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          มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 (Nation University) 

 

ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกวา “วิทยาลัยโยนก” ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปด

การเรียนการสอน ตั้งแตป พ.ศ. 2531 ดําเนินการโดยมูลนิธิโยนก และเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 ไดรับ

อนุญาตใหเปลี่ยนประเภทจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก “วิทยาลัยโยนก” เปน 

“มหาวิทยาลัยโยนก”  

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงแรกของจังหวัดลําปางท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพใหแกสังคมดวยกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักศึกษาเปนนักคิด ใฝรู ท้ังในดานวิชาการ 

และการประยุกตใชกับกิจกรรม ฝกฝนใหนักศึกษามีประสบการณจริงสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติ

หนาท่ีการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมีภูมิทัศนท่ีสวยงามตามธรรมชาติ   บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเปน “อุทยานการศึกษา” อีกท้ัง ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกดาน

ตาง ๆ อาทิ  หอสมุด  หอพักชาย  หญิง  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร 

(ฝกปฏิบัติการถายทอดโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง) และศูนยภาษานานาชาติ   

 กระท่ัง วันท่ี 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาอนุญาตให  มหาวิทยาลัยโยนก ตั้งอยู ณ เลขท่ี 444 ถนนวชิราวุธดาํเนิน ตําบลพระบาท 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยเนช่ัน” จนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยเปดสอนมาแลว

เปนระยะเวลา 27 ป (2531-2557) มีผูสําเร็จการศึกษาแลวมากกวา 6,997 คน แบงเปนระดับปริญญาตรี 

5,803 คน และระดับปริญญาโท 1,194 คน 
 

 

 

ปรัชญา  ปณิธาน  อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

 ปรัชญา 

            มหาวิทยาลัย มีความเชื่อม่ันวาคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นข้ึนอยูกับปญญา ความรู และความเอ้ือ

อาทร ท่ีมีตอกันระหวางมวลมนุษยชาติ ดังปรัชญาท่ีวา   “ ปญญาพัฒนาชาติ ” 
 

 ปณิธาณ 

           มหาวิทยาลัยเนชั่นมุงม่ันในการสรางสรรคบัณฑิตท่ีมีทักษะท่ีจําเปนในชวงทศวรรษหนา เพ่ือ

การเปนประชากรโลก (Global Citizen) ท่ีมีคุณภาพ ดวยการเรียนการสอนท่ีเนนผล (Outcome – 

Based Learning) เปนสําคัญใหการอบรมและฝกฝนท่ีเนนวิธ ี“เรียนกับมืออาชีพ” 
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 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

• เรียนกับมืออาชีพ 

• บัณฑิตจิตอาสา 
 

 อัตลักษณ : (3 Skills) 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ 

 ทักษะอาชีพ (Professional Skill) 

 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 

 ทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) 

 
 

 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  
 

 วิสัยทัศน (Vision)  

มหาวิทยาลัยเนชั่นมุงผลิตบัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ มีจิตอาสา

พัฒนาสังคม ประเทศชาติ พรอมเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล  

 พันธกิจ (Mission)  

 มหาวิทยาลัยเนชั่นมุงม่ันผลิตบัณฑิตเชิงสรางสรรคใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ผลิตผล

งานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถายโอนองคความรูในการบริการวิชาการ วิชาชีพแกสังคม 

ภายใตแนวปฏิบัติตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

 วัตถุประสงค (Objective)  

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตคุณภาพตามพันธกิจท่ีรองรับการพัฒนา ประเทศและสังคมโลก 

2. เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยท่ีรองรับการบริการดานวิชาการวิชาชีพแกสังคม 

3. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษและพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินสูสากล 
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ช่ือและสัญลักษณมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ช่ือเต็มภาษาไทย  :  มหาวิทยาลัยเนชั่น 

อักษรยอภาษาไทย  :  มนช. 

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Nation University 

อักษรยอภาษาอังกฤษ : NTU 

 
 

สัญลักษณ  :   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 

 

 

สีน้ําเงิน   หมายถึง   ชาติ   

รูปโล   หมายถึง  เกียรติยศศักดิ์ศรี 

N  หมายถึง  NATION UNIVERSITY 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  4 - 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนช่ัน 

1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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4. นายเสริมสิน  สมะลาภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายฉันทวุฒิ พีชผล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6. ศาสตราจารยพิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

8. ศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจกัรพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. อาจารย ดร.ฉันทวิทย สุชาตานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

10. รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

11. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. อาจารย ดร.เวทางค พวงทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร  รักอริยะธรรม อธิการบดี   

14. อาจารยรุงรัตน  ธนบดีธาดา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

1. อธิการบดี  ประธาน 

2. รองอธิการบดี  รองประธาน 

3. คณบดีคณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ กรรมการ 

5. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

6. คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ 

7. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  กรรมการ 

8. ผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 

9. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ 

10. ผูอํานวยการสํานักการสื่อสารองคกรและการตลาด กรรมการ 

11. ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

12. ผูอํานวยการศูนยการศึกษาเนชั่น บางนา กรรมการ 

13. ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

14. ผูอํานวยการสํานักงานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

15. รองคณบดีทุกคณะ (ลําปาง+ศูนยบางนา) กรรมการ 

16. นางพิมมลพรรณ   ฟูเต็มวงศ เลขานุการ 
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คณะและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ระดับปริญญาตรี 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

2. คณะนิเทศศาสตร 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

3. คณะบริหารธุรกิจ 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
 

4. คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

5. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

ระดับปริญญาโท 

1. คณะบริหารธุรกิจ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  

2. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ระดับปริญญาเอก   

1. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 
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ปฏิทินการศึกษาปการศึกษา  2557 

ระดับปริญญาตรี                                                ภาคเรียนที่ 1 

กิจกรรม / วันหยุดประจําป กําหนดการ  

 1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบยีนนักศึกษา บัดนี้ถึงวันศุกรที่ 15  สิงหาคม 2557 

 2. วันพบอาจารยที่ปรึกษา , อาจารยผูสอน และ คณบดี  วันจันทรที่ 18 - วันศุกรที่ 22  สิงหาคม 2557 

 3. วันลงทะเบียนเรียน    วันอังคารที่ 19  - วันศุกรที่ 22  สิงหาคม 2557 

 4. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   วันเสารที ่ 23  สิงหาคม 2557 

 5. วันเปดภาคเรียน วันจันทรที่ 25   สิงหาคม 2557 

 6. วันลงทะเบียนเรียนชากวากาํหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)        วันจันทรที่ 25   - วันศุกรที่ 29   สิงหาคม 2557 

     วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน   

 7. วันสุดทายของการแจงเปล่ียนผลการเรียนจากสัญลักษณ " I " เปนระดับคะแนน วันจันทรที่ 8  กันยายน 2557 

 8. วันไหวครู  วันพฤหัสบดีที ่18  กันยายน 2557 

 9. วันยื่นคํารองแจงสําเร็จการศึกษา วันจันทรที่ 22  กันยายน - วันจันทรที่ 6   ตุลาคม 2557 

10. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา  วันพฤหัสบดีที ่25  กันยายน 2557 

11. วันพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดตอ วันศุกรที่ 26  กันยายน 2557 

12. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหงานทะเบียนฯ วันศุกรที่ 10  ตุลาคม 2557 

13. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค วันจันทรที่ 13  - วันอาทิตย 19  ตุลาคม 2557 

14. วันสอบกลางภาค    วันจันทรที่ 20   ตุลาคม -  วันจันทรที่ 27   ตุลาคม 2557 

15. วันหยุดประจําป วันปยมหาราช วันพฤหัสบดีที ่23  ตุลาคม 2557 

16. วันสุดทายของการลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อเขารวมพธิีประสาทปริญญาบัตร  วันศุกรที่ 31  ตุลาคม 2557 

17. วันสุดทายของการเลือกสาขาวิชา ยายสาขาวิชา ยายคณะ    วันศุกรที ่14  พฤศจิกายน 2557 

      วันสุดทายของการเพกิถอนวิชาไดสัญลักษณ " W "    

18. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหงานทะเบียนฯ วันพฤหัสบดีที ่4  ธันวาคม 2557 

19. วันหยุดประจําป วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั วันศุกรที่ 5 ธันวาคม 2557 

20. วันวิชาการ วันเสารที่ 6  - วันอาทิตยที่ 7  ธันวาคม 2557 

21. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค วันจันทรที่ 8  - วันอาทิตยที่ 14  ธันวาคม 2557 

22. วันหยุดประจําป วันรัฐธรรมนูญ วันพุธที ่10  ธันวาคม 2557 

23. วันสุดทายของการเรียน  วันอาทิตยที่ 14   ธันวาคม 2557 

24. วันสอบปลายภาค   วันจันทรที่ 15  - วันศุกรที่ 19   ธันวาคม 2557 

25. วันสอบ English Proficiency Test ;  วันสอบ IT  : Computer for Working วันจันทรที่ 22   ธันวาคม 2557  

26. วันสอบเทียบความรู (เพื่อเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต) วันอังคารที่ 23   ธันวาคม 2557  

27. วันวิพากษผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี) วันอังคารที่ 30   ธันวาคม 2557  

28. วันหยุดประจําป วันส้ินป วันพุธที ่31  ธันวาคม 2557 

29. วันหยุดประจําป วันขึ้นปใหม วันพฤหัสบดีที ่1  มกราคม 2558 

30. วันสุดทายของการสงผลการเรียน    วันศุกรที่ 2  มกราคม 2558 

31. วันประกาศผลการเรียน    วันศุกรที่ 9  มกราคม 2558 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 
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  หนาท่ี 2 

ระดับปริญญาตรี                                    ภาคเรียนที่ 2 

กิจกรรม / วันหยุดประจําป กําหนดการ 

 1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบยีนนักศึกษา บัดนี้ถึงวันศุกรที่ 9  มกราคม 2558 

 2. วันพบอาจารยที่ปรึกษา , อาจารยผูสอน และ คณบดี วันจันทรที่ 12   - วันศุกรที่ 16  มกราคม 2558 

 3. วันลงทะเบียนเรียน วันอังคารที่ 13  - วันศุกรที่ 16  มกราคม 2558 

 4. วันเปดภาคเรียน วันจันทรที่ 19   มกราคม  2558 

 5. วันลงทะเบียนเรียนชากวากาํหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)        วันจันทรที่ 19  มกราคม - วันศุกรที่ 23  มกราคม 

      วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน   

 6. วันประสาทปริญญาบัตร   วันจันทรที่ 26   มกราคม 2558 

 7. วันสุดทายของการแจงเปล่ียนผลการเรียนจากสัญลักษณ " I " เปนระดับคะแนน วันจันทรที ่ 2   กุมภาพันธ 2558 

 8. วันยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา วันจันทรที่ 9  - วันจันทรที่ 23  กุมภาพันธ 2558 

 9. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา วันพุธที ่18  กุมภาพันธ 2558 

10. วันพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดตอ วันพฤหัสบดีที ่19  กุมภาพันธ  2558 

11. วันหยุดประจําป วันมาฆบูชา วันพุธที ่4   มีนาคม 2558 

12. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหงานทะเบียนฯ วันศุกรที่ 6   มีนาคม 2558 

13. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค วันจันทรที่ 9  - วันอาทิตยที่ 15  มีนาคม 2558 

14. วันสอบกลางภาค วันจันทรที่ 16 -  วันศุกรที่ 20   มีนาคม 2558 

15. วันหยุดประจําป วันจกัรี วันจันทรที่ 6  เมษายน 2558 

16. วันสุดทายของการเลือกสาขาวิชา ยายสาขาวิชา  ยายคณะ  วันศุกรที่ 10  เมษายน 2558 

      วันสุดทายของการเพกิถอนวิชาไดสัญลักษณ " W "   

17. วันหยุดประจําป วันสงกรานต วันจันทรที่ 13 - วันพุธที่ 15  เมษายน 2558 

18. วันปจฉิมนิเทศนักศึกษา  วันศุกรที่ 1   พฤษภาคม 2558 

      วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบปลายภาค ใหงานทะเบียนฯ   

19. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค วันจันทรที่ 4 พฤษภาคม - วันอาทิตยที ่10 พฤษภาคม 2558 

20. วันหยุดประจําป วันฉัตรมงคล วันอังคารที่ 5  พฤษภาคม 2558 

21. วันสุดทายของการเรียน  วันอาทิตยที่ 10  พฤษภาคม 2558 

22. วันสอบปลายภาค วันจันทรที่ 11  - วันจันทรที่ 18  พฤษภาคม 2558 

23. วันหยุดประจําป วันพืชมงคล วันพุธที ่13  พฤษภาคม 2558 

24. วันสอบ English Proficiency Test ; วันสอบ IT  : Computer for Working วันอังคารที่ 19  พฤษภาคม 2558  

25. วันสอบเทียบความรู (เพื่อเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต) วันพุธที ่20  พฤษภาคม 2558  

26. วันวิพากษผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี) วันพุธที ่27  พฤษภาคม 2558  

27. วันสุดทายของการสงผลการเรียน วันศุกรที่ 29  พฤษภาคม 2558 

28. วันประกาศผลการเรียน วันศุกรที่ 5  มิถุนายน 2558 

    

  

  

 

    

    

    

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 
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  หนาท่ี 3 

ระดับปริญญาตรี                                     ภาคฤดูรอน 

กิจกรรม / วันหยุดประจําป กําหนดการ 

 1. วันพบอาจารยที่ปรึกษา , อาจารยผูสอน และ คณบดี วันพุธที ่10 - วันศุกรที่ 12  มิถุนายน 2558 

 2. วันลงทะเบียนเรียน วันพฤหัสบดีที ่11  - วันศุกรที่ 12  มิถุนายน 2558 

 3. วันเปดภาคเรียน วันจันทรที่ 15  มิถุนายน 2558 

 4. วันลงทะเบียนเรียนชากวากาํหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)        วันจันทรที่ 15 - วันอังคารที่ 16  มิถุนายน 2558 

     วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน   

 5. วันยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา วันจันทรที่ 29  มิถุนายน - วันจันทรที ่6   กรกฎาคม 2558 

 6. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค วันจันทรที่ 6 - วันอาทิตยที่ 12  กรกฎาคม 2558 

 7. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหงานทะเบียนฯ  วันพธุที่ 8  กรกฎาคม 2558 

 8. วันสอบกลางภาค วันจันทรที่ 13  - วันอังคารที่ 14  กรกฎาคม 2558 

 9. วันสุดทายของการเลือกสาขาวิชา ยายสาขาวิชา ยายคณะ   วันศุกรที่ 24  กรกฎาคม 2558 

      วันสุดทายของการเพกิถอนวิชาไดสัญลักษณ " W "   

10. วันหยุดประจําป วันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที ่30  กรกฎาคม 2558 

11. วันหยุดประจําป วันเขาพรรษา วันศุกรที่ 31  กรกฎาคม 2558 

12. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค  วันอังคารที่ 4  - วันอังคารที่ 11  สิงหาคม 2558 

13. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบปลายภาค ใหงานทะเบียนฯ  วันศุกรที่ 7  สิงหาคม 2558 

14. วันสุดทายของการเรียน วันอังคารที่ 11  สิงหาคม 2558 

15. วันหยุดประจําป วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ

 

วันพุธที ่12  สิงหาคม 2558 

16. วันสอบปลายภาค วันพฤหัสบดีที ่13 - วันศุกรที่ 14  สิงหาคม 2558 

17. วันวิพากษผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี) วันอังคารที่ 18  สิงหาคม 2558  

18. วันสุดทายของการสงผลการเรียน  วันพธุที่ 19  สิงหาคม 2558 

19. วันประกาศผลการเรียน วันศุกรที่ 21   สิงหาคม 2558 

    

  งานทะเบียนและประมวลผล  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 
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ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา  2557 

ระดับปริญญาโท                                      

กิจกรรม / วันหยุดประจําป กําหนดการ  

 1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบยีนนักศึกษา (รหัส 57) บัดนี้ถึงวันเสารที่ 16  สิงหาคม 2557 

 2. วันพบอาจารยที่ปรึกษา , อาจารยผูสอน และ คณบดี เพื่อลงทะเบียน คร้ังที่ 1 บัดนี้ ถึงวันศุกรที ่22   สิงหาคม 2557 

 3. วันลงทะเบียนเรียน รหัส 57  คร้ังที่ 1   บัดนี้ ถึงศุกรที ่22   สิงหาคม 2557 

 4. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   วันเสารที่ 23   สิงหาคม 2557 

 5. วันเปดภาคเรียน รหัส 57 วันเสารที่ 30  สิงหาคม 2557 

 6. วันยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา (รหัส 56) วันจันทรที่ 1 - วันจันทรที่ 15  กันยายน 2557 

 7. วันสอบประมวลความรูขอเขียน  (รหัส 56)  วันเสารที่ 11 - วันอาทิตยที ่12  ตุลาคม 2557 

 8. วันหยุดประจาํป วันปยมหาราช วันพฤหัสบดีที ่23  ตุลาคม 2557 

 9. วันสอบประมวลความรูปากเปลา  (รหัส 56)  วันเสารที่ 25  ตุลาคม 2557 

10. วันสุดทายของการลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อเขารวมพธิีประสาทปริญญาบัตร  วันศุกรที่ 31  ตุลาคม 2557 

11. วันสุดทายของการสงผลการสอบประมวลความรูปากเปลา (รหัส56)    วันจันทรที่ 3  พฤศจิกายน 2557 

12. วันหยุดประจําป วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั วันศุกรที่ 5 ธันวาคม 2557 

13. วันวิชาการ วันเสารที่ 6  -  วันพฤหัสบดีที่ 7  ธันวาคม 2557 

14. วันหยุดประจําป วันรัฐธรรมนูญ วันพุธที ่10  ธันวาคม 2557 

15. วันพบอาจารยทีป่รึกษา , อาจารยผูสอน และ คณบดี เพือ่ลงทะเบียน คร้ังที่ 2 วันเสารที่ 20  - วันอังคารที่ 30  ธันวาคม 2557 

16. วันหยุดประจําป วันส้ินป วันพุธที ่31  ธันวาคม 2557 

17. วันหยุดประจําป วันขึ้นปใหม วันพฤหัสบดีที ่1  มกราคม 2558 

18. วันลงทะเบียนเรียน รหัส 57 คร้ังที่ 2   วันศุกรที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 15  มกราคม 2558 

19. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)  วันศุกรที่ 16  -  วันพฤหัสบดีที่ 22  มกราคม 2558 

20. วันประสาทปริญญาบัตร   วันศุกรที่ 26  มกราคม 2558 

21. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา วันจันทรที่ 16  กุมภาพันธ 2558 

     วันสุดทายของการสงผลการเรียน  คร้ังที่ 1 (รหัส 57)   

22. วันพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดตอ วันอังคารที่ 17  กุมภาพันธ  2558 

23. วันหยุดประจําป วันจกัรี วันจันทรที่ 6  เมษายน 2558 

24. วันหยุดประจําป วันสงกรานต วันจันทรที่ 13 - วันพุธที่ 15  เมษายน 2558 

25. วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาไดสัญลักษณ " W " วันเสารที่ 18  เมษายน 2558 

26. วันพบอาจารยทีป่รึกษา , อาจารยผูสอน และ คณบดี เพือ่ลงทะเบียนเรียนคร้ัง

่  

วันเสารที่ 20  - วันอังคารที่ 30  มิถุนายน 2558 

27. วันลงทะเบียนเรียน คร้ังที่ 3  รหัส 57 วันพุธที ่1 - วันพุธที่ 15  กรกฎาคม 2558 

28. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท) วันพฤหัสบดีที ่16 - วันพธุที่ 22  กรกฎาคม 2558 

29. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา วันศุกรที่ 14  สิงหาคม 2558 

30. วันพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดตอ วันเสารที่ 15  สิงหาคม  2558 

31. วันสุดทายของการสงผลการเรียน คร้ังที่ 2 (รหัส 57)  วันจันทรที่ 17  สิงหาคม 2558 

    

  งานทะเบียนและประมวลผล  วันที่ 14  กุมภาพันธ  2557 
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รหัสประจําตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

เริ่มใชปการศึกษา 2556 
 

องคประกอบ การกําหนดรหัสประจําตัวนักศึกษา ใชตัวเลข   10  หลกั ดังนี ้

                                                                                                   _              _ 
 

หลักท่ี         1       2           3        4        5                6            7            8        9        10         
 

ความหมายของตําแหนงประจําหลัก ดังนี้ 

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

หลักท่ี 3 -  5   หมายถึง  คณะ/สาขาวิชา 

    01 =  บริหารธุรกิจ 

                                                    011  = บริหารธุรกิจ 

             012  =  การบัญชี 

             013  =  การจัดการ 

             014  =  การตลาด 

             015  =  การจัดการ(นานาชาติ)  

       02 =  นิเทศศาสตร 

             021  =  นิเทศศาสตร 

             022  =  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

                                              023  =  การจัดการสื่อใหม 

    03 =  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

                      031  =  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

             032  = การทองเท่ียว 

               033  = รัฐประศาสนศาสตร 

             034  = นิติศาสตร 

              035  = ออกแบบผลิตภัณฑ   

                                                   036  = การบริหารการศึกษา 

       037  = การบริหารทองถ่ิน 

    06 =  วิทยาศาสตรสุขภาพ 

         061  = สาธารณสุขศาสตร   
 

                                          08 = เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         081  = ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร    

         082  = วิทยาการคอมพิวเตอร  

6 3 1 1 0 0 5 0 0 1 
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หลักท่ี  6   หมายถึง  ระดับการศึกษา 

    0   = ประกาศนียบัตร (Non Degree) 

    1   =    ปริญญาตรี 

2   =    ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง 

3   =    ปริญญาโท 

5   =    ปริญญาเอก 
     

หลักท่ี 7  หมายถึง  ศูนยการศึกษา 

                                          1  =   ลําปาง 

                                          2  =   บางนา    
 

หลักท่ี 8 - 10  หมายถึง  การเรียงลําดับ ชื่อ-สกุลตามจํานวนนักศึกษา 

                                          เริ่มตนท่ี 001 - 999       

       

ตัวอยาง 

                                                                                                         _              _ 

 

ความหมาย นักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 56  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจ  ระดับปริญญาตรี  

               ศูนยการศึกษาลําปาง คนท่ี 1 

 

ตัวอยาง 
 

                                                                                                         _              _ 

 

ความหมาย นักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 56  คณะนิเทศาสตร  สาขาวิชาการจัดการสื่อใหม  ระดับ

ปริญญาโท  

                ศูนยการศึกษาลําปาง คนท่ี 1 

 

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเนชั่น 

27  มีนาคม  2556 

 

 
 

6 1 1 1 1 0 5 0 0 1 

6 2 1 1 3 0 5 0 0 1 
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งานทะเบียนและประมวลที่นักศึกษาควรรู 
 

1.  การลงทะเบียนเรียน 

 มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน ยกเวน นักศึกษาใหมในภาคเรียนแรกเขา

ศึกษาในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1.  การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานท่ี          

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

หลังกําหนด จะมีคาใชจาย จากการไมลงทะเบียนเรียนในเวลาท่ีกําหนด วันละ  200  บาท 

2.  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

โดยอาจารยท่ีปรึกษาตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในเอกสารการลงทะเบียนเรียน 

3. ถารายวิชาใดท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน มีวิชาบังคับกอน (Prerequisite) ซ่ึงไดกําหนดไวใน

หลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและสอบวิชาบังคับกอนใหผาน  (หรือไดรับอนุมัติจากคณบดีเปน

กรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได) 

4. วิชาใดท่ีไดรับอักษร  I  หรือ  IP  นักศึกษาไมตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซํ้าอีก 

5. จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได ในแตละภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี  1  และท่ี  2 

1.1 นักศึกษาปกติ  ลงทะเบียนไมต่ํากวา  9  หนวยกิต และไมเกิน  22  หนวยกิต 

  (ยกเวนรายวิชา  ฝกงาน พลานามัย บรรณรักษศาสตร และการเตรียมการเพ่ืออนาคต) 

1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ  ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต 

ภาคเรียนฤดูรอน 

 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต 

 ท้ังนี้นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติตอคณบดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนมากกวาท่ีกําหนดไวได 

 6. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณไดตอเม่ือ นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมท้ังยื่น

หลักฐานการลงทะเบียนเรียนตอมหาวิทยาลัย 

 7. นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเปนวิชาพิเศษ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูได ถาอาจารยผูสอนและ

หัวหนาสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยูยินยอมเปนลายลักษณอักษร และไดยื่นหลักฐานตองานทะเบียนฯ 

ท้ังนี้นักศึกษาตองชําระคาหนวยกิต และคาธรรมเนียมในรายวิชานั้น ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผลการเรียน

ท่ีไดจะบันทึกเปนตัวอักษร “V” 

 ขอแนะนําในการลงทะเบียน 

1.  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาในคูมือการศึกษาในแตละหลักสูตร และให 

พบอาจารยท่ีปรึกษาทุกครั้งกอนการลงทะเบียน 

2.  ใหนักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา ของรายวิชาท่ีตองลงทะเบียนเรียน โดยไมใหมีเวลาเรียน  

เวลาสอบตรงกัน 

3.  ใหนักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งกอนการลงทะเบียนเรียน หรือ 

เขาชั้นเรียน 
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 ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน 

1. รับเอกสารการลงทะเบียนเรียนท่ีอาจารยท่ีปรึกษา    

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

2. พบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

3. ยื่นบัตรลงทะเบียนเรียนตองานทะเบียนและประมวลผล เพ่ือบันทึกขอมูล 

4. ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 
 

หมายเหตุ:  นักศึกษาจะตองดําเนินการใหครบทุกข้ันตอน มิฉะนั้น จะถือวาการดําเนินการนั้น ๆ   

ไมสมบูรณ ท้ังนี้ กําหนดการและข้ันตอนเก่ียวกับวันลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยใน

แตละครั้ง 

 

2.  การขอเพ่ิมวิชาเรียน 

1. ใหดําเนินการขอเพ่ิมรายวิชาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนชวงเวลาการ

ขอเพ่ิม – ขอลดวิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

2. จํานวนหนวยกิต ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ิม เม่ือรวมกับจํานวนหนวยกิตเดิมท่ีลงไวแลว จะตอง      

ไมเกินจํานวนหนวยกิต ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกําหนดจะถือวาวิชาท่ีลงทะเบียนภายหลังเปนโฆษะ 

 

 3.  การขอลดวิชาเรียน 

1.  ใหดําเนินการขอลดรายวิชาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนชวงเวลาการ 

ขอเพ่ิม – ขอลดวิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา (รายวิชาท่ีขอลดนั้น จะไมบันทึกใน

รายงานผลการศึกษาและไดรับคาหนวยกิตคืน) 

2. จํานวนหนวยกิตท่ีขอลดวิชา เม่ือหักกับหนวยกิตเดิมท่ีลงไวแลว จะตองไมนอยกวาจํานวน   

หนวยกิตท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 ข้ันตอนการขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียน 

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

2.  พบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

3.  ยื่นบัตรขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนตองานทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกขอมูล 

4.  ยื่นบัตรขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนท่ีผานการบันทึกขอมูลแลว ตองานการเงิน เพ่ือชําระเงิน 
 

หมายเหตุ:  นักศึกษาจะตองติดตอขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนใหครบทุกข้ันตอน  ภายใน  1  วัน                     

              มิฉะนั้น การขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนครั้งนี้จะถือเปนโฆษะ 
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4.  การขอเพิกถอนรายวิชา 

1.  กระทําไดกอนสอบปลายภาค 4 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาปกติ  และ กอนสอบปลายภาค 2 

สัปดาห สําหรับภาคฤดูรอน  โดยจะบันทึกสัญลักษณ “W” ของรายวิชาท่ีขอเพิกถอนนั้นในรายงานผล

การศึกษา 

2.  กรณีขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

      2.1  กรณีนักศึกษาไมเจ็บปวย จะตองทําคํารองขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี ถาไมได 

รับอนุมัติ นักศึกษาตองศึกษาวิชานั้นตอไป การขอเพิกถอนในกรณีนี้ ตองกระทํากอนการสอบปลายภาค 

      2.2  กรณีนักศึกษาเจ็บปวยในวันท่ีมีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได ตองมีใบรับรอง

แพทยมาแสดงเปนหลักฐานและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

     2.3  กรณีนักศึกษาเขาชั้นเรียนนอยกวารอยละ 20  ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหคณบดีอนุมัติการ

เพิกถอนได โดยการรองขอของอาจารยผูสอนและความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ท้ังนี้ตองกระทํากอนการสอบ

ปลายภาค 

     2.4 จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนหลังจากการขอเพิกถอนรายวิชาแลว ตองเหลือไมนอย

กวา 9 หนวยกิต และหรือ ในกรณีขอเพิกถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีกอน 

 ข้ันตอนการขอเพิกถอนวิชาเรียน 

1.  รับแบบฟอรมใบขอเพิกถอนวิชาเรียน (มนช.11) ท่ีงานทะเบียนฯ 

2.  พบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

3.  ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนตองานทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกขอมูล 

4.  ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนท่ีผานการบันทึกขอมูลแลว ตองานบัญชีการเงินฯ เพ่ือชําระเงิน 
 

 

งานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบ 

 ตารางเรียน 

มหาวิทยาลัยจัดการจัดการเรียนการสอน ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนท่ี 1 และ  

ภาคเรียนท่ี 2 โดยแตละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวา 15 สัปดาห และภาคเรียนฤดูรอน มีระยะ 

เวลาการศึกษาไมต่ํากวา 8 สัปดาห มหาวิทยาลัยจะประกาศตารางเรียนตารางสอบเปนภาค ๆ ไป 

 ประกาศตารางเรียน จะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ วิชา วนั เวลา และสถานท่ี ท่ีเปดสอนในภาค
การศึกษานั้น ๆ ซ่ึงประกอบดวย 

1. รหัสวิชา 
2. SEC.  หมายถึง กลุมท่ีเรียน ในแตละรหัสวิชา 
3. คณะ / สาขาวิชาท่ีกําหนดใหลงทะเบียน 
4. วันท่ีเรียน  อักษรยอของวันเรียน เชน      M  =  Monday  (วันจันทร) 
5. เลขท่ีหองของอาคารเรียน 
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6. วันสอบ  วันสอบท่ีระบุในตารางเรียนจะระบุเปน ตัวเลข / ตัวเลข  โดย 
 ตัวเลขแรก 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 วิชาในกลุมนั้น ๆ 

 

 ตารางสอบ 

ในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการเรียนการสอบกลางภาค และปลายภาค 

รายละเอียดการสอบ เปนไปตามประกาศตารางสอบของมหาวิทยาลัย เปนครั้ง ๆ ไป 

ประกาศตารางสอบ จะระบุ รายละเอียดเก่ียวกับ วิชา วัน เวลา และสถานท่ี อาจารยผูคุมสอบ  

ในการสอบแตละครั้ง ซ่ึงประกอบดวย 

1. รหัสวิชา และชื่อวิชา 

2. วัน เวลา และหองสอบ 

3. กลุมนักศึกษาท่ีเขาสอบ 

4. อาจารยผูคุมสอบ 

นักศึกษาทุกคนจะตองเขาสอบตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีกําหนดทุกครั้ง กรณีท่ีนักศึกษามีความจําเปน

หรือเหตุสุดวิสัยไมสามารถเขาสอบในวัน เวลา ดังกลาวได ใหนักศึกษาติดตออาจารยประจําวิชา 

 

กรณีท่ีนักศึกษากระทําผิดระเบียบการสอบ 

         1. นักศึกษาท่ีกระทําผิดการสอบกลางภาค หรือ การสอบปลายภาค  ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาโทษ 

การทุจริตในการสอบ เห็นวานักศึกษามีเจตนาในการทุจริตในการสอบจริง ใหลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดโดย

ตัดสิทธิสอบ และบันทึกอักษร F ในวิชาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ และใหสํานักทะเบียนประกาศใหทราบ

วาในวิชาดังกลาวมีนักศึกษาทุจริตในการสอบ สวนวิชาอ่ืนท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนวิชาท่ียังไมได

สอบ ก็ใหดําเนินการสอบโดยปกติ และใหไดผลการสอบตามท่ีไดจริง 

    2. ใหอธิการบดีสั่งพักการศึกษาผูกระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเปนอยางนอย การสั่งการศึกษาให

เริ่มในภาคการศึกษาถัดไป หากภาคท่ีถัดจากภาคการศึกษาท่ีกระทําผิดเปนภาคเรียนฤดูรอน ใหสั่งพักภาคฤดู

รอนรวมไปดวย โดยใหนับเฉพาะภาคการศึกษาภาคปกติ ในการคิดสภาพนักศึกษา และระยะเวลาการศึกษา 

เม่ือนักศึกษาจะกลับเขามาศึกษาตามปกติ จะตองชําระคารักษาสถานภาพใหครบถวน 

    3. ถาเปนความผิดประเภททุจริตข้ันรายแรง ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูสั่งใหพนสภาพจากการเปน

นักศึกษา 
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การบันทึกผลการเรียน และการประมวลผล 

 การบันทึกผลการเรียน 

 การบันทึกผลการเรียน สํานักงานทะเบียนฯ จะบันทึกตามแบบรายงานผลการเรียนประจําวิชาท่ีผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสอบไลประจําคณะ ดังนี้ 
แตมคะแนนในแตละผลการเรียน 

ผลการเรียน ความหมาย แตมคะแนน 

   A ดีเยี่ยม(Excellent) 4.0 

   B+ ดีมาก(Very Good) 3.5 

   B ดี (Good)   3.0 

   C+ ดีพอใช(Fairly  Good) 2.5 

   C พอใช (Fair) 2.0 

   D+ ออน (Poor) 1.5 

   D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

   F ตก (Fail) 0.0 

   W ขอเพิกถอนวิชาโดยไดรับอนุมตั ิ และไมไดรับหนวยกิต (Withdraw) - 

   IP ยังไมมีการวัดผล เนื่องจากยงัมกีารเรียนการสอนอยู (In-Progress) - 

   I การวัดผลยังไมสมบูรณ อยูในระหวางรอผลการศึกษา (Incomplete) - 

   V การลงทะเบียนเรียนวชิานั้นในฐานะผูเขารวมฟงเปนพิเศษ โดยไมมีหนวยกิต

และการวัดผล นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 (Visitor) 

- 

   S การเรียนเปนที่นาพอใจ นกัศึกษาสอบผานในวิชานัน้ (Satisfactory) - 

   U การเรียนไมเปนทีน่าพอใจ นักศึกษาสอบตกในวชิานั้น(Unsatisfactory) - 

   CS หนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) - 

CE หนวยกิตจากการทดสอบทีไ่มใชการทดสอบมาตรฐาน(Credits from Exam) - 

CT หนวยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอ่ืนไมใช

สถาบนัอุดมศึกษา (Credits  from Training) 

- 

CP หนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน  ( Credits from Portfolio) - 

หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเปน IP จะตองติดตออาจารยผูสอน เพ่ือดําเนินการแก IP ใหแลวเสร็จ 
  ภายใน 2 สัปดาหของภาคการศึกษาถัดไป  หากพนกําหนดนี้ จะเปลี่ยนสัญลักษณ IP    
  เปน F โดยอัตโนมัติ 
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 การประมวลผลการศึกษา 

1.  การประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคน จะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 

2.  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average)  คํานวณโดยใชผลรวมของผลคูณ
ระหวางหนวยกิต  กับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารดวยผลรวมของ 

 หนวยกิตทุกรายวิชาท่ีศึกษาในภาคนั้น 
2.2  แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) คํานวณโดยใชผลรวมของผลคูณ

ระหวางหนวยกิต กับแตมระดับคะแนน ของแตละรายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมด หารดวยผลรวมของหนวยกิต 
ของรายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมด  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหคิดทุกครั้ง 

2.3 การคํานวณหาแตมระดับคะแนนเฉลี่ย และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะใชจุดทศนิยมสอง
ตําแหนงโดยปดเศษท้ิงไปในทุกกรณี 

 

ตัวอยาง วิธีการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค 

ภาคเรียนท่ี 1 

วิชา หนวยกิต ผลการเรียน แตมคะแนน ผลคูณแตมคะแนน 
COMM 101 3 A 4.00 12.00 
COMM 102 3 B+ 3.50 10.50 
ENGL 101 3 B 3.00 9.00 
MATH 100 3 C+ 2.50 7.50 
PEHR 100 3 C 2.00 6.00 
THAI 101 3 F 0.00 0.00 

รวม 18   45.00 
หมายเหตุ : วิชาท่ีมีผลการเรียนเปน IP, W  หรือ  U จะไมนํามานับรวมหนวยกิต และจะไมนํามาคํานวณ 
 

แตมระดับคะแนนประจําภาค  =   ผลรวมผลคูณแตมคะแนน หาร จํานวนหนวยกิตรวม 

 GPA = 45  หารดวย  18       

  = 2.50 

ภาคเรียนท่ี 2 

วิชา หนวยกิต ผลการเรียน แตมคะแนน ผลคูณแตมคะแนน 
COMM 106 3 C 2.00 6.00 
COMP 100 3 D+ 1.50 4.50 
ENGL 102 3 D 1.00 3.00 
LAWS 100 3 F 0.00 0.00 
PSYC 101 3 A 4.00 12.00 
SOCI 103 3 B+ 3.50 10.50 

รวม 18   36.00 
หมายเหตุ : วิชาท่ีมีผลการเรียนเปน IP, W  หรือ  U จะไมนํามานับรวมหนวยกิต และจะไมนํามาคํานวณ 

แตมระดับคะแนนประจําภาค  =  ผลรวมผลคูณแตมคะแนน หาร จํานวนหนวยกิตรวม  
 GPA = 36  หารดวย  18          
  = 2.00  

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม = ผลรวมผลคูณแตมคะแนนของทกุภาคเรียน หาร  จํานวนหนวยกติรวมทั้งหมด 
                    CGPA = (45 + 36) หารดวย (18 + 18)  หรือ 81 หารดวย 36     
 =  2.25 
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 การแจงผลการเรียน 

 สํานักทะเบียนฯ จะแจงผลการเรียนหลังจากท่ีมีการประมวลผลการศึกษาประจําภาคเสร็จสิ้น โดยจะ

พิมพใบรายงานผลการเรียนประจําภาคเรียน(Grade Report) มี 2 ชุด  ชุดท่ี 1 สงใหกับผูปกครองตามท่ีอยูท่ี

นักศึกษาแจงไว  และชุดท่ี 2 พิมพแจกใหกับนักศึกษา โดยติดตอรับได ท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 

 

 การพนสภาพนักศึกษา 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา  ดวยเหตุตอไปนี้ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4. มีผลการเรียนอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้  

4.1 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50  ยกเวน ภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา 

4.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดตอกัน โดยเริ่มนับจากภาค

การศึกษาท่ีสองท่ีเขาศึกษาเปนตนไป 

5.  ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดท่ีกําหนดในหลักสูตร นับตั้งแตภาคแรก

ท่ีลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ 

 6.  เรียนครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญา   
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 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 คณะนิเทศศาสตร 

• หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต 

 คณะบริหารธรุกิจ   

• หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

• หลักสูตรบริหารธรุกิจบญัฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

 คณะวิทยาศาสตรสขุภาพ                                         

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   

• หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรระดับปริญญาตรี 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Faculty of Information Technologe 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีมี 

1. ความรูทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และ

สามารถประยุกตองคความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรไปปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม 

2. ความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผูอ่ืนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับดี 

4. คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา  

 

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Computer Science 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ชื่อยอ  (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Science (Computer Science) 

 ชื่อยอ  (ภาษาอังกฤษ) :  B.S. (Computer Science) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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โครงสรางหลักสูตร 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 140   หนวยกิต  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา  34      หนวยกิต 

1.1   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     14 หนวยกิต 

1.2   กลุมวิชาภาษา                                         11    หนวยกิต 

1.3   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร           6     หนวยกิต 

1.4   กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                     3     หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต 

- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 

- คณิตศาสตรดิสครีต 

- สถิติสําหรับนักวทิยาศาสตร 

- วิธีทางการคํานวณเชงิตวัเลข หรือความนาจะเปน 
 

2.2 วิชาเฉพาะดาน   54 หนวยกิต 

- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  12 หนวยกิต 

- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต  12 หนวยกิต 

- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 15 หนวยกิต 

- กลุมโครงสรางพืน้ฐานของระบบ  12 หนวยกิต 

- กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร      3 หนวยกิต 
 

2.3 วิชาเลือก   12 หนวยกิต 
 

2.4 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ       7 หนวยกิต 

- แผนท่ี 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา      7    หนวยกิต 

- แผนท่ี 2 การศึกษาแบบฝกงาน 1 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชา 

         จากกลุมวิชาชีพเลือกจํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 

2.5 กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต 
 

3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   34   หนวยกิต ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต     หนวยกิต(ทฤษฎี-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. IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 

4. LAWS 100 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 

5. PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร  (Psychology and Behavioral Science) 2(2-0-4) 

6. SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

2(2-0-4) 

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

1.2  กลุมวิชาภาษา  11   หนวยกิต 

1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (English for Daily Life) 2(1-2-4) 

2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 

2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยกุตใช  (English Skills and Applications) 2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ 

(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  

(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 

 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1.3.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต 

1. SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 

2. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 
 

1.3.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร 

(Mathematical Logic in daily Activity) 

2(2-0-4) 

2. TAPS 100 การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 
 

หมายเหตุ   1. นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีสอบไมผานการทดสอบ IT Exam ใหเรียนวิชา COMP 300 เพ่ิมเติม 

                  โดยกําหนดใหผลการเรยีนมีระดับคะแนนเปน S หรือ U และไมนับหนวยกิต 

1. COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer for Working) 2(1-2-4) 
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1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต  

1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต 

1. LEAC 100 การเรยีนรูผานกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 

2. LEEX 100 การเรยีนรูผานประสบการณ  (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 
 

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. PEHR 101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

2. PEHR 104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 

3. PEHR 105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 

4. PEHR 106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 

5. PEHR 110 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 

2.   หมวดวิชาเฉพาะ   100  หนวยกิต  

 2.1  วิชาแกน 12 หนวยกิต 

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

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

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

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

2.2 วิชาเฉพาะดาน 54 หนวยกิต 

 1. กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  12  หนวยกิต 

1. CPSC 206 ระบบฐานขอมลู   (Database Systems) 3(3-0-6) 

2. CPSC 301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  (Systems Analysis and Design) 3(3-0-6) 

3. CPSC 304 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

(Management of Information Systems in Organization) 

3(3-0-6) 

4. CPSC 435 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร 

(Ethics for Computer Professionals) 

3(3-0-6) 

 

 2. กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  12  หนวยกิต 

1. CPSC 207 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต (Object-Oriented Software Development) 3(2-2-5) 

2. CPSC 303 วิศวกรรมซอฟตแวร  (Software Engineering) 3(3-0-6) 

3. CPSC 305 ปญญาประดิษฐ  (Artificial Intelligence) 3(2-2-5) 

4. CPSC 332 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  (Human-Computer Interaction) 

 

3(3-0-6) 
 

 3. กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15  หนวยกิต 

1. CPSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน   (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5) 

2. CPSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  (Computer Programming I) 3(2-2-5) 

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

4. CPSC 202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   (Computer Programming II) 3(2-2-5) 

5. CPSC 203 โครงสรางขอมูล   (Data Structures) 3(3-0-6) 
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 4. กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  12  หนวยกิต 

1. CPSC 204 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี  (Analysis and Design of Algorithms) 3(2-2-5) 

2. CPSC 205 ระบบปฏิบัติการ  (Operating Systems) 3(2-2-5) 

3. CPSC 302 เครือขายคอมพิวเตอร  (Computer Networks) 3(2-2-5) 

4. CPSC 341 คอมพิวเตอรกราฟกส (Computer Graphics) 3(2-2-5) 

 

 5. กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3 หนวยกิต 

1.  CPSC 201 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 

(Computer Architectures and Organizations) 

3(2-2-5) 

 
 

2.3 วิชาเลือก 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

1. CPSC 331 

 

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตและดไีซนแพทเทิรน 

(Object-Oriented Programming and Design Patterns) 

3(2-2-5) 

2. CPSC 333 เทคโนโลยีสื่อประสม  (Multimedia Technology) 3(2-2-5) 

3. CPSC 334 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support Systems) 3(2-2-5) 

4. CPSC 335 การโปรแกรมแบบลูกขาย-แมขาย  (Client-Server Programming) 3(2-2-5) 

5. CPSC 336 เทคโนโลยีการเช่ือมตอเครือขาย  (Internetworking Technology) 3(3-0-6) 

6. CPSC 337 การคนคืนสารสนเทศ  (Information Retrieval) 3(3-0-6) 

7. CPSC 338 สถิติเพ่ือการวิจยั  (Statistics for Research) 3(3-0-6) 

8. CPSC 339 การวิจัยดําเนินงาน   (Operation Research) 3(3-0-6) 

9. CPSC 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  (Website Design and Development) 3(2-2-5) 

10. CPSC 394 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1  (Computer Science Project I) 3(0-6-0) 

11. CPSC 401 การจัดการโครงงานซอฟตแวร   (Software Project Management) 3(3-0-6) 

12. CPSC 431 การออกแบบระบบผูเช่ียวชาญ   (Expert System Design) 3(3-0-6) 

13. CPSC 432 ระบบฐานขอมลูแบบกระจาย   (Distributed Database Systems) 3(3-0-6) 

14. CPSC 433 การทําเหมืองขอมูล   (Data Mining) 3(3-0-6) 

15. CPSC 434 การจัดการเครือขาย  (Network Management) 3(3-0-6) 

16. CPSC 436 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   (Electronic Commerce) 3(3-0-6) 

17. CPSC 437 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร   (Computer Security Management) 3(3-0-6) 

18. CPSC 438 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

(Selected Topic in Computer Sciences I) 

3(3-0-6) 

19. CPSC 439 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 

(Selected Topic in Computer Sciences II) 

3(3-0-6) 

20. CPSC 441 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร   (Computer Science Seminar) 3(3-0-6) 

21. CPSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2   (Computer Science Project II) 3(0-6-0) 
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2.4  วิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 7 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา 1 กลุม จากกลุมวิชาตอไปนี้   

 1. กลุมวิชาสหกิจศึกษา 

1. CPSC 391 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  (Preparation for Cooperative Education) 1(1-0-0) 

2. CPSC 491 สหกิจศึกษา   (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 
 

 2. กลุมวิชาฝกงาน 

1. CPSC 392 การฝกงานวิชาชีพ   (Career Training) 1(0-6-0) 

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาเลือกจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

2.5  วิชาโท 15 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาใดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเปนวิชาโท โดยศึกษา

ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้น 
 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใด ๆ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ท่ีเปดสอนในคณะหรือเปดสอน

ในคณะอ่ืน ๆ ในระดับปริญญาตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและ/หรือหัวหนาสาขา 

 
 

 กลุมวิชาโทของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 15 หนวยกิต  

 ประกอบดวยรายวิชาดังนี้ 

1. CPSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I) 3(2-2-5) 

2. CPSC 202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer Programming II) 3(2-2-5) 

3. CPSC 206 ระบบฐานขอมลู  (Database Systems 3(3-0-6) 

4. CPSC 301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  (Systems Analysis and Design) 3(3-0-6) 

5. CPSC 302 

 

 

เครือขายคอมพิวเตอร  (Computer Networks) 
 

3(2-2-5) 

 แผนการศึกษา แบงออกเปน 2 แผน คือ  

1. แผนท่ี 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

2. แผนท่ี 2 การศึกษาแบบฝกงาน 

แผนการศึกษาในชั้นปท่ี 1 และ 2 ของท้ัง 2 แผนการศึกษา ใชแผนการศึกษาเดียวกัน โดยมี

ความแตกตางกันตั้งแตชั้นปท่ี 3 เปนตนไป 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 แผนที่ 1   การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2  CPSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 
CPSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน 3  CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2  ENGL 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2 2 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1 2  LEEX 100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 
LAWS 100 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 2  MATH 102 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 3 
LEAC 100 การเรยีนรูผานกิจกรรม 1  PEHR … การออกกําลังกาย 1 
MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร 2  SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2 
MATH 101 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3  SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 2 
TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2  THAI 100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 2 

 รวม 19   รวม 19 
     

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CPSC 201 สถาปตยกรรมและองคประกอบ

 

3  CPSC 205 ระบบปฏิบัติการ 3 
CPSC 202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   3  CPSC 206 ระบบฐานขอมูล   3 
CPSC 203 โครงสรางขอมูล 3  CPSC 207 การพฒันาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต 3 
CPSC 204 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 3  ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 3 
ENGL 201  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 2  IPHI 100 ปรัชญาเบ้ืองตน 2 
MATH 201 คณิตศาสตรดิสครีต 3  PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร 2 
SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย 2  STAT 201 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 3 

 รวม 19   รวม 19 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัส

 

ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CPSC 301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน * ไมนับหนวยกิต  2 * 
CPSC 302 เครือขายคอมพิวเตอร 3  CPSC 304 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 3 
CPSC 303 วิศวกรรมซอฟตแวร  3  CPSC 305 ปญญาประดิษฐ 3 
 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3  CPSC 391 การเตรียมความพรอยสหกิจศึกษา 1 
 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3  CPSC 332 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3 
 วิชาโท 1  3   วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3 3 
 วิชาโท 2 3   วิชาโท 2 3 
     วิชาเลือกเสรี 1 3 

 รวม 21   รวม 19 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 4   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CPSC 491 สหกิจศึกษา 6  CPSC 341 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 

    CPSC 435 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพ ฯ 3 
     วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 4 3 
     วิชาโท 4 3 
     วิชาโท 5 3 
     วิชาเลือกเสรี 2 3 

 รวม 6   รวม 18 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

แผนท่ี 2   การศึกษาแบบฝกงาน 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2  CPSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 
CPSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน 3  CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2  ENGL 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2 2 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1 2  LEEX 100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 
LAWS 100 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 2  MATH 

 

แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  PEHR … การออกกําลังกาย 1 
MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร 2  SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2 
MATH 101 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3  SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 2 
TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2  THAI 100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 2 

 รวม 19   รวม 19 
     

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CPSC 201 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3  CPSC 205 ระบบปฏิบัติการ 3 
CPSC 202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   3  CPSC 206 ระบบฐานขอมูล   3 
CPSC 203 โครงสรางขอมูล 3  CPSC 207 การพฒันาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต 3 
CPSC 204 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 3  ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 3 
ENGL 201  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 2  IPHI 100 ปรัชญาเบ้ืองตน 2 
MATH 201 คณิตศาสตรดิสครีต 3  PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร 2 
SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย 2  STAT 201 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 3 

 รวม 19   รวม 19 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CPSC 301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน * ไมนับหนวยกิต  2 * 
CPSC 302 เครือขายคอมพิวเตอร 3  CPSC 304 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 3 
CPSC 303 วิศวกรรมซอฟตแวร  3  CPSC 305 ปญญาประดิษฐ 3 
 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3  CPSC 392* การฝกงานวิชาชีพ 1 
 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3  CPSC 332 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3 
 วิชาโท 1  3   วิชาเลอืกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3 3 
     วิชาโท 2 3 

 รวม 19   รวม 16 
**    การฝกงานวิชาชีพอยูภาคเรียนฤดูรอนของชั้นปท่ี3 และชั้นปท่ี 4 นับเปนเวลาไมนอยกวา  400  ชั่วโมง 

       ซ่ึงนักศึกษาจะตองเตรียมตัวการรับสมัครเขาฝกงานต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CPSC 341 คอมพิวเตอรกราฟกส 3   วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 6 3 
CPSC 435 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพฯ 3   วิชาโท 4 3 

 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 4 3   วิชาโท 5 3 
 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 5 3   วิชาเลือกเสรี 1 3 
 วิชาโท 3 3   วิชาเลือกเสรี 2 3 
 รวม    15   รวม 15 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  14 หนวยกิต 

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

สมัยกลาง สมัยใหม จนถึงยุคหลังสมัยใหม 
 This course explores the history, notion; civilization form and history of arts in 

ancient age, middle age, modern age until postmodern age (era).      

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

ราคา บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               This course covers fundamentals and applications of economics, price 

mechanisms, roles of governmental and private sectors in economics, and economic 

policies. The changes in local and international economies will be analyzed and the Self-

sufficiency Economy philosophy will be discussed. 

IPHI 100  ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)                               2(2-0-4) 
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดตางๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม 

ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาท่ีสําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร 

สุนทรียะ อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม 
 This course aims at the meaning and range and various concepts of 

philosophy from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and 

science and the important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, 

epistemology and ethics.      

LAWS 100  กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน   (Laws in Daily Life)     2(2-0-4) 
              ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง  ท่ีมา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม 

และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
 The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the  

significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and  

others related Law for daily living.    

คําอธิบายรายวิชา  
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PSYC 100  จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)   2(2-0-4) 
 ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา  พฤติกรรมมนุษย ความหมาย ประโยชนของมนุษยสัมพันธ 

บุคลิกภาพ การปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม 

องคกร การสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรม การนําเอาหลัก

จิตวิทยามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 This course focuses on the history of Psychology, human behaviors, meaning 

and benefits of human relations, personality, adapting, creating interpersonal relations, 

personality development, cohabitation in society and organization, promoting morality and 

ethics, environmental influences on human behaviors, and capitalize physiological theories 

on daily life.  

SOCI 100  สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก                                  2(2-0-4) 
                    (ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 
                 ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีมีความสัมพันธกับ

พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุม การเปนประชาคมอาเซียน ปญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก 
              This course explores the development, institutions and policies of ASEAN and 

the member countries’ social, economic, and politics viewpoints. The changing global 

context, the impact of ASEAN integration, and the potential problems that affect 

international business are also examined.   

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

  ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย  และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ 

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

between society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the course. 
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 กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  (English for Daily life)    2(1-2-4) 
 ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพ่ือนํามาใชเพ่ือการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน    

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน 
 To study foundation English language structures and patterns and to practice 

the integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to 

deploy in everyday communication and situations correctly and appropriately , for example, 

listening to news updates and reporting heard stories, reading or writing short messages or 

texts, etc. 

ENGL 102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ    2(1-2-4) 

 (English for Effective Communication)                             

 ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง 

พูด อาน เขียนเพ่ือการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงข้ึน เชน ฝกการฟงและอานเพ่ือจับใจความและ

รายละเอียดท่ีสําคัญ ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมท้ังเนนฝกการออกเสียงท่ีถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว  

 To study more complex English grammar and structures through communicative 

listening, speaking, reading, and writing skills with high level of formality of vocabulary, for 

example, listening and reading for main ideas and details, speaking and writing in various 

regional and global contexts including an emphasis on accurate and fluent pronunciation and 

intonation          

ENGL 201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช     2(1-2-4) 

 (English Skills and Applications) 

 ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟงและอาน พูดและเขียน ท่ีใชคําศัพทและสํานวนท่ีหลากหลาย 

รวมถึงใช ไวยากรณ และโครงสรางภาษาท่ีซับซอนและเปนทางการ โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆ ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล         

To study effective techniques and methods of receptive (listening and 

reading) and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of 

vocabulary and proverbs, and formally complex grammar and structures with an emphasis 

on correct and appropriate applications for up-to-date situations through critical thinking 

skill  
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ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ  3(1-4-4) 

(English for Professional Communication and Presentations) 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการ

นําเสนออยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณท่ีเก่ียวกับสาขาของผูเรียน พรอมท้ังศึกษาเรื่องคําศัพทและ

สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในการสื่อสารอยางมืออาชีพ 

          To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant 
to learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful 

English conversations, and presenting academic texts related to students’ area of 
specialization. Emphasis is also placed to expand professionally communicating vocabulary 

and expression 

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ     2(1-2-4) 

                  (Thai Language for Communication and Presentations) 

             ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตาม

หลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง กระบวนการสงสารผานรูปแบบการเขียน 

การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกับบุคคลตาม

โอกาส และสถานที่ กลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

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

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

COMP 300  คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (Computer for Working)      2(1-2-4)   

  เง่ือนไข          - ไมนับหนวยกิต 

 - ผูท่ีสอบไมผาน IT Exam ในชั้นปท่ี 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ e-learning 

    - ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U 

                     ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใช

โปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และการใชงานบล็อก 

 Condit          - This is a non-credit subject 

 - Students who have failed in IT exam must register this class in  

  the 3rd year (e-learning class only)  

                    - This result of the course graded as S or U 

This course explores applying computers for working, using word processing 

programs, spreadsheet programs, Presentation Programs, and blogs. 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  33 - 

MATH 100   กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร     2(2-0-4) 

                (Mathematical Logic in Daily Activity)   

        ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การ

เทียบบัญญัติไตรยางศ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา 

การประยุกตใชขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพ่ือการตัดสินใจ  

                This course focuses on real numbers, mathematical models and problem 

solving, logic and the rule of three. It also explores tax interest calculation, paying money 

by installment system, products price comparison and applying and analyzing basic 

information for decision-making.  

หรือ 

TAPS 100  การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving)          2(2-0-4) 

                    ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหา

เชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ 

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

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

decision-making process. 

 SCIE 100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต  (Environment and Life)      2(2-0-4)  

    ศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอ

ชีวิตประจําวันและการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถ่ินและสากล  

The study of environmental science, the effect of environmental changing to 

daily life, applying the development of life quality to individuals, local and international 

levels are covered in the course. 

TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 

           ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใช

หองสมุดและการสืบคนขอมูล เครือขายสังคม โปรแกรมประยุกตสํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม 

จริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร 

 This course aims at using new media and technology, computer systems and 

network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social 

networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users.    
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 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต 

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

                     ศึกษาเรียนรูความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ  การประเมินกิจกรรม

โครงการ  โดยการเรียนรูผานกิจกรรมดานวิชาการ  ดานกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน

และรักษาสภาพแวดลอม  ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และ

ดานความเปนมืออาชีพ 

 This course deals with learning the meaning, concepts, significance and 
management. It covers evaluating activities of the project by learning from academic 
activities, health promotion, volunteer and environmental saving, arts and culture, moral 
and ethics, communication, language and professionalism.     

LEEX 100 การเรียนรูผานระสบการณ   (Learning by Experiences)  1(0-3-2) 

                   ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู  ทักษะ

ดานอาชีพ  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรท่ีมี 

 The course focuses on working and practical training for reinforcing 
knowledge development by integrating career skills, theoretical and practical learning 
systems by experienced guest speakers.  

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

PEHR 101  กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health 1(0-2-2) 

 ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย 

การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถ

นําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีใน

การออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

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

 ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพ้ืนฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพ

และสมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิส

ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 This course explores tennis for health including the history, objectives, basic 
skills, tennis techniques, the importance of health and fitness, right weight control, using 
tennis as exercising for good health and fitness, creating good attitudes in exercising, having 
an athletic spirit with playing tennis.  

PEHR 105  กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health)     1(0-2-2) 

               ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการเลนกอลฟ ตลอดจนเทคนิคและ

กลวิธีของการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการ

แขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ี

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

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

   ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิด

ความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพ่ือมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออก

กําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมท้ังกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to 
enjoy exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic 
spirit, creating unities, and helping each other are addressed in the course. 

PEHR 110  วายน้ําเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health)    1(0-2-2) 

                     ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและ

กลวิธีการ การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการ

เลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจ

นักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of 
swimming; techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, 
manners for competition, safety, the importance of health and fitness, creating good 
attitudes in exercising as well as having and athletic spirit in swimming.          
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 กลุมวิชาแกน 

MATH 101      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1                       3(3-0-6) 

(Calculus and Analytic Geometry I)   

ลิมิตของฟงกชัน การหาคาลิมิต ฟงกชันตอเนื่อง ทฤษฎีคาสูงสุดและคาระหวางกลาง  

แนวคิดมูลฐานของอนุพันธ ปฏิกิริยาอนุพันธ อนุพันธของฟงกชันเชิงพีชคณิต อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ 

กฎลูกโซ  ทฤษฎีของโรลล  ทฤษฎีบทคาเฉลี่ย ความเวาและอนุพันธอันดับสอง การประยุกตปญหาคาสูงสุด

และคาตํ่าสุด การหาอนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย ผลตางอนุพันธ  แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจํากัดเขต 

ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส คุณสมบัติของปฏิยานุพันธ และอินทิกรัลจํากัดเขต จํานวน e ฟงกชั่น

ลอการิทึม อนุพันธของฟงกชั่นลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติ ซ่ึงนิยามในรูปอินทิกรัลจํากัดเขต ฟงกชั่นผกผัน

และอนุพันธของ bX อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน ฟงกชันชี้กําลังท่ีนิยามในพจนของลอการิทึม 

ฟงกชันไฮเปอรโบลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ กฎของโลปตาล  การอินทิเกรตโดยการแทนคา การอินทิเกรต

ทีละสวน  การประยุกตอินทิเกรตจํากัดเขตในการหาพ้ืนท่ี 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       3(3-0-6) 

  (Calculus and Analytic Geometry II) 

วิชาบังคับกอน : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 (MATH 101) 

พ้ืนท่ีในพิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม ความยาวของสวนโคงและอัตราเร็วบนเสนโคง 

มุมระหวางเสนตรง และเสนสัมผัส อนุพันธอันดับสอง และความโคงของเสนโคง จํานวนเชิงซอน กราฟของ

สมการ ฟงกชันและเสนโคงระดับ อนุพันธยอย ผลตางอนุพันธ กฎลูกโซ จุดวิกฤต อนุพันธยอยอันดับสอง 

และคาสุดขีดสัมพัทธ อินทิเกรต จํากัดเขตบนบริเวณระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัด

ทรงกลม และระบบพิกัดทรงกระบอก ลําดับ อนุกรม การทดสอบดวยอินทิกรัล การทดสอบดวยการ

เปรียบเทียบ และการทดสอบดวยอัตราสวน อนุกรมสลับ และการทดสอบการลูเขาแบบสัมบูรณ การกระจาย

ทวินาม อนุกรมกําลังสูงของเทยเลอร อนุกรมฟูริเยร ฟงกชันคาบ สูตรของออยเลอร การลูเขาของอนุกรมฟูริ

เยร ฟูริเยรอินทิเกรต 

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

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

curvature of a curve. Complex number. Graph of equations. Functions and level curves. 

Partial derivatives, differentials, the chain rule. Critical points, second order partial derivative 

and relative extreme. Definite integrals over plane and solid regions. Sequences, series, the 

integral test, the comparison test, the ratio test, the alternative series and absolute 

convergence tests, binomial expansion, power series, the Taylor’s formula, Fourier series, 

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

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

ตรรกะประพจน ตรรกะประโยคเปด ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน วิธีการพิสูจน ทฤษฎีเซต การ

พิสูจนสมบัติของเซต การนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล ความ

นาจะเปน ความนาจะเปนอยางมีเง่ือนไข ฟงกชัน หลักการ ชองนกพิราบ ความสัมพันธ ความสัมพันธลําดับ

บางสวน ความสัมพันธลําดับสมบูรณ ลําดับ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร กราฟและตนไม วิถีและวงจร ตนไม

ทวิภาค และตนไม ทอดขาม 

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

proof, set theory, proving set identities, counting, permutations, combinations, binomial 

theorem, Pascal's triangle, probability, conditional probability, functions, pigeonhole 

principle, relations, partial order relations, total order relations, sequences, mathematical 

induction, graphs and trees, paths and circuits, binary trees, and spanning trees. 
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STAT 201 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร (Statistics for Scientists)   3(3-0-6) 

สถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการแจกแจงของ 

ตัวแปรสุม การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะหความแปรปรวน

และการออกแบบการทดลอง การถดถอยเชิงเสน สหสัมพันธการถดถอยเชิงเสน 
Statistics, probability theory, probability distribution, sampling distribution, 

estimation hypothesis testing, test of goodness of fit and independence, analysis of variance 
and experimental design, simple linear regression, multiple linear regression. 

 
 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

CPSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5)  

 โครงสรางและการทํางานของคอมพิวเตอร ตรรกะและการแกปญหา ระบบเลขจํานวนและ

รหัสท่ีใชแทนขอมูล พีชคณิตบูลีน การเขียนผังงานและรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดขอมูลและตัว

แปร การคํานวณทางคณิตศาสตรและตรรกะ ข้ันตอนวิธีในการแกปญหาตางๆ คําสั่งควบคุมการทํางาน การ

เขียนโปรแกรมยอยและสงผานคาไปยังโปรแกรมยอย ขอมูลอาเรย การประมวลผลแฟมขอมูลเบื้องตน บท

ทบทวนกฎไวยากรณ ภาษากับกฎเกณฑและความหมาย การแปลความกอนหลังและการแปลความจากซาย

ไปขวาแบบงาย (เอสแอลอาร) และการแปลกฎเกณฑแบบตรง ฝกปฏิบัติการเขียนและทดสอบโปรแกรมดวย

ภาษาชั้นสูง เชน C++ หรือภาษาชั้นสูงอ่ืน ๆ  

Organization and operations of computer, logic and problem solving, number 
system and data representation, boolean algebra, flowchart and pseudocode. Computer 
programming concept, data type and variable, mathematic and logic, algorithmic problem 
solving, control flow statements, function and sub-program, array, fundamentals of file 
processing. Review of grammars, languages and their syntax and semantics, precedence and 
Simple Left to Right (SLR) translation, and syntax directed translation schemes. Programming 
practices with high level programming language such as C++ 

CPSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  (Computer Programming I)  3(2-2-5) 

 แนวความคิดพ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปร ตัว

ปฏิบัติการ ฟงกชันและหนวยรับเขา/สงออกขอมูล คําสั่งควบคุมและคําสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร ตัวชี้ และการใชเนื้อท่ีในหนวยความจํา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การสงคาระหวางฟงกชัน 

สตริงก แฟมขอมูล  การรับเขา /สงออกขอมูล แถวลําดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ การออกแบบโปรแกรม 

การเขียนโปรแกรม การแกจุดบกพรองโปรแกรม และการสรางโครงสรางขอมูลโดยใชอ็อบเจกตและตัวชี้ 

  Fundamental concepts of programming languages, structured programming, 
variables, operators, functions and Input/Output, various control statements and operations 
of languages, relationship among variables, pointers, and memory usage, local and global 
variables, function parameter passing, strings, file, Input/Output (I/O), one and two 
dimensional arrays, program designing, program writing, program debugging, and construction 

of data structures using objects and pointers. 
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CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล  (Digital Logic)      3(3-0-6) 

ระบบจํานวนและรหัสคอมพิวเตอร พีชคณิตบูลีน การวิเคราะหและการสังเคราะหตรรกะ

คอมบิเนชันนัล ฟงกชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนท่ีคารนอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจรนอร

หลายระดับ และภัยในวงจร การวิเคราะหและสังเคราะหตรรกะ ซีเควนเชียล การนําฟลิปฟล็อปมาสราง

ตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดง การเปลี่ยนสถานะ ตารางแสดงสถานะ การลดจํานวนสถานะ เทคนิค

การกําหนดสถานะ และสภาวะการแขงขัน 

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

CPSC 201     สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 

   (Computer Architecture and Organization) 

   ระบบคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล หนวยความจํา มอดูลรับเขา/สงออก การเชื่อมตอ

องคประกอบดังกลาว หนวยประมวลผลกลาง หนวยควบคุม เรจิสเตอร หนวยคํานวณทางคณิตศาสตรและ

ตรรกะ หนวยคําสั่งและการเชื่อมตอของหนวยดังกลาว สถาปตยกรรม การออกแบบชุดคําสั่งและชนิดขอมูล 

หัวขอการจัดระบบ การทําไปปไลน การจัดระบบคอมพิวเตอรแบบขนาน การจัดระบบหนวยประมวลผล

หลายชุด และการประมวลผลเชิงเวกเตอร 

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

CPSC 202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  (Computer Programming II) 3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (CPSC 102)  

การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมท่ีซับซอน การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคําสั่งวน

ซํ้า แนะนําโครงสรางขอมูลเบื้องตน โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสนและไมใชเชิงเสน รายการโยง กองซอน 

แถวคอย ตนไม กราฟ ประเภทของการจัดระบบแฟมขอมูล เทคนิคการประมวลผลแฟมขอมูลแบบงาย การ

ประมวลผลแฟมขอมูล แบบซีเควนเชียล การประมวลผลแฟมขอมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมท่ี

ใชงานไดจริงในงานวิจัย บันเทิง ธุรกิจ และอุตสาหกรรม  

  Analysis and design of complex programs, recursive and iterative program 
controls, introduction to basic data structures, linear and non-linear data structures, 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. 
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CPSC 203 โครงสรางขอมูล (Data Structures)     3(3-0-6

วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (CPSC 102)  

ประเภทขอมูลนามธรรมในภาษาชั้นสูง ประเภทขอมูลแบบตัวชี้และเวกเตอรในภาษาชั้นสูง 

เวลาการรันงานและความซับซอน  รายการโยง  กองซอน  แถวคอย การวนซํ้าและกรณีศึกษาดานการคํานวณ 

ตนไม  กราฟ ฮีปทวิภาค  ข้ันตอนวิธีของตนไม กรณีศึกษาดานการเรียงลําดับ ตารางแฮช การบีบอัดขอมูล การ

จับคูสตริง 

Abstract data type in high level language, pointer and vector in high level 

language, running time and complexity, linked-lists, stacks, queues, trees, recursion, 

numerical case studies, trees, graph, binary heap, tree algorithms, sorting case studies, hash 

table, data compression, string matching. 

CPSC 204 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี     3(2-2-5) 

 (Analysis and Design of Algorithms) 

วิชาบังคับกอน : โครงสรางขอมูล (CPSC 203)  

ปญหาทางการคํานวณ เซตและกราฟ ข้ันตอนวิธีการคนหา ข้ันตอนวิธีการเรียงลําดับ แนว

ทางการแบงแลวเขายึดเพ่ือการแกปญหา ประสิทธิภาพเชิงเสนกํากับ ของข้ันตอนวิธี การหาคาเหมาะท่ีสุด

ของข้ันตอนวิธีโดยใชกําหนดการพลวัต 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. 
 

