่งหน่ึงขององคประชุม  ใหสมาชิกในท่ีประชุมออกเสียงรับรององคประชุม โดยมีเสียงไมนอย

กวา  ๒ ใน ๓  ของการประชุมน้ัน 
 

 ขอ ๕๐  ในกรณีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงของคณะกรรมการสโมสร หรือชมรม ไมเขาประชุมติดตอกัน ๓ ครั้ง  โดยไม

แจงใหเลขานุการคณะกรรมการทราบ  ใหเลขานุการคณะกรรมการสโมสรนําเรื่องเสนอตอนายกสโมสร  เพ่ือพิจารณาถอด

ถอนออกจากตําแหนง  แลวทําการเลือกตั้ง  หรือแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขามารับหนาท่ีแทนตอไป 
 

 ขอ ๕๑  ในกรณีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะกรรมการสโมสรไมสามารถเขาประชุมได  จะตองแจงบันทึกเหตุผลให

เลขานุการคณะกรรมการสโมสร ลวงหนาอยางนอย  ๑ วัน 
 

 ขอ ๕๒  ใหคณะกรรมการชมรมนักศึกษาคณะ และชมรมท่ัวไป ใหใชรูปแบบการประชุมเชนเดียวกับคณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา  
 

หมวดท่ี  ๑๕ 

การเงิน 

 ขอ ๕๓ การเบิกจายเงินงบประมาณของกรรมการสโมสร  กรรมการชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไป  

ใหเบิกจายไดตามระเบียบการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๕๔  รายไดของสโมสรนักศึกษา ชมรม คณะวิชา และชมรมท่ัวไป คือ 

             ๕๔.๑ เงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

  ๕๔.๒ เงินบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไข 

  ๕๔.๓ ทุนอุดหนุนเพ่ิมเติมท่ีทางสโมสรจดัให 
 

 ขอ ๕๕  รายไดเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรม ของสโมสร  ชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไปจากเงินงบประมาณ

มหาวิทยาลยั ใหฝายการเงินของมหาวิทยาลัยเปนผูเก็บรักษา  
 

 ขอ ๕๖  ใหมีการตรวจสอบการใชจายเงินภายในและพัสดุของสโมสร ชมรมคณะวิชาและชมรมท่ัวไป  

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  โดยบุคคลท่ีอธิการบดีแตงตั้งข้ึน 
 

 ขอ ๕๗  โครงการดําเนินงานใดท่ีไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว  ใหผูรับผดิชอบโครงการดาํเนินงานสงรายงานผล

การดําเนินงาน และ รายงานการใชจายเงิน  ใหมหาวิทยาลัยทราบภายใน  ๑๕ วัน หลังจากเสรจ็สิ้นกิจกรรมน้ันแลว 
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หมวดท่ี  ๑๖ 

ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสโมสร 
 

 ขอ ๕๘ สโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไป อยูในความดูแลรับผิดชอบของอธิการบดีหรือผูแทนท่ีไดรับการ

แตงตั้ง  

 ขอ ๕๙ การดําเนินงานของสโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไป อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา หรืออยางอ่ืนตามท่ีอธิการบดีเห็นสมควร  
 

 ขอ  ๖๐ คณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษา   มีอํานาจเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยประจําเปนท่ีปรึกษา

ของหนวยงานตาง ๆ ในสโมสร คณะกรรมการนักศึกษาคณะ ตามความเหมาะสม  เพ่ือใหคําแนะนําและดูแลการดําเนิน

กิจกรรมใด ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมิใหเปนการขัดตอระเบียบ  ประกาศ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยตลอดจนปองกันมิให

มีการกระทําใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียตอมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๖๑  คณะอนุกรรมการแตละฝายของสโมสรนักศึกษา  มีอาจารยประจําเปนท่ีปรึกษาอยางนอย ๑ คน  
 

 ขอ ๖๒  มหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะสั่งงดกิจกรรมใด ๆ ท่ีเห็นวาไมเหมาะสม 

 

หมวดท่ี ๑๗ 

การแกไขเพ่ิมเติม 

 ขอ ๖๓   การแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  หรือยกเลิกระเบียบน้ี  อาจกระทําไดโดยคณะกรรมการฝายพัฒนา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และใหเสนอเปนรางระเบียบฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกระเบียบน้ีตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 ขอ ๖๗  ใหคณะกรรมการสโมสร คณะกรรมการนักศึกษาในระดับคณะวิชา และคณะกรรมการชมรมนักศึกษาท่ี