CPSC 205      ระบบปฏิบัติการ  (Operating Systems)     3(2–2–5) 

  สถาปตยกรรม เปาหมายและโครงสรางของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล การ

กําหนดการการประมวลผล ความรวมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ 

เง่ือนไข การปองกัน การจัดการหนวยความจํา หนวยความจํากายภาพ หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวย

เก็บรอง จานบันทึก หนวยเก็บข้ันสาม หนวยรับเขา/สงออก แฟมขอมูล สารบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

เบื้องตน 

Architecture, goals, and structure of operating system, process management, 

processes scheduling, process coordination and synchronization, deadlock, causes, 

conditions, prevention, memory management, physical memory, virtual memory, secondary 

storage management, disk, tertiary storage, Input/Output (I/O), file, directory, introduction to 

distributed operating systems. 
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CPSC 206 ระบบฐานขอมูล  (Database Systems)     3(3-0-6) 

ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมของฐานขอมูล อี-อาร

ไดอะแกรม การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทําใหเปนบรรทัดฐาน (นอรมอล

ไลเซชัน) ภาษาฐานขอมูล ภาษาท่ีใชในการสืบคนแบบงาย (เอสคิวแอล) ความม่ันคงและบูรณภาพ ฐานขอมูล

เชิงสัมพันธ แนวคิดพ้ืนฐานฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกตและฐานขอมูลแบบกระจาย 

File system, database system, database components and architecture, E-R 

Diagram. The conceptual level and physical level of database design. Normalization, 

database languages, Simple Query Language (SQL), security and integrity, relational 

database, basic concept of Object-Oriented Database (OODB) and distributed database. 

CPSC 207     การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต     3(2–2–5) 

   (Object-Oriented Software Development) 

   การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต คลาส อ็อบเจกต ชนิดขอมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติ

ถายทอด การหอหุม ภาวะพหุสัณฐาน และการนําของเดิมมาใชใหม   กระบวนทัศนการพัฒนาซอฟตแวร

เชิงอ็อบเจกต การวิเคราะห ออกแบบและประยุกตใชระบบงานเชิงอ็อบเจกต 

Object-oriented programming, classes, objects, abstract data types, 

inheritance, encapsulation, polymorphism and reuse, object-oriented software 

development paradigm, analysis, design and applications of object-oriented systems. 
 

 

CPSC 301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) 3(3-0-6)  

วิชาบังคับกอน : ระบบฐานขอมูล (CPSC 206)  

  องคประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะหระบบ วิธีการกําหนดความ

ตองการของระบบงาน เครื่องมือเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหระบบ การศึกษาความเปนไปไดของระบบ การ

ใชแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล การใชแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล การออกแบบการรับขอมูล 

การออกแบบการแสดงผลขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การทําเอกสารประกอบ และการนําเสนอผลงาน 

System component, system development life cycle (SDLC), system analysis, 

identification of system requirements, basic tools of system analysis, system feasibility 

study, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, input design, output design, database 

design, documentation, and presentation. 
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CPSC 302 เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks)    3(2-2-5) 

เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สื่อสงสัญญาณ โครงสรางการวางเคเบิล แนวคิดท่ัวไป การวาง

เคเบิลในแนวราบ ขายสายแกนหลัก พ้ืนท่ีโทรคมนาคม การทดสอบและ การรับรองการวางเคเบิล การ

ออกแบบการวางเคเบิล การติดตั้งสายเคเบิล การทํางานของบริดจ โพรโทคอลตนไมแบบทอดขาม ขายงาน

บริเวณเฉพาะท่ีอีเทอรเน็ต การสลับเสนทางข้ันพ้ืนฐาน ขายงานบริเวณเฉพาะท่ีแบบเสมือนท่ีอยูอินเทอรเน็ต 

การจัดเสนทางแบบคงท่ี การจัดเสนทางแบบพลวัต โพรโทคอลการจัดเสนทางสารสนเทศ การจัดเสนทางแบบ

ระยะสั้นเปนอันดับแรก การปรับตั้งอุปกรณจัดเสนทางข้ันพ้ืนฐาน การเชื่อมตอแบบอนุกรม และขายงาน

บริเวณเฉพาะท่ีแบบไรสาย 

Introduction to computer networks, transmission media, structured cabling, 

concepts, horizontal cabling, backbone cabling, telecommunication spaces, testing and 

certification of cabling, cabling design, cabling installation, bridging, spanning tree protocol, 

Local Area Network (LAN), Ethernet, switch basics, Virtual Local Area Network (VLAN), internet 

address, static routing, dynamic routing, Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest Path 

First (OSPF) routing, basic router configuration, serial connection, and wireless Local Area 

Network (LAN). 

CPSC 303 วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)     3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (CPSC 202)  

  วิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน กระบวนการของซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการของ

ซอฟตแวร วิธีโมเดลระบบ การออกแบบสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การออกแบบสถาปตยกรรม

ซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การบริหารโครงงานซอฟตแวร วิวัฒนาการซอฟตแวร การทวนสอบและ

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณตนทุนซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร โมเดลการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบบรูณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร 

Introduction to software engineering, software process, requirement analysis, 

system modeling, Graphical User Interface (GUI) design, architectural design, testing, 

software project management, software evolution, verification & validation, software cost 

estimation, software quality assurance, Capability Maturity Model Integration (CMMI), and 

Computer-Aided Software Engineering (CASE) tools. 
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CPSC 304 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร      3(3-0-6)  

(Management of Information System in Organization) 

หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิด

ความไดเปรียบเชิงธุรกิจ การพัฒนากลยุทธขององคกรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใช

ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องคกรและระบบการ

บริหาร บทบาทและหนาทีของผูบริหารท่ีมีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร 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 305 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)  3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : โครงสรางขอมูล (CPSC 203) และ การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี (CPSC 204) 

  ประวัติความเปนมาของปญญาประดิษฐ การวิเคราะหแบบมีนสเอน  ปญญาประดิษฐดั้งเดิม 

การประยุกตใชเทคนิคของปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน การคนหาโดยไมมีการชี้แนะ การคนหาโดยมี

เชาวนปญญาชวย การคนหาเม่ือมีคูปรปกษ การเลนเกม ตรรกะเง่ือนไข ระบบผูเชี่ยวชาญโดยใชกฎการ

จัดการความไมแนนอนในระบบผูเชี่ยวชาญ 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 332     ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร (Human-Computer Interaction) 3(3-0-6) 

  พฤติกรรมมนุษย กระบวนวิธีการบันทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย การวิเคราะห การทํางาน 

เทคนิคการสังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะหและการโมเดลงาน วิธีแสดงสวนปฏิสัมพันธ

และเครื่องมือสรางตนแบบ ข้ันตอนการเรียนรู การศึกษาการใชงานและการวิเคราะหโพรโทคอลการใชคํา 

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร แนวทางการทดลองทําจริง การเรียนรูของมนุษย การทํานายและ

การเลียนแบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยและกรณีศึกษา 

Human behavior, methodologies for obtaining and interpreting human 

behavior: work activity analysis, observation techniques, questionnaire, task analysis and 

modeling techniques, methods for interface representation and prototyping tools, cognitive 

walkthroughs, usability studies and verbal protocol analysis, the four approaches to human-

computer interaction, empirical, cognitive, predictive, and anthropomorphic and case studies. 
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CPSC 341 คอมพิวเตอรกราฟกส  (Computer Graphics)    3(2-2-5) 

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสรางภาพคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูลสําหรับคอมพิวเตอร

กราฟกส เครื่องมือและเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เทคนิคในการยอ/ขยาย ยายตําแหนง 

หมุน และตัดภาพ การโตตอบกับผูใช การทําภาพเคลื่อนไหว การทํางานเสมือนจริง เนนการฝกหัด และการ

สรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัติการเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟกส 

 Introduction to the development of computer images, computer graphics 

data structures, development tools and techniques for 2-dimensional and 3-dimensional 

images. Techniques of scaling, translation, rotation, and clipping images. User interface, 

animation and virtual reality. Practice to reinforce the understandings in the computer 
graphics. 

CPSC 435 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 

(Ethics for Computer Professionals) 

  แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ความเปนสวนตัว อาชญากรรมผานสื่อทางคอมพิวเตอร กรณีศึกษา

การใชเครือขายสังคมในปจจุบัน 

  Concept of morals and ethics, acts for the offense on the computer, 

intellectual property law, patents, trademarks, copyrights, E-commerce law, information 

privacy, computer criminals, case of social network applications. 

 

 

 กลุมวิชาเลือก 

CPSC 331  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตและดีไซนแพทเทิรน     3(2-2-5) 

(Object-Oriented Programming and Design Patterns)  

วิชาบังคับกอน : การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต (CPSC 207) 

การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต เครื่องมือชวยการออกแบบซอฟตแวร 

ภาษายูเอ็มแอล ดีไซนแพทเทิรนและกรอบดีไซน 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. 
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CPSC 333  เทคโนโลยีส่ือประสม  (Multimedia Technology)   3(2-2-5) 

หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับทฤษฎีและการประยุกตงานสื่อดิจิทัลแบบตาง ๆ ความรูเบื้องตนใน

การผลิตสื่อ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิตอล  เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานสื่อมัลติมีเดีย  การผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมตาง ๆ 

Basic principles in theory and applications of several digital media types, 
introduction to media production, image, sound, animation, and digital video, multimedia 
production technology, the use of multimedia software in multimedia production. 

CPSC 334 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support System)  3(2-2-5) 

การเปรียบเทียบระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบสารสนเทศแบบอ่ืน กระบวนการ

ตัดสินใจของมนุษย ชนิดและสถาปตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หัวขอตางๆในการสรางระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ การสรางแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรเพ่ือเชาวนปญญาทางธุรกิจ และการจัดการ

สมรรถนะทางธุรกิจ 

Comparison of Decision Support Systems (DSS) and other information 
systems. Human decision-making processes. Types and architecture of DSS. Issues in 
implementation of DSS project. Mathematical models of business intelligence, and business 
performance management. 

CPSC 335     การโปรแกรมแบบลูกขาย-แมขาย (Client-Server Programming) 3(2-2-5) 

   โมเดลและการโปรแกรมการสื่อสารแบบลูกขาย-แมขาย การออกแบบซอฟตแวร การ

ประมวลผลพรอมกัน การเชื่อมตอโปรแกรมประยุกตกับโพรโทคอล ซ็อกเก็ตเอพีไอ ข้ันตอนวิธีดําเนินงานท่ีฝง

ลูกขายและประเด็นท่ีเก่ียวของ ข้ันตอนวิธีดําเนินงานท่ีฝงแมขายและประเด็นท่ีเก่ียวของ แมขายแบบไม

กําหนดการเชื่อมตอ และแมขายแบบกําหนดการเชื่อมตอ 

Client-server communication model and programming, software design, 
concurrent processing, application interface to protocols, socket Application Protocol 
Interface (API), client side algorithms and issues, server side algorithms and issues, 
connectionless servers, and connection-oriented servers. 

CPSC 336     เทคโนโลยีการเช่ือมตอเครือขาย  (Internetworking Technology) 3(3-0-6) 

  ท่ีอยูไอพี โพรโทคอลอินเทอรเน็ต ไอพี อารพ อารอารพ ไอซีเอ็มพี ไอจีเอ็มพี แนวคิดของ

การจัดเสนทาง การจัดเสนทางแบบคงท่ี การจัดเสนทางแบบพลวัต ริพ โอเอสพีเอฟ บีจีพี การสงขอมูลจาก

โพรเซสถึงโพรเซส พีพีพี การควบคุมความแออัดในเครือขาย คิวโอเอส ดีเอ็นเอส ไอเอสดีเอ็น เอซีแอล ดีดี

อารกับไอเอสดีเอ็น แนท ดีเอชซีพี การสงสื่อประสม การจัดการเครือขาย และเอสเอ็นเอ็มพี 

Internet Protocol (IP) Addressing, Internet Protocols: IP, ARP/RARP, ICMP, 
IGMP; routing concepts, static routing, dynamic routing: RIP, OSPF, BGP; Process-to-Process 
Delivery, PPP, Congestion control, QoS, DNS, ISDN, ACL, DDR with ISDN, NAT, DHCP, 
Multimedia transmission, Network Management, and SNMP. 
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CPSC 337     การคนคืนสารสนเทศ  (Information Retrieval)    3(3–0–6) 

  การคนคืนขอความ ธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสรางสารสนเทศ การคนคืน

ขอความหรือการคนคืนสารสนเทศอยางเต็มท้ังแบบมีขอกําหนด และไมมีขอกําหนด องคประกอบของระบบ

คนคืนสารสนเทศ ปญหาในการคนคืนขอความอยางเต็ม โพลีกามี ซีโนนีมี ไฮเปอรนีมี ไฮโปนีมี ขอคําถามเชิง

ขอความ สวนตอประสานกับผูใชของระบบคนคืนสารสนเทศ วิธีการคนคืนขอความ วิธีเชิงอินเด็กซ วิธีจับคู

สตริงอยางงาย ข้ันตอนวิธีเคเอ็มพี การประมาณการการจับคู ตนไมแบบแพ็ต การวิเคราะหการจัดกลุม พ้ืนท่ี

เวกเตอร การทําอินเด็กซเชิงความหมายแฝง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เครือขายใยประสาทเทียม และ

เครื่องชวยการคนคืนขอความ 

Text-retrieval, nature of information, representation and structure of 

information, restricted and un-restricted text/full-text retrieval, information retrieval systems 

components, problems in full-text search: polygamy, synonymy, hypernymy, hyponymy, 

textbase queries, user interfaces to information retrieval systems, text retrieval approaches, 

simple index-based, na?ve string matching, KMP algorithms, approximate matching, PAT 

trees, cluster analysis, vector space, latent semantic indexing, natural langrage processing, 

artificial neural network and text-retrieval machine. 
 

CPSC 338 สถิติเพ่ือการวิจัย  (Statistics for Research)    3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร (STAT 201) 

ทฤษฎีการวิจัย การประมาณคาและทดสอบสมมติฐาน ประชากรและการสุมตัวอยาง การ

ออกแบบการวิจัย การสํารวจกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบใชหลักความนาจะเปน และแบบไมใชหลัก

ความนาจะเปน เทคนิคการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบงาย การสุมอยางมีระบบ การสุมแบบแบงชั้น การ

สุมแบบแบงกลุมข้ันตอนเดียว เทคนิคการรวบรวมขอมูล การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ การ

ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะหผล การทํารายงานและเทคนิคการนําเสนอ

ผลการวิจัย 

Research theories, estimates and tests of hypotheses, population and 

sampling, research design, sample survey, probabilistic and non-probabilistic sampling, 

sampling techniques, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, 

one-stage cluster sampling; data gathering techniques: questionnaires, interviews, data 

processing using software tools, output analysis, reporting, and presentation techniques. 
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CPSC 339 การวิจัยดําเนินงาน  (Operation Research)    3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : คณิตศาสตรดิสครีต (MATH 201) 

โมเดลเชิงกําหนด กําหนดการเชิงเสน แบบจําลองขายงาน การวิเคราะหเสนทางสั้นท่ีสุด

แบบฟลอยด การจําลองการไหลในขายงาน การขนสง โมเดลขายงานแบบมี การขนถาย กําหนดการเชิงเสน

แบบกําหนดเปาหมาย กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม กําหนดการพลวัต โมเดลระบบสินคาคงคลัง โมเดลความ

นาจะเปน โมเดล เชิงพยากรณ เทคนิคการสรางแบบจําลองไมตอเนื่อง และโมเดลแถวคอย 

Deterministic models, linear programming, networks, Floyd's shortest path, 

network flows, transportation, and transshipment models, goal programming, integer 

programming, deterministic dynamic programming, and deterministic inventory models, 

probabilistic models, forecasting models, discrete simulation techniques and queuing 

models. 

CPSC 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Website Design and Development) 3(2-2-5) 

โครงสรางและการทํางานของเอกสารอิเล็กทรอนิกสท้ังแบบ Static และ Dynamic การ

ออกแบบเว็บเพจ การจัดการเชื่อมตอ การแทรกขอความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการ

เชื่อมโยงและการจัดการฐานขอมูลบนเว็บไซต เนนการฝกหัด และการสรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัติการ

เก่ียวกับการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต 

Structure and operation of static and dynamic electronic documents. 

Webpage design, link management, insertion of text, sound, and animation. Link technique 

and database management on website. Practice to reinforce the understandings in the 

design and development of website. 

 

CPSC 394 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1   (Computer Science Project I)  3(0-6-0) 

วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาปท่ี 3 เทอม 2 ข้ึนไป 

โครงงานเฉพาะเรื่องสวนท่ี 1  เปนการทํางานกลุมหรือเดี่ยวภายใตคําแนะนําของอาจารย ท่ี

ปรึกษา นักศึกษาแตละกลุมจะตองทําการศึกษาปญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีเลือกไวอยางเปนระบบ 

โครงงานท่ีทําจะตองเปนโครงงานท่ีใชความรูพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงการประยุกตใชแนวคิด

และเทคนิคท่ีเคยเรียนมา 

This course is the first portion of a project-based individual or group study 

investigation. Students will work under the supervision of faculty member(s). Each group 

must choose to conduct a systematic investigation of a computer science problem of its 

choice. Project topic must require a substantial background in computer science and the 

application of studied concepts and techniques. 
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CPSC 401 การจัดการโครงงานซอฟตแวร  (Software Project Management)  3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : วิศวกรรมซอฟตแวร (CPSC 303) 

กิจกรรมของโครงงาน การนิยาม การวางแผน การนําโครงงาน การติดตามโครงงาน 

ขอจํากัดของขอกําหนดดานสมรรถนะ ตารางเวลาและงบประมาณ การเจรจาและเขียนสัญญา เครื่องมือใน

การทําตารางเวลา การประมาณระยะเวลา แผนผังโครงขายการทํางาน การจัดการกลุม กลุมสนับสนุน 

บทบาทของผูจดัการโครงงาน เครื่องมือในการติดตามโครงงาน และรายงานตนทุนของโครงงาน 

Project activities, defining, planning, leading, monitoring; constraints of 

performance specifications, schedule and budget, negotiating and writing contracts, 

scheduling tools, time estimation, network diagrams, team organization, support team, role 

of project manager, monitoring tools, and project cost reports. 

CPSC 431 การออกแบบระบบผูเช่ียวชาญ  (Expert System Design)   3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ปญญาประดิษฐ (CPSC 305) 

ธรรมชาติของการจัดการ การตัดสินใจของมนุษยและการทําโมเดลสําหรับระบบสนับสนุน

การตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบผูเชี่ยวชาญ 

เครื่องมือซอฟตแวร โมเดลเหตุการณแบบไมตอเนื่องสําหรับระบบผูเชี่ยวชาญ โมเดลแถวคอยสําหรับระบบ

ผูเชี่ยวชาญ เทคนิคการหาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเทคนิคปญญาประดิษฐในระบบผูเชี่ยวชาญ 

Nature of the management, human decision making and modeling for 

Decision Support System (DSS), DSS, Expert System (ES), information system, types of ES, 

software tools, discrete-event models for ES, queuing models for ES, optimization 

techniques, and Artificial Intelligence (AI) techniques in ES. 

 

CPSC 432 ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย  (Distributed Database System)  3(3-0-6)  

วิชาบังคับกอน : ระบบปฏิบัติการ (CPSC 205) และ ระบบฐานขอมูล (CPSC 206) 

แนวความคิดพ้ืนฐานของฐานขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร ประเด็นของขอมูลแบบ

กระจาย การเขาถึงขอมูลเดิม ปญหาของสมรรถนะในการใชขอมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง เทคนิค

การกูคืนฐานขอมูล กรณีศึกษา ฐานขอมูลปญญาประดิษฐ ฐานขอมูลสื่อประสม และฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต

ในลักษณะของฐานขอมูลแบบกระจาย 

  Basic database and computer networks concepts, distributed data issues, 

accessing pre-existing data, performance problems, transaction management, database 

recovery techniques, case study, databases of Artificial Intelligence (AI), and multimedia and 

object-oriented on distributed database systems. 
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CPSC 433 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)      3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี (CPSC 204) 

การทําเหมืองขอมูลและแมชชีนเลอรนนิงเบื้องตน แนวคิด ขอมูลเชิงรายการ ตัวแปรขอมูล 

วิธีการจําแนกขอมูล ตนไมชวยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและ ความนาเชื่อถือของโมเดล การ

ประเมินประสิทธิภาพดวยลิฟทและตนทุน การเตรียมขอมูลเพ่ือการคนหาความรู การจัดกลุมขอมูล การหา

กฎความสัมพันธ การแสดงขอมูลภาพ การสรุปขอมูล การหาแนวโนมท่ีผิดปกติ การประยุกตกับการตลาด

แบบเจาะจงและโมเดลลูกคา การประยุกตกับการวิเคราะหขอมูลไมโครอารเรย การประยุกตกับเรื่องอ่ืน ๆ 

ผลกระทบตอสังคมของการทําเหมืองขอมูลกับแนวโนมในอนาคต และหัวขอเหมืองขอมูลข้ันสูง 

Introduction to data mining and machine learning, concepts, instances, and 

attributes, classification methods, decision trees, evaluation and credibility, evaluation with lift 

and cost, data preparation for knowledge discovery, clustering, association rules, visualization, 

summarization, and deviation detection, applications in targeted marketing and customer 

modeling, applications with genomic microarray data analysis, applications in other areas, data 

mining and society and its future direction, and advanced topics in data mining. 

CPSC 434      การจัดการเครือขาย  (Network Management)    3(3–0–6) 

 หนาท่ีของการจัดการเครือขาย โมเดลการจัดการเครือขาย มาตรฐานการจัดการเครือขาย 

เครือขายการจัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการเครือขายอยางงาย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝา

ระวังระยะไกล(อารมอน) โพรโทคอลสารสนเทศรวมเพ่ือการจัดการ(ซีเอ็มไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ (เอ็มไอบี) และเครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเครือขาย 

Network management functions, network management model, network 

management standards, Telecommunications Management Network (TMN), Simple Network 

Management Protocol (SNMP), Remote Monitoring (RMON), Common Management 

Information Protocol (CMIP), and Management Information Base (MIB), and tools and 

techniques for network management. 

CPSC 436 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Commerce)    3(3-0-6) 

โมเดลธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสราง

เว็บไซตเพ่ือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงินของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบรักษาความปลอดภัย 

กฎหมายวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนวคิดการตลาดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การประมูลพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส การจัดการหวงโซอุปทาน การลูเขาของเทคโนโลยีกับธุรกิจ และเทคโนโลยีใหมท่ีสนับสนุน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

E-commerce business models,  infrastructure of E-commerce, building  an         

E-commerce web site,  E-commerce payment systems, security system, E-commerce law,          

E-commerce marketing concepts, E-commerce auction, supply chain management. 

Convergence of technologies and business and new technologies to support E-commerce. 
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CPSC 437 การจดัการความม่ันคงของคอมพิวเตอร (Computer Security Management) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : เครือขายคอมพิวเตอร (CPSC 302)  

หลักการความม่ันคงของคอมพิวเตอร การกําหนดนโยบายความม่ันคง  การรักษาความลับ 

ภาวะสวนตัว การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร การปองกันการเขาถึงสารสนเทศโดยผูไมไดรับอนุญาต 

การแกไขขอมูล การทําใหระบบไมสามารถใหบริการได การเขารหัสลับ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม 

และการวางแผนการกูคืนเม่ือเกิดหายนะ 

Computer security principles, managerial aspects of security: confidentiality, 

privacy, volatility in computerized information, protection of information against 

unauthorized observation, modification, and denial of service, encryption, legal and ethical 

issues, and disaster recovery planning. 

CPSC 438 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1    3 (3-0-6) 

(Selected Topic in Computer Science I) 

วิชาบังคับกอน : ข้ึนอยูกับผูสอน  

ศึกษาในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีใหมหรือเปนวิชาข้ันสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุ

ในภาคการศึกษาท่ีเปดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซํ้าไดก็ตอเม่ือเปนหัวขอใหมท่ีตางจากเดิม 

This course will cover new or advanced topics in computer science. The 

contents will be specified at the time this course is offered. This course may be repeated 

for credit only if the topics are different. 

CPSC 439 การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2     3(3-0-6) 

(Selected Topic in Computer Science II)  

วิชาบังคับกอน : ข้ึนอยูกับผูสอน 

ศึกษาในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีใหมหรือเปนวิชาข้ันสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุ

ในภาคการศึกษาท่ีเปดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซํ้าไดก็ตอเม่ือเปนหัวขอใหมท่ีตางจากเดิม 

This course will cover new or advanced topics in computer science. The 

contents will be specified at the time this course is offered. This course may be repeated 

for credit only if the topics are different. 

CPSC 441 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร  (Computer Science Seminar) 3(3-0-6) 

 ศึกษาเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร การพัฒนาดานเทคโนโลยีในปจจุบัน ผลงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ บทความท่ีนาสนใจ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สัมมนา การจัดหาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทาง

วิชาการจากภายนอกมาบรรยายใหความรู 

  Study of computer science technology, the development of current 

technology, related research, interesting article, knowledge sharing forum and seminar, the 

provision of external guest speakers and academic experts. 
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 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 

CPSC 391 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-0) 

(Preparation for Cooperative Education) 

  หลักการ กระบวนการ และระเบียบขอบังคับเก่ียวกับสหกิจศึกษา การเลือกสถาน

ประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพ

ในองคกร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายงานและการ

นําเสนอ ทักษะการวางแผน การวิเคราะห การแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ 

  Principles, procedures, and regulations about cooperative education, 

selection of working places, application letter writing and interviews, personality 

development, quality management in the organization, occupational health and safety, 

ethics and professional conducts, report writing and presentation, planning, analysis, 

problem solving and decision making skills. 

CPSC 392 การฝกงานวิชาชีพ  (Career Training)     1(0-6-0) 

  ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางดานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาอยางเปนระบบ เปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 400 ชั่วโมง โดยมีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทํา

ใหเกิดประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา 

  Systematically practice in relevant major field within working places for at 

least 400 hours under the supervision, follow-up, and evaluation by advisor to assist 

students to gain direct experiences before graduation. 

CPSC 491 สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)    6(0-40-0) 

วิชาบังคับกอน : การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (CPSC 391) 

  ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการใน

ตําแหนงท่ีตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห 

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการจะตองปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวาง

ปฏิบัติงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบชัดเจนและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็ม

ความสามารถ มีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอน

สําเร็จการศึกษา 

  Practice in working places as a temporary full-time employee with certain 

responsibility for the entire period of the training, required at least one semester or 16 

weeks. Students participated in the program will pursue the personal regulations of working 

places, with fully capability under the supervision, follow-up, and evaluation systematically 

by co-op advisor and co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize their 

capacity, and develop themselves before graduation. 
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CPSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 (Computer Science Project II)  3(0-6-0) 

วิชาบังคับกอน : โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (CPSC 394) 

โครงงานเฉพาะเรื่องสวนท่ี 2 เปนงานตอเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องสวนท่ี 1  (CPSC 394) 

นักศึกษาตองเขียนโปรแกรมใหเสร็จสมบูรณ ทดสอบ และติดตั้งระบบ สงเอกสารประกอบ และตองผานการ

สอบปากเปลาและการนําเสนอโครงงาน โดยนักศึกษาจะทํางานดังกลาวภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ี

ปรึกษา 

This course is a continuation of CPSC 394. Students must complete the 

coding, testing, and deployment phase, submit formal documentation, and pass the oral 

examination and project presentation of their projects. Students will work under the 

supervision of faculty member (s). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  53 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิเทศศาสตร์ 

Faculty of Communication Arts  
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการสื่อสารสมัยใหม สามารถประยุกต  

ใชความรูและทักษะในวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการดานสื่อสารแกหนวยงานตางๆ ได 

 2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีพรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ 
 

ช่ือหลักสูตร 

     ภาษาไทย :   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                       

 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Communications Arts Program 
 

ช่ือปริญญา  

ชื่อเต็ม (ไทย) :   นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ชื่อยอ  (ไทย) :   นศ.บ. 

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :   Bachelor of Communications Arts  

 ชื่อยอ  (อังกฤษ)  :   B.Com.Arts.  

 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 

 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร             137 หนวยกิต 
 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       34 หนวยกิต 

  1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร      14 หนวยกิต 

  1.2  กลุมวิชาภาษา       11 หนวยกิต          

  1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร       6 หนวยกิต   

    1.4  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                3 หนวยกิต 

 2.หมวดวิชาเฉพาะ        97 หนวยกิต   

  2.1  กลุมวิชาแกน       45 หนวยกิต 

 2.2  กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร     30 หนวยกิต 

 2.3  กลุมวิชาโท       15 หนวยกิต 

 2.4  กลุมวิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ     7 หนวยกิต  

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 

 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 34 หนวยกิต 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14  หนวยกิต   หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ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. IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 

4. LAWS 100 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 

5. PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร  (Psychology and Behavioral Science) 2(2-0-4) 

6. SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

2(2-0-4) 

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

1.2  กลุมวิชาภาษา  11   หนวยกิต 

1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (English for Daily Life) 2(1-2-4) 

2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 

2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยกุตใช  (English Skills and Applications) 2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ 

(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  

(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 

 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1. TAPS  100 การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 

2. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 

3. SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)   2(2-0-4) 

4. COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer For Working )  

-  ไมนับหนวยกิต 

- ผูท่ีสอบไมผาน IT Exam ในช้ันปท่ี 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียน 

  แบบ e-learning  

- ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U 

          ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน การใชโปรแกรม

ประมวลผลคํา   การใชโปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และ

การใชงานบล็อก   

2(1-2-4) 
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1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต  

1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา  จํานวน 2 หนวยกิต 

1. LEAC  100 การเรยีนรูผานกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 

2. LEEX  100 การเรยีนรูผานประสบการณ  (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 
 

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา  จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. PEHR 101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

2. PEHR 104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 

3. PEHR 105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 

4. PEHR 106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 

5. PEHR 110 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 

 

2  หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 

 กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร  45 หนวยกิต ดังนี้  

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 การออกแบบนิเทศศิลปเบ้ืองตน  (Introduction to Communication Design) 3(3-0-6) 

5. COMM 201 การถายภาพสําหรบังานนิเทศศาสตร (Photography for Communication Arts) 3(2-2-5) 

6. COMM 202 การวิเคราะหและการรายงานขาวเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

  (Introduction to News Reporting and Analysis) 

7. COMM 203 จิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร (Psychology and Communication Skills)   3(2-2-5) 

8. COMM 204 ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 

  (Critical Thinking and Creative Thinking) 

9. COMM 205 สื่อใหมและคอมพิวเตอรสําหรับงานนิเทศศาสตร 3(2-2-5) 

   (New Media and Computer for Communication Arts) 

10. COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร 3(3-0-6) 

  (Law and Ethics for Communication Arts) 

11. COMM 207 ผูประกอบการสื่อ (Media Entrepreneurship) 3(3-0-6) 

12. COMM 208 นวัตกรรมสื่อกับสังคม  (Media Innovation and Society) 3(3-0-6) 

13. ENCA 201 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร  (English for Communication Arts) 3(2-2-5) 

14. BUSI 101 หลักการจดัการ (Principles of Management) 3(3-0-6) 

15. BUSI 102 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0-6) 
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 กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร และกลุมวิชาโท 45 หนวยกิต  

 กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร 30 หนวยกิต  

 กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต  
 

 กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร 30 หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชา ดังตอไปนี้ 
1. DITR 301  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)  

  (Digital Media & Broadcasting Program Production) 

2. DITR 302   การเขียนเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
  (Writing for Digital Media and Broadcasting) 

3. DITR 303   การสื่อขาวและการเปนผูประกาศ (News Reporting and Announcer) 3(2-2-5)  

4. DITR 304 ความคิดสรางสรรคและศลิปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
  (Creativity & Arts for Digital Media) 

5. DITR 305   สุนทรียของการใชภาพและเสียงประกอบ  (Visaul and Sound Appreciation) 3(2-2-5) 

6. DITR 306   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล ข้ันสงู 3(2-2-5) 
  (Digital Media & Broadcasting Program Production in Advance) 

7. DITR 401   ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดจิิทัล 3(2-2-5) 
  (English for Digital Media and Broadcasting) 

8. DITR 402   การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Management for Digital Media and Broadcasting Business) 

9. DITR 403  การวิจัยเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(1-4-4)  
 (Research for Digital Media and Broadcasting) 

10. DITR 404  การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 
 (Seminar in Digital Media and Broadcasting) 

11. ADPR 301 การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 
  (Advertising and Public Relations Management and Planning) 

12. ADPR 302 การผลิตและการเขียนเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
  (Production and Writing for Advertising and Public Relations) 

13. ADPR 303  การใชสื่อดิจิทัลเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสมัพันธ   3(2-2-5) 
  (Digital Media for Advertising and Public Relations)  

14. ADPR 304  กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  (Advertising & Public Relations Strategy) 3(2-2-5) 

15. ADPR 305 การบริหารสื่อเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 
  (Advertising & Public Relations Media Management) 

16. ADPR 306 การสรางสรรคงานโฆษณาและงานประชาสมัพันธ 3(2-2-5) 
  (Creativity in Advertising & Public Relations) 

17. ADPR 401  ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
  (English for Advertising and Public Relations) 

18. ADPR 402 การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ 3(3-0-6)  

  (Management for Advertising and Public Relations) 

19. ADPR 403 การวิจัยเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(1-4-4) 

  (Research for Advertising and Public Relations) 

20. ADPR 404 การสัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(1-4-4) 
  (Seminar in Advertising and Public Relations) 
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21. COMD 301 การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธและมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 

(Interactive media and Multi media Design) 

22. COMD 302  การออกแบบเลขนศลิปในงานโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)  

(Typographic Design in Digital Media and Broadcasting)  

23. COMD 303  การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟก  (Illustration and Infographic Design) 3(2-2-5)    

24. COMD 304  คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 1  (Computer Animation 1) 3(2-2-5) 

25. COMD 305 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจดัแสงและองคประกอบฉาก 3(2-2-5) 

 (Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets) 

26. COMD 306  คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 2 (Computer Animation 2) 3(2-2-5) 

27. COMD 401 ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศลิป (English for Communication Design) 3(2-2-5) 

28. COMD 402  การจัดการธุรกิจทางนิเทศศลิป (Communication Design Management) 3(3-0-6) 

29. COMD 403  โครงงานออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design Project) 3(1-4-4) 

30. COMD 404  สัมมนาการออกแบบนิเทศศลิป  (Seminar in Communication Design) 3(1-4-4) 
  

 

 กลุมวิชาโท  15 หนวยกิต (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ) 

 สําหรับนักศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิตใหเรียนวิชาโทภายนอกคณะที่เปดสอนโดยมหาวทิยาลัย     

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  โดยใหเปนไปตามเงื่อนไขของวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ  

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรอ่ืนๆ สามารถเลือกเรียนวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเปนรายวิชาโทได

โดยใหเลือกเรียนทั้งหมด 15 หนวยกิตเปน แบงเปนกลุมวิชาดงันี้  

 1. กลุมวิชาโท ดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือดิจิทัล  (เลือกเรียน 15 หนวยกิต) 
1. DITR 301  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)  

 (Digital Media & Broadcasting Program Production) 

2. DITR 302   การเขียนเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

   (Writing for Digital Media and Broadcasting) 

3. DITR 303   การสื่อขาวและการเปนผูประกาศ(News Reporting and Announcer) 3(2-2-5)  

4. DITR 304 ความคิดสรางสรรคและศลิปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (Creativity & Arts for Digital Media) 

5. DITR 305   สุนทรียของการใชภาพและเสียงประกอบ (Visaul and Sound Appreciation) 3(2-2-5) 

6. DITR 306   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล ข้ันสงู 3(2-2-5) 

 (Digital Media & Broadcasting Program Production in Advance) 

7. DITR 401   ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดจิิทัล 3(2-2-5) 

 (English for Digital Media and Broadcasting) 

8. DITR 402   การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Management for Digital Media and Broadcasting Business) 

9. DITR 403  การวิจัยเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(1-4-4)  

 (Research for Digital Media and Broadcasting) 

10. DITR 404  การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

(Seminar in Digital Media and Broadcasting) 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  59 - 

 2. กลุมวิชาโท ดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (เลือกเรียน 15 หนวยกิต) 

1. ADPR 301 การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

  (Advertising and Public Relations Management and Planning) 

2. ADPR 302 การผลิตและการเขียนเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

  (Production and Writing for Advertising and Public Relations) 

3. ADPR 303  การใชสื่อดิจิทัลเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสมัพันธ   3(2-2-5)

  (Digital Media for Advertising and Public Relations)  

4. ADPR 304 กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

  (Advertising & Public Relations Strategy) 

5. ADPR 305 การบริหารสื่อเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

  (Advertising & Public Relations Media Management) 

6. ADPR 306 การสรางสรรคงานโฆษณาและงานประชาสมัพันธ 3(2-2-5) 

  (Creativity in Advertising & Public Relations) 

7. ADPR 401  ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

  (English for Advertising and Public Relations) 

8. ADPR 402 การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ 3(3-0-6)  

  (Management for Advertising and Public Relations) 

9. ADPR 403 การวิจัยเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(1-4-4) 

 (Research for Advertising and Public Relations) 

10. ADPR 404 การสัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(1-4-4) 

 (Seminar in Advertising and Public Relations) 

 

 3. กลุมวิชาโท ดานการออกแบบนิเทศศิลป (เลือกเรียน 15 หนวยกิต) 

1. COMD 301 การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธและมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 

 (Interactive media and Multi media Design) 

2. COMD 302  การออกแบบเลขนศลิปในงานโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)  

 (Typographic Design in Digital Media and Broadcasting)  

3. COMD 303  การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟกในงานสื่อ            3(2-2-5)  

        (Illustration and Infographic Design in Media Works) 

4. COMD 304  คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 1  (Computer Animation 1)   3(2-2-5) 

5. COMD 305 ความรูเบ้ืองตนการจัดแสงและการออกแบบฉากดิจิทัล 3(2-2-5) 

   (Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets Design) 

6. COMD 306  คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 2  (Computer Animation 2)  3(2-2-5) 

7. COMD 401 ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศลิป (English for Communication Design) 3(2-2-5) 

8. COMD 402  การจัดการธุรกิจทางนิเทศศลิป  (Communication Design Management) 3(3-0-6) 

9. COMD 403   โครงงานออกแบบนิเทศศิลป   (Communication Design Project) 3(1-4-4) 

10. COMD 404  สัมมนาการออกแบบนิเทศศลิป  (Seminar in Communication Design) 3(1-4-4) 
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 วิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียน 7 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

1. COMM 499 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา               7(1-40-0) 

  (Cooperative Education) 
 

  หรือ 
 

2. COMM 498 การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร              7(1-40-0) 

  (Communication Arts Internship) 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

 ใหเลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไมซํ้าซอนกับรายวิชาท่ีไดเรียนมาแลว 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
COMM 101 หลักและทฤษฎีการส่ือสาร 3  COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลฯ 3 
COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ ฯ 3  COMM 104 การออกแบบนิเทศศิลปเบ้ืองตน 3 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั  2  ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 2 

LAWS  100 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวนั 2  IPHI 100   ปรัชญาเบ้ืองตน 2 

LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  LEEX 100 การเรียนรูผานประสบการณ  1 

PSYC 100 จิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร 2  SCIE 100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต                               2 

TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 2  SOCI 101    สังคมเศรษฐกจิการเมอืงไทย 2 

SOCI  100 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง อาเซียนและโลก 2  TAPS 100      การคิดและการแกปญหา 2 

    THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2 

    PEHR…….. การออกกําลังกาย 1 

 รวม 17   รวม 20 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
BUSI 101 หลักการจัดการ 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 

CIVI 100   อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2  COMM 205 ส่ือใหมและคอมพิวเตอรสําหรับงานนเิทศฯ 3 

COMM 201 การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร 3  COMM 206 กฎหมายสําหรับงานนิเทศศาสตร 3 

COMM 202 การวเิคราะหและการรายงานขาวเบ้ืองตน 3  COMM 207 ผูประกอบการส่ือ 3 

COMM 203 จิตวิทยาและทกัษะการส่ือสาร 3  COMM 208 นวัตกรรมส่ือกับสังคม 3 

COMM 204 ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 

ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอฯ 3 

ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสร ี(1) 3 

 รวม 21   รวม 21 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENCA 201 ภาษาอังกฤษสําหรับนกันเิทศศาสตร 3  XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (5) 3 

XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (1) 3  XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (6) 3 

XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (2) 3  XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (7) 3 

XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (3) 3  XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (8) 3 

XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (4) 3  XXXXXXX วิชาโท (3) 3 

XXXXXXX วิชาโท (1) 3  XXXXXXX วิชาโท (4) 3 

XXXXXXX วิชาโท (2) 3  XXXXXXX วิชาเอกเลือก (2) 3 

 รวม 21   รวม 21 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชือ่วิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
COMM 499 การปฏิบัติสหกจิศึกษา 7  XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (9) 3 

    XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (10) 3 

    XXXXXXX วิชาโท (5) 3 

 รวม 7   รวม 9 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 14 หนวยกิต 

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

               รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง  สมัยใหม  จนถึงยุค
หลังสมัยใหม  

This course explores the history, notion; civilization form and history of arts 
in ancient age, middle age, modern age until postmodern age (era).      

 

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

ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไก

ราคา บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

This course covers fundamentals and applications of economics, price 
mechanisms, roles of governmental and private sectors in economics, and economic 
policies. The changes in local and international economies will be analyzed and the Self-
sufficiency Economy philosophy will be discussed. 

 

IPHI 100 ปรัชญาเบ้ืองตน (Introduction to Philosophy)   2(2-0-4) 

  ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดตางๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม 

ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาท่ีสําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร 

สุนทรียะ อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม 

This course aims at the meaning and range and various concepts of 

philosophy from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and 

science and the important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, 

epistemology and ethics.   
 

LAWS 100   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (Introduction to Law)  2(2-0-4) 

        ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง  ท่ีมา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม 

และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the 

significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and 

others related Law for daily living.    

คําอธิบายรายวิชา  
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PSYC 100   จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)  2(2-0-4) 

                ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา  พฤติกรรมมนุษย ความหมาย ประโยชนของมนุษยสัมพันธ 

บุคลิกภาพ การปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม 

องคกร การสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรม การนําเอาหลัก

จิตวิทยามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน      

This course focuses on the history of Psychology, human behaviors, meaning 

and benefits of human relations, personality, adapting, creating interpersonal relations, 

personality development, cohabitation in society and organization, promoting morality and 

ethics, environmental influences on human behaviors, and capitalize physiological theories 

on daily life. 

 

SOCI 100   สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก              2(2-0-4) 

                (ASEAN and Global Socio-economics and Politics) 

               ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีมีความสัมพันธกับ

พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุม การเปนประชาคมอาเซียน ปญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก  

This course explores the development, institutions and policies of ASEAN 

and the member countries’ social, economic, and politics viewpoints. The changing global 

context, the impact of ASEAN integration, and the potential problems that affect 

international business are also examined. 

 

SOCI 101  สังคม     เศรษฐกิจ การเมืองไทย (Thai Socio-economics and Politics) 2(2 -0- 4) 

               ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองไทย รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship 

between society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the 

course. 
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  กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต 
  

ENGL 101   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  (English for Daily Life)   2(1-2-4) 

ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพ่ือนํามาใชเพ่ือการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวันได

อยางถูกตองและเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน 

To study foundation English language structures and patterns and to practice 

the integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to 

deploy in everyday communication and situations correctly and appropriately , for example, 

listening to news updates and reporting heard stories, reading or writing short messages or 

texts, etc. 

ENGL 102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ      2(1-2-4) 

(English for Effective Communication)   

ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง 

พูด อาน เขียนเพ่ือการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงข้ึน เชน ฝกการฟงและอานเพ่ือจับใจความและ

รายละเอียดท่ีสําคัญ ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมท้ังเนนฝกการออกเสียงท่ีถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว  

To study more complex English grammar and structures through 

communicative listening, speaking, reading, and writing skills with high level of formality of 

vocabulary, for example, listening and reading for main ideas and details, speaking and 

writing in various regional and global contexts including an emphasis on accurate and fluent 

pronunciation and intonation 

ENGL 201   ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช     2(1-2-4) 

(English Skills and Applications) 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟงและอาน พูดและเขียน ท่ีใชคําศัพทและสํานวนท่ีหลากหลาย 

รวมถึงใช ไวยากรณ และโครงสรางภาษาท่ีซับซอนและเปนทางการ โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆ ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล         

To study effective techniques and methods of receptive (listening and 

reading) and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of 

vocabulary and proverbs, and formally complex grammar and structures with an emphasis 

on correct and appropriate applications for up-to-date situations through critical thinking 

skill  
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ENGL 202      ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ    3(1-4-4) 

(English for Professional Communication and Presentations) 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการ
นําเสนออยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณท่ีเก่ียวกับสาขาของผูเรียน พรอมท้ังศึกษาเรื่องคําศัพทและ
สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในการสื่อสารอยางมืออาชีพ 

To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant 
to learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful 
English conversations, and presenting academic texts related to students’ area of 
specialization. Emphasis is also placed to expand communicative spoken and written 
vocabulary. 

 

THAI 100   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ              2(2-1-5) 

              (Thai Language for Communication and Presentation) 

ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง กระบวนการสงสารผาน
รูปแบบการเขียน การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนให
เหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส และสถานท่ี กลวิธีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและนําเสนอ อยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 

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

 
  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต 

 

TAPS 100   การคิดและการแกปญหา                           2(2-0-4) 

                (Thinking and Problem Solving) 

       ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา  เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหา

เชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ 

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

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

decision-making process. 
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TECH 101    ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน               2(1-2-4)                 

  (Media and Technology in Daily Life)       

วิชาบังคับกอน :  วิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร (COMP 100)  

           ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใช

หองสมุดและการสืบคนขอมูล เครือขายสังคม โปรแกรมประยุกตสํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม 

จริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร 

This course aims at using new media and technology, computer systems and 

network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social 

networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users.    
 

SCIE 100    ส่ิงแวดลอมกับชีวิต   (Environment and Life)    2(2-0-4)            

              ศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอ

ชีวิตประจําวัน และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถ่ิน และสากล 

The study of environmental science, the effect of environmental changing to 

daily life, applying the development of life quality to individuals, local and international 

levels are covered in the course. 
 

COMP 300    คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computers for Working)  2(1-2-4)                                                                                 

เง่ือนไข : 1. ไมนับหนวยกิต  

2. ผูท่ีสอบไมผาน IT Exam ในชั้นปท่ี 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ  

   e-learning  

3. ผลการเรียนเปน S หรือ U     

              ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใช

โปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และการใชงานบล็อก 

Condition:  1. This is a non-credit subject. 

2. Students who have failed in IT exam must register this class in the 3rd year 

   (e-learning class only)  

          3. This result of the course graded as S or U 

This course explores applying computers for working, using word processing 

programs, spreadsheet programs, presentation programs, and blogs. 
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 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม จํานวน 3 หนวยกิต 
 

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

                     ศึกษาเรียนรูความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ  การประเมินกิจกรรม

โครงการ  โดยการเรียนรูผานกิจกรรมดานวิชาการ  ดานกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน

และรักษาสภาพแวดลอม  ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และ

ดานความเปนมืออาชีพ 

This course deals with learning the meaning, concepts, significance and 

management. It covers evaluating activities of the project by learning from academic 

activities, health promotion, volunteer and environmental saving, arts and culture, moral 

and ethics, communication, language and professionalism.     
 