ไดรับการเลือกตั้ง และไดรับแตงตั้งอยูแลว  ในวันกอนใชขอบังคับน้ี  คงเปนกรรมการสโมสรและกรรมการชมรมตอไปจนกวา

จะถึงวาระการสรรหาตามระเบียบน้ี 

 ขอ ๖๘  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือให

การปฏิบัตเิปนไปโดยเรียบรอย  บรรลเุจตนารมณของระเบียบน้ี 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒  ตลุาคม  ๒๕๕๘  

 

 

 

            (นายเสริมสิน  สมะลาภา) 

              นายกสภามหาวิทยาลยั 
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   ประกาศมหาวทิยาลยัเนช่ัน 

   เร่ือง  แนวปฏิบัตว่ิาด้วยการสอบ 

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

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการสอบของนกัศึกษา   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   และมีประสิทธิภาพ    อาศยัอาํนาจตามความใน

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

กาํหนดแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบ  ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาตอ้งแต่งกายใหถ้กูตอ้งตามระเบียบมหาวิทยาลยัเนชัน่ วา่ดว้ยเคร่ืองแต่งกายนกัศึกษา 

2. นกัศึกษาตอ้งนาํบตัรประจาํตวันกัศึกษาไปแสดงทุกคร้ัง กรณีไม่มีบตัรประจาํตวันกัศึกษา นกัศึกษาสามารถใช้

บตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหแ้ทนได ้นกัศึกษาท่ีไม่มีบตัรประจาํตวันกัศึกษา หรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกให ้   

กรรมการคุมสอบไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ 

3. นกัศึกษาท่ีไปถึงหอ้งสอบหลงัจากเร่ิมดาํเนินการสอบไปแลว้เกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิเขา้หอ้งสอบ  และไม่

อนุญาตใหน้กัศึกษาออกจากหอ้งสอบก่อนเวลา  30  นาที นบัตั้งแต่กาํหนดเวลาเร่ิมการสอบ 

4. นกัศึกษาตอ้งนัง่สอบตามเลขท่ีนัง่ท่ีกรรมการคุมสอบจดัไวใ้ห ้

5. นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบอยา่งเคร่งครัดและลงลายมือช่ือเขา้สอบ และรับทราบแนว

ปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบ 

6. นกัศึกษาจะตอ้ง ไม่นาํตาํรา หนงัสือ บนัทึกขอ้ความ อุปกรณ์ช่วยคิดคาํนวณหรือวสัดุอุปกรณ์ใด ๆ เขา้ไปในหอ้ง

สอบ เวน้แต่กรรมการคุมสอบอนุญาตตามท่ีอาจารยป์ระจาํวิชากาํหนดในขอ้สอบ  กรณีท่ีนกัศึกษานาํ

โทรศพัทมื์อถือ หรือเคร่ืองมือติดตอ่ส่ือสารมาดว้ย  จะตอ้งปิดเคร่ืองและวางไวใ้นท่ีท่ีกรรมการคุมสอบกาํหนด   

นกัศึกษาท่ีฝ่าฝืนถือวา่ส่อทุจริตในการสอบ 

7. กรณีท่ีนกัศึกษานาํตาํรา หนงัสือ บนัทึกขอ้ความ อปุกรณ์ช่วยคิดคาํนวณ วสัดุอุปกรณ์ใด ๆ โทรศพัทมื์อถือ  หรือ

เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารเขา้ไปในหอ้งสอบและใชใ้นการสอบโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ถือวา่ทุจริตในการสอบ 

8. ในระหวา่งการสอบ หา้มนกัศึกษาพดูหรือส่งสัญญาณกบัผูอ่ื้น  ดูหรือคดัลอกคาํตอบจากผูอ่ื้น หรือยอมใหผู้อ่ื้นดู  

หรือคดัลอกคาํตอบของตน หากมีขอ้สงสยัใด ๆ เก่ียวกบัขอ้สอบใหส้อบถามจากกรรมการคุมสอบ  นกัศึกษาท่ีฝ่า

ฝืนถือวา่ทุจริตในการสอบ 

9. นกัศึกษาท่ีกระทาํการอนัส่อทุจริตในการสอบ หรือทุจริตในการสอบรายวิชาใด  จะไดรั้บผลการเรียน F ใน

รายวิชานั้น และพกัการเรียน 1 ภาคการศึกษา 

10. ใหย้กเลิกประกาศหรือแนวปฏิบติัใดท่ีขดัแยง้กบัประกาศน้ี และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 

 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 23  มกราคม   2556 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษอิ์นทร์ รักอริยะธรรม)  

            อธิการบดี 
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