LEEX 100   การเรียนรูผานประสบการณ (Learning by Experiences)  1(0-3-2) 

  ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู  ทักษะ

ดานอาชีพ  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรท่ีมี

ประสบการณในเรื่องตาง ๆ 

The course focuses on working and practical training for reinforcing 

knowledge development by integrating career skills, theoretical and practical learning 

systems by experienced guest speakers.  

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

PEHR 101   กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ        1(0-2-2)

  (Rhythmic Activities for Health) 

        ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง

กาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะ

สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝง

ทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเขาจังหวะซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี 

The study of the importance of health and physical fitness, introductory 

exercise science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health 

are emphasized in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for 

health, fitness and amusement, creating good attitude in exercising and having athletic 

spirits with rhythmic activities. 
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PEHR 104   เทนนิสเพ่ือสุขภาพ (Tennis for Health)    1(0-2-2) 

        ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพ้ืนฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพ

และสมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิส

ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

This course explores tennis for health including the history, objectives, basic 

skills, tennis techniques, the importance of health and fitness, right weight control, using 

tennis as exercising for good health and fitness, creating good attitudes in exercising, having 

an athletic spirit with playing tennis. 

 

PEHR 105   กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health)     1(0-2-2) 

       ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการเลนกอลฟ ตลอดจนเทคนิคและ

กลวิธีของการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการ

แขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ี

ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬาดวยกิจกรรมกอลฟซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of playing 

golf; techniques and how to play golf such as proper etiquette, and how to take care of 

golf equipment. This course also covers rules, manners for playing golf, safety, the 

importance of health and fitness, creating good attitude in exercising, and having an athletic 

spirit with playing golf. 

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

       ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิด

ความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพ่ือมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออก

กําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมท้ังกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to 

enjoy exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic 

spirit, creating unities, and helping each other are addressed in the course. 
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PEHR 110   วายน้ําเพ่ือสุขภาพ   (Swimming for Health)    1(0-2-2) 

        ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและ

กลวิธีการ การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการ

เลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจ

นักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of 

swimming; techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, 

manners for competition, safety, the importance of health and fitness, creating good 

attitudes in exercising as well as having and athletic spirit in swimming. 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

 กลุมวิชาแกน  :  วิชาแกนนิเทศศาสตร  45 หนวยกิต 
 

COMM 101 หลักและทฤษฎีการส่ือสาร      3(3-0-6) 

  (Principles and Theory of Communication) 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ องคประกอบของการสื่อสารประเภทตางๆ ท้ัง

การสื่อสารภายในบุคคล ระหวางบุคคล กลุมบุคคล และการสื่อสารมวลชน อิทธิพลของการสื่อสารประเภท

ตางๆท่ีมีตอบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทฤษฎีและแนวความคิดทางการสื่อสารและการ

สื่อสารมวลชน ในดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ีมีผลกระทบตอบุคคลและสังคม รวมถึงความรับผิดชอบและ

ประโยชนของการสื่อสารตอการพัฒนาประเทศ 

The study of meanings, significance, evolution and elements of various types 

of communication including intrapersonal communication, interpersonal communication, 

group communication and mass communication; the influence that each category has on 

individuals, society, economy and politics; theories and concepts of communication and 

mass communication in terms of psychology and sociology and the impacts on individuals 

and society as well as responsibilities and benefits of communication to the nation’s 

development. 
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COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ และส่ือสารการตลาด    3(3-0-6) 

                    (Principles of Advertising, Public Relations and Marketing  Communication) 

  ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎี ประวัติ กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ประเภท

และรูปแบบของการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการสื่อสารการตลาด บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา 

การประชาสัมพันธ ท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ

ท่ีมีผลตอการโฆษณาและประชาสัมพันธ ธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ กลยุทธการโฆษณาและประชา

สมพันธ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาด  

Study of the principles, theory, history, process, types and styles of 

advertising, public relations and marketing communications. The role and influence of 

advertising and public relations impact to the economic, social, culture and political. 

Analysis of the business environment that affect advertising and public relations. Advertising 

and public relations business. Advertising and public relations strategies. And marketing 

communication tools. 

COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือดิจิทัลเบ้ืองตน    3(3-0-6) 

  (Introduction to Broadcasting and Digital Media) 

ศึกษาประวัติ พัฒนาการ ของอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล การดําเนินงานของ

ธุรกิจ ประกอบไปดวย การจัดโครงสรางองคกร การบริหารจัดการสถานี การวางผังรายการ การเผยแพร 

กฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ เครือขายตัวแทนโฆษณา การวัดเรทติ้งผูชม อุปกรณพ้ืนฐานท่ีใชในงาน 

ตลอดจนบทบาทและผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม 

This course explore the historical development of broadcasting and digital 

media industry. Business operation including understanding of stations, programming, 

distribution methods, regulation and industry laws, networks, advertising agencies, audience 

ratings, all basic equipment used in broadcasting and digital media, throught the role and 

effect with society. 

COMM 104 การออกแบบนิเทศศิลปเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

  (Introduction to Communication Design) 

ศึกษาประวัติของการออกแบบทางนิเทศศิลป ทฤษฎีทางนิเทศศิลป อันประกอบไปดวยทฤษฎีพ้ืนฐาน แนวคิด 

นิยามศัพท การสรางสรรคงานออกแบบ หลักการของการรับรู หลักการไทโปกราฟฟ รูปราง สัญลักษณ 

ทฤษฎีและการใชส ีการสรางสมดุลขององคประกอบในชิ้นงาน การเลือกและจัดภาพประกอบ 
Introduces the history of graphic design, visual communications theories, 

including the fundamental theories, concepts, terminologies and methodologies used for 
creative and design projects, principles of perception, typography, form, symbol and color 
theory. 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  71 - 

COMM 201  การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร (Photography for Communication Arts) 3(2-2-5) 

  ศึกษาหลักและทฤษฎีการถายภาพเพ่ือการสื่อสาร ท้ังการถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

สุนทรียภาพและความคิดสรางสรรคในการถายภาพ การใชอุปกรณในการถายภาพ เทคนิคและวิธีการถายภาพ

ในลักษณะตางๆ ความรูพ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีเก่ียวกับการจัดการ ปรับแตงและแกไขภาพถายดิจิทัล  
The study of principles and theories of photography for communication 

including still and motion pictures, aesthetics and imagination in photography, application 
of photographic equipments; techniques and methods of photography in various aspects; 
basic knowledge of technology using, manipulation, processing and digital photo retouch. 

COMM 202 การวิเคราะหและการรายงานขาวเบ้ืองตน     3(2-2-5) 

  (Introduction to News Reporting and Analysis) 

   ศึกษาหลักการวิเคราะหสถานการณ ภูมิหลังของปญหาในประเทศและระหวางประเทศ และการ

ฝกปฏิบัติวิเคราะหสถานการณและการนําเสนอของสื่อมวลชน รวมถึงหลักและทฤษฎี  องคประกอบ เทคนิคการ

นําเสนอผลการวิเคราะหรูปแบบตางๆ สําหรับสื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ การลําดับความคิดท่ีแสดงออกโดยการเขียน การใชคําและภาษาท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพโดย

เนนการฝกปฏิบัติ 

The study of principles of situation analysis, backgrounds of domestic and 

international problems, practical analysis training and press presentation; principles, theories, 

elements and techniques of result analysis presentation in various styles for print media, 

radio broadcast, television and public relations; the sequence of ideas expressed in written 

form and the use of accurate and effective words and language with a focus on practical 

application. 

COMM 203 จิตวิทยาและทักษะการส่ือสาร (Psychology and Communication Skills) 3(2-2-5) 

ศึกษาวิวัฒนาการ ความเปนมาของจิตวิทยาการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี กรอบแนวคิด

จิตวิทยาในบริบทการสื่อสาร กระบวนการการผลิตสาร การรับและประมวลสาร ผลกระทบเชิงจิตวิทยาตอผูรับ

สาร การบูรณาการทักษะการคิด การฟง การอาน การพูด และการเขียน อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา

บุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก การวางตนและการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามสถานการณ ท้ังดานการ

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการปรากฏตัวตอหนาสาธารณชน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อประกอบ และ

บุคลกิภาพการเปนผูนําในงานนิเทศศาสตร  

                   Study evolution, the principles of communication psychology, theory, 

framework, psychology in the context of communication, production process, receiving and 

codify message, psychological impact on the audience. Integrating skills of thinking, listening, 

reading, speaking and writing effectively. Internal and external personality development, to 

behave and act appropriately according to the situation, both interpersonal and public 

appearances and leadership personality in communication arts. 
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COMM 204 ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค    3(2-2-5) 

  (Critical Thinking and Creative Thinking) 

  ศึกษาความหมายและกระบวนการของความคิดเชิงวิพากษ และความคิดสรางสรรค ฝกฝน
ทักษะใหนักศึกษาใหเปนผูมีความคิดเชิงวิพากษและมีความคิดสรางสรรค การวินัจฉัยขออาง และขอสมมติ 
และการศึกษาแนวทางการสรางสรรคผลงานในรูปแบบตางๆ 

The study of meanings and processes of critical and creative thinking as well 
as various constructive approaches. Learners will be trained to become critical and creative 
thinkers. This course also focuses on how claims and assumptions can be examined 
critically and creatively. 
 

COMM 205 ส่ือใหมและคอมพิวเตอรสําหรับงานนิเทศศาสตร    3(2-2-5) 

  (New Media and Computer for Communication Arts) 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ โครงสราง คุณลักษณะ 

กระบวนการ และวิวัฒนาการ ภูมิทัศนของสื่อ การสื่อสารสมัยใหมและมัลติมีเดีย การใชคอมพิวเตอรข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ืองานนิเทศศาสตร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการออกแบบกราฟฟก  การออกแบบจัดหนา

สิ่งพิมพ การตกแตงภาพ และการนําเสนองาน รวมถึงแนวทางการนําไปใชเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนางาน

ดานนิเทศศาสตร 

The study of meanings, significance, concepts, theories, elements, structures, 
qualities, processes and evolution of modern communications and multimedia; the 
application of basic computing for Communication Arts by means of  ready-made programs 
for graphic and layout design, photo retouch and presentation.  This course also focuses on 
ways to apply these programs for communications and the development of 
Communication Arts productions. 
 

COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศศาสตร    3(3-0-6) 
  (Laws and Ethics for Communication Arts) 

  ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานดานนิเทศศาสตร เชน กฎหมายธุรกิจและการโฆษณา 

พระราชบัญญัติการพิมพ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิสวนบุคคล การ

หม่ินประมาท รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพ

ตามกฎหมาย 

The study of Communication Arts-related law e.g., business and advertising 
law; Printing and Publishing Act; the Act on the Organizations to Assign Radio-frequency 
Spectrum and to Regulate the Broadcasting, Television Broadcasting and 
Telecommunication Services;  Copyright Act; violation of privacy, libel as well as freedom of 
speech and expression and the scope of rights and freedoms under these laws. 
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COMM 207 ผูประกอบการส่ือ (Media Entrepreneurship)    3(3-0-6) 

  ศึกษาสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมท่ีเปนปจจัยกระทบตอ

การดําเนินธุรกิจท่ัวไปและธุรกิจการสื่อสารโดยตรง ศึกษาการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ การบัญชี 

การเงิน การลงทุน การตลาด กฎหมาย ภาษี การบริหารความเสี่ยง การบริหารในภาวะวิกฤต รวมท้ังการ

ปฏิบัติตนใหเหมาะสมของผูประกอบการและผูประกอบการสื่อท่ีดี  

The study of economic, social, politic and cultural factors that directly affect 
general business operations and communication businesses; the study of business planning 
and management e.g., accounting, finance, investment, marketing, law, tax, risk 
management, crisis management as well as appropriate conduct of good entrepreneurs and 
media entrepreneurs.    

COMM 208 นวัตกรรมส่ือกับสังคม (Media Innovation and Society)  3(3-0-6) 

  ศึกษาพัฒนาการและนวัตกรรมของสื่อ ท้ังสื่อด้ังเดิม สื่อสมัยใหม และสื่อท่ีหลอมรวมกัน ท่ี

จะสงผลกระทบตอโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธและการ

ปรับตัวของปจเจกบุคคล กลุม ชุมชน สังคม และประชาคมระดับตางๆ เพ่ือใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึง

ผลกระทบของสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและวางแผนรองรับ รวมถึงจริยธรรมของสื่อท่ีมีตอสังคม 

The study of media development and innovation including traditional media, 
modern media and mixed media which will affect social, economic, politic and cultural 
structures; the study of relationships and adjustment of individuals, groups, society and 
community in various levels. The study of these matters can lead every stakeholder to 
realize the impacts of environmental changes so that a plan can be prepared to deal with 
the issues at hand. Media ethics and its role in the society are other important matters that 
should be realized as well. 
 

ENCA 201  ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร (English for Communication Arts) 3(2-2-5) 

  ฝกฝนทักษะในการฟง พูด อาน เขียน แปล ตลอดจนศึกษาคําศัพทและสํานวนภาษา 

อังกฤษ ท่ีใชสําหรับการทํางานดานนิเทศศาสตร โดยผานสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร 

วารสาร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ตลอดจนฝกการสนทนา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสื่อสารและ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของกับงานดานนิเทศศาสตร 

This course focuses on the training in English language skills including 
listening, speaking, reading, writing, and translating as well as the study of vocabulary and 
language expressions that are useful for career in the field of Communication Arts. These 
skills can be achieved through the use of various types of media as mediums of the training 
and study e.g., newspaper, magazines, journals, radio broadcast and television. In addition, 
students will be trained the skills of interlocution in order to become competent in 
communicating and expressing opinions on issues related to Communication Arts. 
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BUSI 101 หลักการจัดการ (Principles of Management)    3(3-0-6) 

ศึกษาลักษณะขององคการและการบริหารท้ังในและตางประเทศ วิวัฒนาการของ

แนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร หนาท่ีการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา

ทํางาน และการควบคุม การศึกษาหนาท่ีการบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา 

ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมคน และหนวยงานในองคการ โดยมุงใหความสําคัญกับผลกระทบของปจจัย

ท่ีเปนตัวบุคคล ซ่ึงสงผลกระทบตอองคการ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ ใน

ยุคโลกาภิวัตน 

A study of organization characteristics and management both domestically 

and globally. Evolution of management concept and theory as well as management roles, 

which include planning, organizing, recruiting, and controlling. This also involves an 

exposure to management roles by adopting behavioral science and psychology in the study. 

It examines relationship among people, group of people, and departments in particular 

organization with an emphasis on impact of an individuals on organization.  This also covers 

change management and organizational development in the context of globalization.  

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

ศึกษาแนวความคิด หนาท่ีและความสําคัญของการตลาดท่ีมีผลตอความสามารถในการ

ดําเนินงานของธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาด

เปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ 

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

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

pricing and promotion, consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing 

mix strategy, and market targeting. 
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 กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตรและกลุมวิชาโท  45  หนวยกิต 

 กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร 30  หนวยกิต 

 กลุมวิชาโท    15  หนวยกิต (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน) 

DITR 301   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือดิจิทัล  3(2-2-5) 

  (Digital Media and Broadcasting Program Production) 

  ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และสื่อดิจิทัล การ

วางแผนและการเตรียมการผลิต ข้ันตอนการผลิต ข้ันตอนหลังการผลิต การใชเครื่องมือและอุปกรณสตูดิโอ

ผลิตรายการโทรทัศน หองบันทึกเสียง และเครื่องมือผลิตสื่อดิจิทัล  
The course focuses on principles and techniques of radio program, television 

program and digital media production, production planning, production preparation, 
production phase, post-production phase, also including the usage of studio, recording 
equipment and digital media tools.   

DITR 302 การเขียนเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือดิจิทัล   3(2-2-5) 

  (Writing for Digital Media and Broadcasting) 

  ศึกษาหลักการ ประเภท รูปแบบ และข้ันตอนในการเขียนเพ่ืองานดานวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลในลักษณะตางๆ การวิเคราะหสถานการณรอบตัว การถายทอดแนวความคิด

ออกมาในรูปแบบของการเขียนเพ่ือการฟง การจินตนาการ วิธีการการรวบรวมขอมูล การวางแผน และฝกฝน

การเขียนเพ่ืองานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลในลักษณะตางๆ 
The study of principles, categories, concepts and processes in writing for 

radio broadcast, television and digital media; the analysis of surrounding circumstances; how 
ideas are conveyed in the forms of writing for the purposes of listening, imagination, data 
collecting methods, planning and training in various types writing for the purposes of radio 
broadcast, television and digital media. 

DITR 303 การส่ือขาวและการเปนผูประกาศ      3(2-2-5) 

  (News Reporting for Digital and Broadcasting) 

  ศึกษาหลักการ เทคนิคในการหาขาว การรายงานขาวประเภทตางๆ หลักการเขียนขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล การพิจารณาความสําคัญ คุณคา และความนาสนใจของขาว 

การฝกปฏิบัติเขียนขาวและรายงานขาว เทคนิคการเปนผูประกาศ ผูดําเนินรายการในรูปแบบตางๆ โดยผาน

ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเปนผูประกาศ 

ผูบรรยาย และพิธีกรรายการ 
The study of principles, various types of news searching and reporting 

techniques; the principles of journalism in radio broadcast, television and digital media; the 
examination of significance, value and noteworthiness of the news; various aspects of 
journalism, news writing, news reporting,   techniques of being a news reporter,  a narrator and 
a radio and television moderator.  Throughout personality development in order to be news a 
anchor, a narrator and a moderator. 
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DITR 304 ความคิดสรางสรรคและศิลปะการนําเสนอในงานส่ือดิจิทัล     3(2-2-5) 

  (Creativity and Presentation Techniques for Digital Media) 

  ศึกษากระบวนการคิดท่ีเปนระบบ ข้ันตอนของการคิด องคประกอบของกระบวนการคิดเพ่ือ

การสรางสรรค การสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางนักออกแบบเพ่ือ

ผลิตผลงานดานสื่อดิจิทัล และมัลติมีเดีย โดยเนนการฝกทักษะการออกแบบ การจัดองคประกอบ การแสดง

ขอมูล การออกแบบการเคลื่อนไหว การนําเสนอขอมูลใหนาสนใจ 

This course highlights the thinking processes and the elements of creative 

thinking adopted to promote creative thinking process, thinking as media designers that lead 

to digital media and multimedia production. Furthermore, the course emphasizes the 

important skills for designing, compositing, information visualizing, motion design and 

presenting. 

DITR 305 สุนทรียของการใชภาพและเสียงประกอบในงานส่ือ    3(2-2-5) 

  (Aestheties of Picture and Sound for Media) 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการออกแบบ รูปแบบของการใชภาพและเสียง

ประกอบในงานสื่อใหมและมัลติมีเดีย กระบวนการนําภาพและเสียงมาใชประกอบกับงานสื่อใหมอยาง

สรางสรรค  การปรับปรุงคุณภาพสื่อดวยภาพและเสียงประกอบ ตลอดจนการนําเสนองานในรูปแบบตางๆ โดย

ใชภาพและเสียงประกอบไดอยางเหมาะสมลงตัว 

This course focuses on the meaning, significance, principles of designing 

sounds and images in new media and multimedia. The course involves the study of the 

creative use of sounds and pictures in new media and multimedia and the development of 

media and media presentation in terms of applying pictures and sound effects.   

DITR 306   การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และส่ือดิจิทัลข้ันสูง  3(2-2-5) 

  (Digital Media and Broadcasting Program Production) 

วิชาบังคับกอน : เคยเรียนวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิทัล (DITR 301) 

  ศึกษาวิเคราะหกลุมเปาหมายของรายการโทรทัศน วิทยุประเภทตางๆ สื่อดิจิทัล  การ

วางแผนกอนการผลิต และการผลิตรายการโทรทัศน วิทยุ และสื่อดิจิทัล ท่ีมีเนื้อหาสลับซับซอน  การ

ประเมินผลรายการ ปญหาและการแกไขปญหาในการผลิตรายการโทรทัศน วิทยุ และสื่อดิจิทัล 

Analytic study about target audiences in various types of television, radio 

program and digital media, program preproduction and production planning for the 

complicated contents, also including program evaluation, problems and problem-solving in 

television, radio and digital media production processes. 
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DITR 401 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือดิจิทัล    3(2-2-5) 

  (English for Digital and Broadcasting) 

  ศึกษาหลักการ เทคนิค และวิธีการในการฟง พูด อาน เขียน และแปล โดยการฝกทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิตอล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถสื่อความหมายไดอยางถูกตอง ท้ังดานการสืบคนขอมูล การสัมภาษณ 

และการนําขอมูลไปใชในการอางอิง  

The study of principles, techniques and methods of listening, speaking, 

reading, writing and translating through the use of English language skills in practice. These 

skills can be effectively applied to work in the field of radio broadcast, television and digital 

media. As a result, the meaning of a message can be conveyed properly to the audience in 

cases of query, interview and reference.  

DITR 402 การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือดิจิทัล    3(3-0-6) 

  (Management for Digital and Broadcasting Business) 

  ศึกษาพัฒนาการของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล ตลอดจนผลกระทบ

ท่ีมีตอบุคคล วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม การปรับตัวขององคกรสื่อ การบริหารและการจัดการ การ

วางแผน และระบบบริหารงานขององคกรสื่อ นโยบายการใชเทคโนโลยีสื่อใหมและมัลติมีเดีย ในองคกร

สื่อสารมวลชน รวมถึงความเคลื่อนไหวของการพัฒนาดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิตอล 

The study of the evolutions of radio broadcast, television and digital media 

as well as their impacts on individuals, culture, economic system and society; the 

adaptation of media organizations, the administration and management, the planning and 

operation management of media organizations; policies in the use of modern media and 

multimedia technologies in mass communication organizations and the movements in the 

development of radios broadcast, television and digital media. 

DITR 403 การวิจัยเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือดิจิทัล   3(1-4-4) 

  (Research for Digital and Broadcasting) 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธีการ

วิจัย วิธีการเก็บขอมูล สถิติเบื้องตนท่ีจําเปนสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการ

วิจัย โดยมีการฝกปฏิบัติในการผลิตผลงานวิจัยข้ันพ้ืนฐานและการวิเคราะหผลการสํารวจหรือผลการวิจัยเพ่ือ

นําไปใชประโยชนตองานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล  

The course focuses on the study of the meaning, significance, roles, process, 

types, and characteristics of research for digital and broadcasting together with research 

methodology, data collection, data analysis and data presentation. This course also offers 

students a chance to conduct research and analyze its result in order to expand the 

knowledge of radio and television broadcasting and digital media. 
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DITR 404 การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือดิจิทัล   3(1-4-4) 

  (Seminar in Digital and Broadcasting) 

  ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับสถานการณปจจุบันของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

สื่อดิจิทัล เพ่ือใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับ

การดําเนินงาน โดยมีการฝกปฏิบัติในจัดการสัมมนาดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิตอลใน

ประเด็นท่ีเหมาะสม ตามหลักการและเทคนิคในการจัดการสัมมนา 

This course focuses on the study and analysis of current conditions of radio 

and television broadcasting and digital media so as to get into the core problems and 

difficulties of the operation system, and to find out solutions to those problems. The course 

provides students with workshops and seminars on appropriate issues related to radio and 

television broadcasting and digital media. 
    

ADPR 301 การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ   3(3-0-6) 

  (Advertising and Public Relations Management and Planning) 

  ศึกษาแนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม การสรางตราสินคา การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ข้ันตอนการวางแผนงาน รวมถึงฝกทักษะใน

การเขียนแผนงานเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ รูปแบบและประเภทขององคกรธุรกิจ และการ

บริหารงานของหนวยงานโฆษณาและประชาสัมพันธ หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาและประชาสัมพันธ  

This course focuses on studying new marketing concepts and branding, 

analyzing marketing environment affecting advertising and public relations, planning 

procedure, skills in advertising and public relations planning, patterns and types of business 

organizations and the management of advertising and public relations sectors or agencies.  
 

ADPR 302 การผลิตและการเขียนเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ  3(2-2-5) 

  (Production and Writing for Advertising and Public Relations) 

  ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตงานโฆษณา การเลือกใชภาพและเสียง การเลือกใช

เทคนิคและวิธีการผลิต หลักและวิธีการเขียนเพ่ืองานโฆษณาและประชาสัมพันธสําหรับสื่อทุกประเภท โดย

เนนการฝกปฏิบัติเก่ียวกับการสืบคนขอมูล การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล และการเขียนในรูปแบบ

ตางๆ รวมท้ังการศึกษาและวิเคราะหผลงานการเขียนของนักวิชาชีพท่ีประสบความสําเร็จ 

This course focuses on the study of advertising production in terms of 

selecting visual and sound effects, techniques adopted to produce advertisement and the 

principles of writing for advertising and public relations through searching, analyzing and 

synthesizing database. The course also offers students a chance to study and analyze a 

prolific writer’s work in order to improve their writing and reading skills.  
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ADPR 303  การใชส่ือดิจิทัลเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ     3(2-2-5) 

  (Digital Media for Advertising and Public Relations)  

  ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการใชสื่อดิจิตอลในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 

การสรางเว็บไซต โฮมเพจ และบล็อกเบื้องตน องคประกอบของเว็บไซต กลยุทธการออกแบบเว็บไซต 

กระบวนการพัฒนา การบริหารและจัดการเว็บไซต การทําการตลาดใหแกเว็บไซต และจรรยาบรรณของการ

พัฒนาเว็บไซต โดยคํานึงถึงการสื่อสารอยางสรางสรรคและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

This course focuses on the roles and significance of digital media to 

advertising and public relations, including creating a basic website, homepage and blog. The 

focus also expands to the components of a website, web designing strategies, web 

development, web management, web marketing and code of conduct in web development 

considering creative communication and corporate social responsibility.  

ADPR 304 กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ     3(2-2-5) 

  (Advertising and Public Relation Strategy) 

  ศึกษาสภาวะแวดลอมทางการตลาด การวิเคราะหองคกรและสินคา/บริการ วิเคราะห

ผูบริโภค วิเคราะหคูแขง รวมถึงการวิเคราะหกลยุทธดานการโฆษณาและประชาสัมพันธขององคกรและคูแขง 

เพ่ือวางแผนและกําหนดกลยุทธ กลวิธี วัตถุประสงค เครื่องมือการสื่อสาร งบประมาณ และการประเมินผล 

ทางดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

This course focuses on the marketing environment, analysis of 

organization  and product/service, analysis of consumers and competitors, included analysis 

of advertising and public relations stratigies of organization and competitors for planning 

and determining strategies, tagtics, purposes,  communication tools, budgets and evaluation 

of advertising and public relations. 

ADPR 305 การบริหารส่ือเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ   3(3-0-6) 

  (Advertising and Public Relation Media Management) 

  ศึกษาประเภทของสื่อ ท่ี ใช ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  สื่อสิ่ งพิมพ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส สื่อดิจิทัล  รวมถึงการวิเคราะหสื่อประเภทตางๆ กระบวนการวางแผนสื่อ การกําหนด

วัตถุประสงค กลยุทธและกลวิธีในการใชสื่อ เหตุผลในการเลือกใชสื่อ การจัดทําตารางการใชสื่อ ตลอดจนการ

วัดประสิทธิผลการใชสื่อทุกประเภท 

This course focuses on media for advertising and public relations such as 

print media, digital media, electronic media, including the analysis of various media. It also 

focuses on media planning process, identifying instructional goals, strategies and tactics of 

media, the reason for choosing media usage, media preparation, including media 

evaluations for all types of media. 
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ADPR 306 การสรางสรรคงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ    3(2-2-5) 

  (Creativity in Advertising and Public Relations) 

  ศึกษากระบวนการคิดท่ีเปนระบบ ข้ันตอนของการคิด องคประกอบของกระบวนการคิดเพ่ือ

การสรางสรรค การสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดอยางสรางสรรคเพ่ือผลิตสื่อสําหรับการโฆษณา

และประชาสัมพันธ โดยเนนการฝกทักษะในการออกแบบ ท้ังการออกแบบและเขียนขอความ การออกแบบ

ภาพและเสียง รวมถึงการจัดและการบริหารกิจกรรมพิเศษในรูปแบบตางๆ  

This course focuses on thinking systems, thinking process, and elements of 

creative thinking. It also aims to promote the development of creative thinking in order to 

produce the media for advertisement and public relations, by concentrate on design skill 

included designing copy writing, and visual and audio designs. included learning how to 

manage and organize activities in various forms. 

ADPR 401  ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ   3(2-2-5) 

  (English for Advertising and Public Relations) 

  ศึกษาหลักและวิธีการอานและการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอานออกเสียง  การสนทนา 

การสัมภาษณ และการแสดงความคิดเห็น การแปลและการเขียนขาว บทความ และบทโฆษณาและ

ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ โดยเนนการฝกปฏิบัติจนไดอยางถูกตองเพ่ือนําไปใชในงานโฆษณา 

ประชาสัมพันธ และสื่อสารการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

This course focuses on the principles and the methods of reading and 

listening for main ideas. The focus expands to reading aloud, having a conversation, 

interviewing, expressing opinions, translating and writing news, journals and advertising and 

public relations scripts. Moreover, students are given a chance to improve their writing skills. 

ADPR 402 การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ      3(3-0-6) 

  (Management for Advertising and Public Relations) 

  ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการธุรกิจทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ การวิเคราะห

สถานการณปจจุบันและแนวโนมของธุรกิจ การปรับตัวขององคกรและบุคลากร การวางแผน การจัดองคกร 

และการจัดการระบบงานดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม การหารายไดและการควบคุม

คาใชจายของธุรกิจ รวมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางแกไขขององคกรธุรกิจ 

This course highlights the management and patterns of advertising and 

public relations as well as the analysis of current situations and favorable marketing trends. 

The course also covers the study on the adaptation of organizations and staff, 

organizational planning, organizational administration, advertising and public relations 

management, organizational income, cost control, and organizational problems and 

solutions. 
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ADPR 403 การวิจัยเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ    3(1-4-4) 

  (Research for Advertising and Public Relations) 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธีการ

วิจัย วิธีการเก็บขอมูล สถิติเบื้องตนท่ีจําเปนสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการ

วิจัย โดยมีการฝกปฏิบัติในการผลิตผลงานวิจัยข้ันพ้ืนฐานและการวิเคราะหผลการสํารวจหรือผลการวิจัยเพ่ือ

นําไปใชประโยชนตองานดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

This course focuses on the importance, process, types, characteristics of 

research conducting as well as research methodology, data collection, fundamental 

statistics, data analysis, research reporting. Students are given a chance to undertake 

research and analyze its results in order to improve their advertising and public relations 

skills. 

ADPR 404 สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ     3(1-4-4) 

  (Seminar in Advertising and Public Relations) 

  ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับสถานการณปจจุบันของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ

เพ่ือใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับการ

ดําเนินงาน  โดยมีการฝกปฏิบัติในจัดการสัมมนาดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ในประเด็นท่ี

เหมาะสม ตามหลักการและเทคนิคของการจัดการสัมมนา 

This course focuses on the study and analysis of current conditions of 

advertising and public relations so as to get into the core problems and difficulties of the 

operation system, and to find out solutions to those problems. The course provides students 

with workshops and seminars on appropriate issues related advertising and public relations. 

COMD 301  การออกแบบส่ือปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย     3(2-2-5) 

 (Interactive Media and Multimedia Design) 

ความสําคัญ หลักการ และแนวคิดการสื่อสารผานสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย เครื่องมือ 

อุปกรณ โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตท่ีเก่ียวของการออกแบบสื่อ การใชประโยชนจากงานออกแบบ 

เทคนิคการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดียในงานออกแบบนิเทศศิลป การนําเสนอผลงานการออกแบบโดย

ใชสื่อ เครื่องมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

This course focuses on the significance, principles and the concept of 

communication through interactive media and multimedia, tool, equipment and the related 

application software for media design, the useability of media design, interactive media and 

multimedia’s production techniques for communication design. Also the media tool that 

related to presentation. 
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COMD 302  การออกแบบเลขนศลิปสําหรับงานโทรทัศนและส่ือดิจิทัล   3(2-2-5) 

      (Motion Graphic Design for Television Works and Digital Media) 

ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับลักษณะของการออกแบบเลขนศิลปท่ีปรากฎในงานโทรทัศน 

และสื่อดิจิทัล หลักการ องคประกอบของการออกแบบเลขนศิลป ประเภทของการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ

ระหวางหลักการไทโปกราฟก และหลักการแอนิเมชั่น การสังเคราะหภาษาการเคลื่อนไหวกับโครงสรางของ

การเลาเรื่อง ความสัมพันธของขอความและภาพสําหรับสื่อฐานเวลา  

   The study of the motion graphic design in television and digital works, 

principles, components of motion graphic design, types in motion, the relation between 

typography principles and animation fundamental, synthesizing the lauguage of motion 

simultaneously with narrative structure, synthesizing of text and image for time-based 

media. 

COMD 303  การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟกในงานส่ือ                3(2-2-5) 

                   (Illustration and Infographic Design)   

   ศึกษาแนวคิดในการสรางภาพประกอบหลักการนําเสนอแทนแบบมโนภาพหรือจินตทัศน

ของขอมูลอันประกอบไปดวยการศึกษาเชิงลึกอินโฟกราฟกและการสรางภาพมโนทัศนแบบดิจิทัล การใช

เทคนิคภาพประกอบดิจิทัลในการบรรยายแนวคิด เรื่องราว กระบวนการ ในรูปของ แผนผัง แผนท่ี แผนภาพ

และภาพประกอบในการบอกเลาเรื่องราวการเรียนรูท่ีจะออกแบบและนําเสนอชิ้นงานกราฟกท่ีมีประสิทธิภาพ

และสวยงามและสามารถวิจารณและประเมินตัวอยางชิ้นงานจากสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล    

   This course will explore the conceptual approaches to illustration,the 

principles of visual representation of information, consist of a deep study of information 

graphics and digital visualizations. Using digital illustration techniques to depicting specific 

ideas, stories in the forms of charts, maps, diagrams, and illustrations to tell stories. learning 

to design effective and beautiful graphical displays of evidence, able to critique and 

evaluate examples from traditional media, and digital media. 

COMD 304  คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 1    (Computer Animation 1)   3(2-2-5) 

ศึกษาหลักพ้ืนฐานของแอนิเมชั่น กายวิภาคของคนและสัตวสําหรับงานแอนิเมชั่น  

การวาดสําหรับงานแอนิเมชั่น กระบวนการผลิตงานแอนิเมชั่นสองมิติ การจัดองคประกอบศิลป และ

ทัศนียภาพ แสง เงา เทคนิคพิเศษในงานแอนิเมชั่นสองมิติ  

  This course focuses on the basic animation fundamental, human and animal 

anatomy, drawing for animation works, two-dimentional animation production process, art 

composition, perspective, light, shadow and special effects in two-dimentional animation 

works. 
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COMD 305  ความรูเบ้ืองตนการจัดแสงและการออกแบบฉากดิจิทัล   3(2-2-5) 

  (Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets Design)   

  ศึกษาหลักการ วัสดุ พ้ืนผิว และคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีใชในการสรางฉากในสื่อดิจิทัล 

องคประกอบฉาก เทคนิคพิเศษ และการจัดแสง ในฉากเสมือนจริง  

  An introduction to the principles, materials, texture  and technical aspects 

used in creating and running digital sets, properties construction, special effects and lighting 

in visual scenic.  

COMD 306  คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 2    (Computer Animation)   3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : เคยเรียนวิชา คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 1 (COMD 304) 

   ศึกษาทฤษฎีสามมิติข้ันพ้ืนฐาน หลักการโมเดลและแอนิเมชั่นบนคอมพิวเตอร ครอบคลุม

กระบวนการใชซอฟแวรคอมพิวเตอรสําหรับการสรางโมเดลสามมิติ แอนนิเมชั่น  งานออกแบบพ้ืนผิว เทคนิค

การจัดแสง และการเรนเดอรริ่ง อุตสาหกรรมงานสามมิติ ในงานภาพเคลื่อนไหว เชิงพาณิชย ไตเต้ิลรายการ

โทรทัศน มันติมีเดีย และเนื้อหาบนเว็บเพจ        

   This course focuses on the fundamental 3D theories and principles of 

computer modeling and animation, covering the process of using computer software to 

produce three-dimensional model building and animation, as well as designed texture, 

lighting effects and rendering, exploring the 3D industry in the motion picture field, 

commercials, broadcast titling, multimedia and web page content. 

COMD 401  ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศิลป     3(2-2-5) 

      (English for Communication Design) 

ศึกษาหลักการ เทคนิค และวิธีการในการฟง พูด อาน เขียน และแปล โดยการฝกทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานดานนิเทศศิลปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถ

สื่อความหมายไดอยางถูกตอง ท้ังดานการสืบคนขอมูล และการนําขอมูลไปใชในการอางอิง 

   The study of principles, techniques and methods of listening, speaking, 

reading, writing and translating through the use of English language skills in practice. These 

skills can be effectively applied to work in the field of communication design. As a result, 

the meaning of a message can be conveyed properly to the audience in cases of query, 

interview and reference. 
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COMD 402  การจัดการธุรกิจทางนิเทศศลิป      3(3-0-6) 

      (Management for Communication Design Business) 

ศึกษาธุรกิจงานนิเทศศิลป โครงสราง ลักษณะ การดําเนินงานขององคกรธุรกิจ ตลอดจน

ผลกระทบท่ีมีตอบุคคล วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม การปรับตัวขององคกรธุรกิจ การบริหารและการ

จัดการ การวางแผน การนําเทคโนโลยีสื่อมาใชในองคกร แนวโนมของธุรกิจทางดานนิเทศศิลป 

The study of communication design business, structure, business operation as 

well as their impacts on individuals, culture, economic system and society; the adaptation 

of organizations, the administration and management, the planning and operation 

management of media organizations; policies in the use of modern media and multimedia 

technologies and the movements in the communication design business 

COMD 403  โครงงานออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design Projects) 3(1-4-4) 

      ใหนักศึกษาคัดเลือกหัวขอโครงงานท่ีมีความคิดสรางสรรค โดยอธิบายไดวาสามารถนํา

ทฤษฎีมาประยุกตใชในการทําโครงงานได และฝกปฏิบัติในลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในงานนิเทศ

ศิลป เนนใหสามารถผลิตชิ้นงานท่ีสามารถใชไดจริงในงานอุตสาหกรรมนิเทศศิลป และสงเสริมใหเกิดความ

เชี่ยวชาญเพ่ือมุงไปสูการสรางแฟมสะสมงาน เตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน 

This course is give to student the opportunity to exercise creative and 

practical control over specialized aspects of communication design. The course emphasis to 

produce the work that can be made use in the industry, encourage the specialization in 

order to aid in the creation of a strong portfolio and a clear path for further graduate 

studies or employment. 
 

COMD 404  สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป      3(1-4-4) 

      (Seminar in Communication Design) 

ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับสถานการณปจจุบัน ประเด็นรวมสมัยของงานออกแบบนิเทศศิลป เพ่ือใหเขาถึง
ขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับการดําเนินงาน โดยมีการฝก
ปฏิบัติในจัดการสัมมนาดานนิเทศศิลปในประเด็นท่ีเหมาะสม ตามหลักการและเทคนิคในการจัดการสัมมนา 

This course focuses on the study and analysis of current conditions of 
communication design and comtemporary issues so as to get into the core problems and 
difficulties of the operation system, and to find out solutions to those problems. The course 
provides students with workshops and seminars on appropriate issues related to 
communication design. 
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 กลุมวิชาโท  

 ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทภายนอกคณะท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 15     หนวยกิต 

โดยใหเปนไปตามเง่ือนไขวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ  

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ สามารถเลือกเรียนกลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตรเปนวิชาโทได โดยให

เปนไปตามคําแนะนําของอาจารยประจําสาขาวิชา 

 
 วิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียน 7 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

COMM 499 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Cooperative Education)           7(1-40-0) 

  แบงเปน   

  การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา     1(1-0-0) 

  (Preparation for cooperative Education) 

  ศึกษาหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ และการไปปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนําเสนอรายงาน และการ

เตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

This course focuses on idea of cooperating education, professional ethics, 

personality and interpersonal communication, basic knowledge and techniques for job 

application, operations in workplace, presentation for projects or work, writing and 

presenting reports, and preparing to work with others. 
 

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6  (0-40-0) 

  ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีดําเนินงานตรงกับสาขาวิชา 1 ภาค 

การศึกษา โดยใชความรูทางวิชาการไปปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ นั้น 

เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานโครงการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานตออาจารยท่ี

ปรึกษาและผูแทนของสถานประกอบการ 

Students are required to train in any workplace which related to a study field 

using technical knowledge to work as a virtual employee in the workplace. Later on, they 

are required to conduct a report and presentation for their performances with their advisors 

and the representatives of the workplace. 
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COMM 498  การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร (Communication Arts Internship)  7(1-40-0) 

  แบงเปน 

  การเตรียมความพรอมสําหรับฝกวิชาชีพ (Preparation for Internship) 1 (1-0-0) 

  ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพ้ืนฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการ

นําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพรอมในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

This course focuses on idea of internship, morality of professional, 

personality and interpersonal communication, basic knowledge and techniques for job 

application, operations in workplace, presenting techniques for products or projects, writing 

and presenting reports, and preparing to work with others.  
 

การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร (Communication Arts Internship)  6(0-40-0) 

           ใหนักศึกษาไปฝกวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีดําเนินงานตรงกับสาขาวิชาไมนอยกวา 600 

ชั่วโมง เพ่ือเรียนรูสภาพจริงของการปฏิบัติงาน โดยสามารถแบงการฝกวิชาชีพไดหลายครั้ง นับตั้งแตชั้นปท่ี 1 

จนถึงชั้นปสุดทาย ภายใตการนิเทศและประเมินผลของอาจารยประจําวิชารวมกับสถานประกอบการ พรอม

ท้ังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับวิชาการท่ีไดศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝกวิชาชีพ 

Students are required to train in any workplace which related to a study 

filed. Training duration must be at least 600 hours so that the students will learn the actual 

work operations. The training can be divided into different times starting from the first year 

to the last year of the study. During the training, all procedures will be supervised by the 

supervisor and the owner of the workplace’s supervision and evaluations.  
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 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธรุกิจ 

Faculty of Business 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพ่ือสรางบัณฑิตทางการบัญชีท่ีมีความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากลและ 

    สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

2.  เพ่ือสรางบัณฑิตทางการบัญชี ท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน 

3.  เพ่ือสรางบัณฑิตรองรับสายวิชาชีพทางการเงินการธนาคาร 

 

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy Program 

 

ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย  :  บัญชีบัณฑิต อักษรยอ  :    บช.บ. 

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Accountancy อักษรยอ   :     B.Acc. 

 
 

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา  140   หนวยกิต  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา   34     หนวยกิต 

1.1   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     14 หนวยกิต 

1.2   กลุมวิชาภาษา                                         11   หนวยกิต 

1.3   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร           6   หนวยกิต 

1.4   กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                       3   หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  100 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน    36 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ   36 หนวยกิต 

2.3 กลุมเอกเลือก 13 หนวยกิต 

2.4 กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต 

3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

 

หลักสตูรบัญชีบัณฑติ   
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รายวิชาในหลักสูตร 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ใหเรียนไมนอยกวา  34  หนวยกิต   ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต   หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ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. IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 

4. LAWS 100 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 

5. PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร  (Psychology and Behavioral Science) 2(2-0-4) 

6. SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

2(2-0-4) 

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

1.2  กลุมวิชาภาษา  11  หนวยกิต 

1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (English for Daily Life) 2(1-2-4) 

2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 

2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยกุตใช  (English Skills and Applications) 2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ 

(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  

(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 

 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1. COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer For Working ) * ไมนับหนวยกิต* 2(1-2-4) 

2. SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)   2(2-0-4) 

3. TAPS  100 การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 

4. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 
 

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต  

1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา  จํานวน 2 หนวยกิต 

1. LEAC  100 การเรยีนรูผานกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 

2. LEEX  100 การเรยีนรูผานประสบการณ  (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา  จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. PEHR  101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

2. PEHR  104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 

3. PEHR  105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 

4. PEHR  106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 

5. PEHR  110 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 
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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  101 หลักการจดัการ  (Principles of Management)  3(3-0-6) 

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

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

7. BUSI  202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

(Management of Information System in Organization)  

3(3-0-6) 

8. BUSI  203 การวิเคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ  

(Quantitative Analysis and Business Statistics)  

3(3-0-6) 

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

10. BUSI  206 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ (Productions and Operation Management) 3(2-2-5) 

11. BUSI  301 การจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic Management)  3(3-0-6) 

12. ECON  105 เศรษฐศาสตรธุรกิจ  (Business Economics)  3(3-0-6) 

 
       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  กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 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  412 ทฤษฎีการบัญชี  (Accounting Theory) 3(3-0-6)   
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6. ACCT  413 การบัญชีระหวางประเทศ   (International Accounting) 3(3-0-6)   

7. ACCT  414 การบัญชีหนวยงานรัฐบาล  (Governmental Accounting) 3(3-0-6)   

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

9. ACCT  421 การบริหารตนทุน   (Cost Management) 3(3-0-6)   

10. ACCT  422 การวางแผนและควบคุมทางบัญชี  (Controllership) 3(3-0-6)   

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

12. ACCT  424 การบัญชีเพ่ือการจดัการสิ่งแวดลอม  

(Environmental Management Accounting) 

3(3-0-6)   

13. ACCT  432 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

(Accounting Information System Controls and Auditing) 

3(3-0-6)   

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

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

16. ACCT  441 โปรแกรมสําเร็จรูปดานการบัญชีและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากร

องคการในทางการบัญชี 

(Accounting Software Package  and Enterprise Resource Planning 

Software for Accounting) 

3(2-2-5) 

17. ACCT  442 การวางระบบบัญชี  (Accounting System Design) 3(3-0-6) 

18. ACCT  443 ระบบฐานขอมลูสําหรับการบัญชี  (Database Systems for Accounting) 3(3-0-6) 

19. ACCT  444 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

(Analysis and Design of Accounting Information Systems) 

3(3-0-6) 

20. ACCT  445 ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

(Issues in Accounting Information System) 

3(3-0-6) 

21. ACCT  451 การวางแผนภาษีอากร  (Tax Planning) 3(3-0-6)   

22. ACCT  452 ปญหาการภาษีอากร  (Problems in Taxation) 3(3-0-6)   

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

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

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

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

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

28. ACCT  493 การวิจัยทางการบัญชี  (Accounting Research) 3(3-0-6)   

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  92 - 

2.4 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

      ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากกลุมวิชาโทในหลักสูตรตางๆตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดหรือกลุมวิชาโทการเงิน

การธนาคารของสาขาดังนี้ 

 

 กลุมวิชาโท การเงินการธนาคาร 

     นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะเลือกกลุมวิชาการเงินการธนาคารเปนวิชาโท จะตองลงทะเบียนใน    

      รายวิชาท่ีระบุไว  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 
 

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

หมายเหตุ กรณีท่ีเลือกเรียนวิชาโททางการบัญชี นักศึกษาตองเลือกเรียนจากหมวดวิชาเฉพาะดานของ
สาขาวิชาการบัญชีในกลุมวิชาแกนและการบัญชีการเงิน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   (1. แผนการศึกษาแบบฝกงาน) 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัส

 

ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT  111 การบัญชขีั้นตน 1 3  ACCT  112 การบัญชขีั้นตน 2 3 
BUSI  101 หลักการจัดการ 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  ECON  105 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั  2  ENGL  102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 2 
IPHI  100 ปรัชญาชีวิต 2  LAWS  100 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  LEEX  100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 
PSYC  100 จิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร 2  PEHR …. การออกกําลังกาย 1 
TAPS 100 การคิดและการแกปญหา 2  SOCI  100 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง อาเซียนและโลก 2 
TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1  3 
THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2  ACCT  181 การฝกงาน 1 1 

 รวม 21   รวม 20 

หมายเหตุ :  กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 181 การฝกงาน 1 ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT  211 การบัญชขีั้นกลาง 1 3  ACCT  212 การบัญชขีั้นกลาง 2 3 
BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  ACCT  221 การบัญชตีนทุน 1 3 
BUSI  202 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  BUSI  201 การภาษีอากร 1 3 
BUSI  203 การวเิคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติธิุรกจิ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 
BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอฯ 3 
ENGL  201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  ACCT  281 การฝกงาน 2 3 
SCIE  100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2     
SOCI  101 สังคมเศรษฐกจิการเมอืงไทย 2     

 รวม 21   รวม 17 

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 281 การฝกงาน 2 ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา 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  206 การจดัการการผลิตและปฏิบัติการ 3  XXXXXXX วิชาโท  4 3 
XXXXXXX วิชาโท 1 3  ACCT 382 การฝกงาน 3 3 
XXXXXXX วิชาโท 2 3     

 รวม 21   รวม 15 

หมายเหตุ :     1.  กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 382 ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
      2.  วิชา COMP 300  ไมนับรวมหนวยกิตไวในโครงสรางหลักสูตร 

 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT 411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห 3   ACCT 491 การสัมมนาทางการบัญช ี 3 
ACCT 431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3  BUSI  301 การจดัการเชิงกลยุทธ 3 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 1 3  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 
XXXXXXX วิชาโท 5 3  XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 3 

       

 รวม 12   รวม 12 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT  111 การบัญชขีั้นตน 1 3  ACCT  112 การบัญชขีั้นตน 2 3 
BUSI  101 หลักการจัดการ 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  ECON  105 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั  2  ENGL  102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 2 
IPHI  100 ปรชัญาชีวิต 2  LAWS  100 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  LEEX  100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 
PSYC  100 จิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร 2  PEHR …. การออกกําลังกาย 1 
TAPS 100 การคิดและการแกปญหา 2  SOCI  100 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง อาเซียนและโลก 2 
TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 
THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2     

 รวม 21   รวม 20 

 
  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ACCT  211 การบัญชขีั้นกลาง 1 3  ACCT  212 การบัญชขีั้นกลาง 2 3 
BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  ACCT  221 การบัญชตีนทุน 1 3 
BUSI  201 การภาษีอากร 1 3  BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3 
BUSI  202 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  BUSI  206 การจดัการการผลิตและปฏิบัติการ 3 
BUSI  203 การวเิคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติธิุรกจิ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 
ENGL  201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 3 
SCIE  100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2   อยางมืออาชีพ  
SOCI  101 สังคมเศรษฐกจิการเมอืงไทย 2     

 รวม 21   รวม 17 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ACCT  311 การบัญชขีั้นสูง 1 3  ACCT  312 การบัญชขีั้นสูง 2 3 
ACCT  321 การบัญชตีนทุน 2 3  ACCT  331 การสอบบัญช ี 3 
ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3  ACCT  381 การเตรียมความพรอมการปฎิบัติงานสหกิจฯ 1 
ACCT  351 การภาษีอากร 2 3  ACCT  411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห 3 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 1 3  ACCT  431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3 
XXXXXXX วิชาโท  1 3  COMP  300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 
XXXXXXX วิชาโท  2 3  XXXXXXX วิชาโท  3 3 
    XXXXXXX วิชาโท  4 3 

 รวม 21   รวม 19 

หมายเหตุ :   วิชา COMP 300  ไมนับรวมหนวยกิตไวในโครงสรางหลักสูตร 
 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT 481 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6  ACCT 491 การสัมมนาทางการบัญช ี 3 
    BUSI  301 การจดัการเชิงกลยุทธ 3 
    XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 3 
    XXXXXXX วิชาโท 5 3 
    XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 

 รวม 6   รวม 15 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  14 หนวยกิต 

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

ศึกษาความเปนมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณ 

สมัยกลาง สมัยใหม จนถึงยุคหลังสมัยใหม 

This course explores the history, notion; civilization form and history of arts 

in ancient age, middle age, modern age until postmodern age (era).      

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

ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไก
ราคา บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

This course covers fundamentals and applications of economics, price 
mechanisms, roles of governmental and private sectors in economics, and economic 
policies. The changes in local and international economies will be analyzed and the Self-
sufficiency Economy philosophy will be discussed. 

IPHI 100  ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)         2(2-0-4) 

ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดตางๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม 

ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาท่ีสําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร 

สุนทรียะ อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม 

This course aims at the meaning and range and various concepts of 

philosophy from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and 

science and the important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, 

epistemology and ethics.      

LAWS 100   กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)       2(2-0-4) 

ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง  ท่ีมา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม 

และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the 

significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and 

others related Law for daily living.    

คําอธิบายรายวิชา  
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PSYC 100  จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)  2(2-0-4) 

ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา  พฤติกรรมมนุษย ความหมาย ประโยชนของมนุษยสัมพันธ 
บุคลิกภาพ การปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม 
องคกร การสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรม การนําเอาหลัก
จิตวิทยามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 

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

SOCI 100  สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก                  2(2-0-4) 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีมีความสัมพันธกับ
พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุม การเปนประชาคมอาเซียน ปญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก 

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

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

ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองไทย รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship 
between society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the course. 

 

 กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต 

ENGL 101  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)       2(1-2-4) 

ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพ่ือนํามาใชเพ่ือการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวันได

อยางถูกตองและเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน 

To study fundamential English language structures and patterns and to 
practice the integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in 
order to deploy in everyday communication and situations correctly and appropriately , for 
example, listening to news updates and reporting heard stories, reading or writing short 
messages or texts, etc. 
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ENGL 102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ        2(1-2-4) 

(English for Effective Communication)   

ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง 

พูด อาน เขียนเพ่ือการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงข้ึน เชน ฝกการฟงและอานเพ่ือจับใจความและ

รายละเอียดท่ีสําคัญ ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมท้ังเนนฝกการออกเสียงท่ีถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว  

To study more complex English grammar and structures through 

communicative listening, speaking, reading, and writing skills with high level of formality of 

vocabulary, for example, listening and reading for main ideas and details, speaking and 

writing in various regional and global contexts including an emphasis on accurate and fluent 

pronunciation and intonation              
 

 

ENGL 201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช        2(1-2-4) 

(English Skills and Applications) 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟงและอาน พูดและเขียน ท่ีใชคําศัพทและสํานวนท่ีหลากหลาย 

รวมถึงใช ไวยากรณ และโครงสรางภาษาท่ีซับซอนและเปนทางการ โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆ ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล         

To study effective techniques and methods of receptive (listening and reading) 

and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of vocabulary and 

proverbs, and formally complex grammar and structures with an emphasis on correct and 

appropriate applications for up-to-date situations through critical thinking skill  
 

ENGL 202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ        3(1-4-4) 

(English for Professional Communication and Presentations) 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการ

นําเสนออยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณท่ีเก่ียวกับสาขาของผูเรียน พรอมท้ังศึกษาเรื่องคําศัพทและ

สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในการสื่อสารอยางมืออาชีพ 

To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant 

to learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful 

English conversations, and presenting academic texts related to students’ area of 

specialization. Emphasis is also placed to expand professionally communicating vocabulary 

and expression. 
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THAI 100  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ                  2(1-2-4) 

(Thai Language for Communication and Presentations) 

ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตาม

หลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง กระบวนการสงสารผานรูปแบบการเขียน 

การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกับบุคคลตาม

โอกาส และสถานท่ี กลวิธีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและนําเสนอ อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

This course deals with the analyzing of Thai language used in the present, 

practices using Thai language skills with correct structure, valuing the received messages as 

readers and listeners, the process of sending messages via writing and speaking as well as 

using language for everyday purpose. It also aims at using idiomatic wording that is 

appropriate for people, occasions, and places using Thai language for effective 

communication and presentation strategies.  

 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

COMP 300  คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer for Working)            2(1-2-4)                                                                                 

เง่ือนไข :  - ไมนับหนวยกิต 
- ผูท่ีสอบไมผาน IT Exam ในชั้นปท่ี 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ      
  e-learning  
- ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U 
ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใช

โปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และการใชงานบล็อก 
Condition: - This is a non-credit subject. 

- Students who have failed in IT exam must register this class in the 3rd year   
  (e-learning class only)  

          - This result of the course graded as S or U 
This course explores applying computers for working, using word processing 

programs, spreadsheet programs, Presentation Programs, and blogs. 

SCIE 100  ส่ิงแวดลอมกับชีวิต  (Environment and Life)         2(2-0-4)  

ศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอ

ชีวิตประจําวัน และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถ่ินและสากล 

The study of environmental science, the effect of environmental changing to 

daily life, applying the development of life quality to individuals, local and international 

levels are covered in the course. 
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TAPS 100   การคิดและการแกปญหา   (Thinking and Problem Solving)     2(2-0-4) 

ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหา

เชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ 

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

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

decision-making process. 
 

TECH 101  ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4)                  

ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใช

หองสมุดและการสืบคนขอมูล เครือขายสังคม โปรแกรมประยุกตสํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม 

จริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร 

This course aims at using new media and technology, computer systems and 

network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social 

networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users.    

  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต 

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

ศึกษาเรียนรูความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ  การประเมินกิจกรรม

โครงการ  โดยการเรียนรูผานกิจกรรมดานวิชาการ  ดานกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน

และรักษาสภาพแวดลอม  ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และ

ดานความเปนมืออาชีพ 

This course deals with learning the meaning, concepts, significance and 

management. It covers evaluating activities of the project by learning from academic 

activities, health promotion, volunteer and environmental saving, arts and culture, moral 

and ethics, communication, language and professionalism.     
 

LEEX 100  การเรียนรูผานประสบการณ (Learning by Experiences)  1(0-3-2) 

ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู  ทักษะ

ดานอาชีพ  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรท่ีมี

ประสบการณในเรื่องตาง ๆ 

The course focuses on working and practical training for reinforcing 

knowledge development by integrating career skills, theoretical and practical learning 

systems by experienced guest speakers.  
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PEHR ...... การออกกําลังกาย (โดยเลือกประเภทกีฬา ดังนี้) 

PEHR 101  กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย 

การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถ

นําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีใน

การออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเขาจังหวะซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

The study of the importance of health and physical fitness, introductory 

exercise science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health 

are emphasized in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for 

health, fitness and amusement, creating good attitude in exercising and having athletic 

spirits with rhythmic activities. 
 

PEHR 104  เทนนิสเพ่ือสุขภาพ (Tennis for Health)                 1(0-2-2) 

ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพ้ืนฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพ

และสมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิส

ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

This course explores tennis for health including the history, objectives, basic 

skills, tennis techniques, the importance of health and fitness, right weight control, using 

tennis as exercising for good health and fitness, creating good attitudes in exercising, having 

an athletic spirit with playing tennis.  

 

EHR 105  กอลฟเพ่ือสุขภาพ (Golf for Health)               1(0-2-2) 

ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการเลนกอลฟ ตลอดจนเทคนิคและ

กลวิธีของการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการ

แขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ี

ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมกอลฟ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of playing 

golf; techniques and how to play golf such as proper etiquette, and how to take care of 

golf equipment. This course also covers rules, manners for playing golf, safety, the 

importance of health and fitness, creating good attitude in exercising, and having an athletic 

spirit with playing golf.  
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PEHR 106  นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health)      1(0-2-2) 

ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิด

ความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพ่ือมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออก

กําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมท้ังกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to enjoy 

exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit, creating 

unities, and helping each other are addressed in the course. 

PEHR 110  วายน้ําเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health)    1(0-2-2) 

ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและ

กลวิธีการ การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการ

เลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา 

ดวยการวายน้ํา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of swimming; 

techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, manners for 

competition, safety, the importance of health and fitness, creating good attitudes in exercising as 

well as having and athletic spirit in swimming. 

 

 

2.   หมวดวิชาเฉพาะดาน  

 กลุมวิชาแกน 

ACCT 111  การบัญชีข้ันตน 1         3(3-0-6) 

(Introduction to Accounting Principles I) 

หลักการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ 

และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทยอย รายการ

ปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาด การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการ

บัญชี 

Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle; financial 

statements preparation for servicing and merchandising firms; voucher system; special 

journals; control account and subsidiary ledgers; adjustment and corrected error entry; the 

application of accounting software; accounting professional ethics. 
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ACCT 112  การบัญชีข้ันตน 2  (Introduction to Accounting Principles II) 3(3-0-6) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือและการบัญชีสําหรับ

ภาษีมูลคาเพ่ิม เจาหนี้และต๋ัวเงินจาย เงินเดือนและคาจางแรงงาน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจ

เกิดข้ึน สวนของเจาของ และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเก่ียวของ 

Cash and cash equivalance; accounts receivable and notes receivable; 

inventories and accounting for value added tax; accounts payable and notes payable; salary 

and wages; estimest liability and contingencies; owner’s equity; and releting accounting 

software. 

BLAW 201  กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ           3(3-0-6) 

(Business Law and Business Ethics)   

ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรธุรกิจ  และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทาง

ธุรกิจ เชน หลักกฎหมายซ้ือขาย เชาทรัพย เชาซ้ือ กูยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับ

ตราสารทางการเงิน เชน ตราสารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผูบริหารและ

พนักงาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

A study of law in business setting management and business activities 

contexts. This covers various topics including purchase and sales contract, rental contract, 

leasing contract, hire purchase contract, pawn, loan, mortgage, and guarantee. It also 

provides an exposure to instrument law including equity instruments, fixed income 

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

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

BUSI 101  หลักการจัดการ (Principles of Management)    3(3-0-6) 

ศึกษาลักษณะขององคการและการบริหารท้ังในและตางประเทศ วิวัฒนาการของ

แนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร หนาท่ีการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา

ทํางาน และการควบคุม การศึกษาหนาท่ีการบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา 

ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมคน และหนวยงานในองคการ  โดยมุงใหความสําคัญกับผลกระทบของปจจัย

ท่ีเปนตัวบุคคล     ซ่ึงสงผลกระทบตอองคการ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ 

ในยุคโลกาภิวัตน 

A study of organization characteristics and management both domestically 
and globally. Evolution of management concept and theory as well as management roles, 
which include planning, organizing, Sourcing, and controlling. This also involves an exposure 
to management roles by adopting behavioral science and psychology in the study. It 
examines relationship among people, group of people, and departments in particular 
organization with an emphasis on impact of an individuals on organization.  This also covers 
change management and organizational development in the context of globalization.  
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BUSI 102  หลักการตลาด (Principles of Marketing)    3(3-0-6) 

ศึกษาแนวความคิด หนาท่ีและความสําคัญของการตลาดท่ีมีผลตอความสามารถในการ

ดําเนินงานของธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาด

เปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ 

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

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

pricing and promotion, consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing 

mix strategy, and market targeting. 

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

ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรของไทย  หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บ

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ 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 202  การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร          3(2-2-5) 

(Management of Information System in Organization) 

วิชาบังคับกอน : TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  

หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิงธุรกิจการพัฒนากลยุทธขององคกร โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ดานบุคลากร องคกร และการบริหาร บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารท่ีมีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในองคกร 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.  
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BUSI 203  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ        3(3-0-6) 

(Quantitative Analysis & Business Statistics)   

ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต

ความแนนอน และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลองสถานการณ 

รวมท้ังการประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือการวิจัยและตัดสินใจทางธุรกิจ 

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

decision making  under certainty and uncertainty, linear programming, network analysis, 

simulation, and applied use of descriptive statistics and inferential statistics for processes of 

research and decision making in business context.  

 

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

วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี :   

ACCT 111 การบัญชีข้ันตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) 

ACCT 112 การบัญชีข้ันตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนในคณะบริหารธุรกิจ 

ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I) 

ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 

หรือสําหรับนักศึกษาตางคณะ    

ACCT 100 การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting) 

ขอบเขตและบทบาทหนาท่ีของฝายการเงิน เปาหมายและความสําคัญของการจัดการทาง

การเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจท่ีมีผลทางภาษี  เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงินเพ่ือการบริหาร

การเงิน  การจัดการทางการเงินของธุรกิจท้ังในดานการจัดการ จัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ตลาดทาง

การเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

Scope and role of the finance department; goals and the importance of 

business financial management; taxable in type of business; financial analysis techniques for 

financial management; financial management of business management, financing and equity 

capital; financial markets; and managing financial risk. 
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BUSI 206  การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ      3(3-0-6) 

(Production and Operation Management) 

ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธการผลิตและบริการ  การวางแผนผลิต

สินคาและบริการ  หลักการเพ่ิมผลผลิต  การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางแผนผังการจัดซ้ือและลําเลียง  การควบคุม

สินคาคงคลัง  การควบคุมคุณภาพ  มาตรฐานสินคาและบริการ  การควบคุมตนทุนการลดความสูญเสีย  การ

บํารุงรักษาอุปกรณ  การบริหารความปลอดภัย  จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

A study of operations management that covers production and services 

strategy,  production and services planning, productivity improvement principles, facility or 

plant  location, procurement and logistics planning,  inventory control system, quality 

control, products and services standardization, cost control, risk control, maintenance, 

safety management, and social and environmental responsibility ethics. 
 

BUSI 207  การเงินธุรกิจ 2 (Business Finance II)     3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ 1 

เทคนิคการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน  เงินสด  ลูกหนี้  สินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร 

(งบรายจายลงทุน) ภายใตสถานการณท้ังแนนอนและไมแนนอน โครงสรางเงินลงทุนและตนทุนของเงินทุน 

หนี้สิน การจัดหาเงินทุนระยะยาว  นโยบายเงินปนผล การควบรวมกิจการ  

Techniques of working capital management, cash management, account 

receivable management, inventory management and fixed asset management (capital 

budget management) under certainty and uncertainty situation, short-term finanincing, long-

term financing, dividend policy, mergers  business .  

 

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

ศึกษาการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณภายในองคการโดยวิเคราะห

จุดออนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพ่ือกําหนดทิศทางจุดมุงหมายและภารกิจขององคการใหเหมาะสมกับ

กําลังความสามารถ และสภาพแวดลอม รวมถึงการสรางคานิยม วัฒนธรรมองคการ  ปรัชญา  นโยบาย   

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ   แผนทิศทางกลยุทธ การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธโดยใชกรณีศึกษาทาง

ธุรกิจประกอบการเรียนการสอน 

An exposure to assessment of external environment as well as internal state 

of particular organization by adopting SWOT analysis as a tool to determine the visions and 

missions of the organization with respect to organization capacity, environment, 

organizational value and culture,   philosophy and policy, strategic objective, strategic 

direction plan, and strategic control and operation through a business case study.  
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ECON 105  เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economics)            3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรดาน  อุปสงค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต การ

วิเคราะหตนทุน กําไร  โครงสรางการตลาด  ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน    นโยบายการคลัง  นโยบายการคา

และการเงินระหวางประเทศ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห    ประกอบการตัดสินใจในการ กําหนด

นโยบายของธุรกิจ เชน นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด นโยบายการกําหนดราคา     

An exposure to principles of economics with an emphasis on demand, 

consumer behavior, production behavior, cost and profit analysis, market structure, financial 

market, monetary policy, fiscal policy, and international trade and monetary policy. This 

also aims to encourage applied use of these topics in the processes of analysis and 

decision-making as well as business policy determination including production policy, 

marketing policy, and pricing policy.  

 

ACCT 100  การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting)                                 3(3-0-6)  

วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาตางคณะท่ีตองการเลือกเรียนวิชาโทการเงินการธนาคาร 

หลักการบัญชี แมบทการบัญชี  หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู วงจร

การบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยการ การบัญชีเก่ียวกับเงิน

สดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ หนี้สินและสวน

ของเจาของ การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพ่ิม และการบัญชีสําหรับกิจการผลิตสินคา  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

บัญชี และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 

A study of financial accounting concepts and frameworks. Topics also include 

double entry accounting principles and approaches, cycles of accounting, recording of 

business transactions, and the preparation of financial statements, accounting principles 

relating to cash flows, cash equivalents, accounts receivable, notes receivable, merchandise 

inventory. This also includes property, plant, and equipment, liability and owner’s equity 

accounting, VAT accounting, and accounting for manufacturing business.  as well as 

application of accounting software. 
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 กลุมวิชาเอกบังคับ 

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

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

                        ACCT 112 หลักการบัญชีข้ันตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

 วิชาบังคับกอนสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนกรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปดวิชาโททางการบัญชี :   

ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)   

                     ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 

หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การรับรูรายการ

และการวัดมูลคาของสินทรัพย การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยในรายงานทางการ

เงิน การบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตนทุนการกูยืม และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือระบบ

การควบคุมสินทรัพย 

Principles and procedures of accounting for assets; classification; recognition and 

valuation of assets; and presentation of assets in the financial reporting; accounting for 

investment property; borrowing cost and accounting software for asset control system. 

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

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

                        ACCT 112 หลักการบัญชีข้ันตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

 วิชาบังคับกอนสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนกรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปดวิชาโททางการบัญชี :   

ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)   

                     ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 

หลักการและวิธีการทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของกิจการ การรับรู

รายการ การวัดมูลคาหนี้สิน การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลหนี้สินในรายงานทางการเงิน การบัญชีหาง

หุนสวน การบัญชีบริษัทจํากัด การชําระบัญชีของธุรกิจ และงบกระแสเงินสด 

Principles and procedures of accounting for liabilities and owners’ equity; 

recognition, valuation, presentation and disclosures of liabilities in the financial reporting; 

accounting for partnership; accounting for corporation; business liquidations; and statement 

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

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

                        ACCT 112 หลักการบัญชีข้ันตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

 วิชาบังคับกอนสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนกรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปดวิชาโททางการบัญชี :   

ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)   

                     ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 

หลักพ้ืนฐานของการบัญชีตนทุน การคิดตนทุนงานสั่งทํา การคิดตนทุนงานชวง การบัญชี

สําหรับวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต การคิดตนทุนตามกิจกรรม การบัญชีสําหรับ

ผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได การบัญชีสําหรับสินคาเสีย เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย การงบประมาณ

และการคิดตนทุนมาตรฐาน และการวิเคราะหผลตาง  

Basic principles of cost accounting; job order costing; process costing ; accounting 

for direct material, direct labor and manufacturing overhead; activity-based costing; accounting for 

joint and by product; accounting for spoiled goods, scrap and waste materials; budgeting and 

standard costing; variance analysis. 
 

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

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

 ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการขายผอนชําระ     ธุรกิจ

ลีสซ่ิง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด การรายงานงบการเงิน

ระหวางกาล สัญญากอสราง การปรับโครงสรางหนี้ สัญญาเชา ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ผลประโยชนพนักงาน 

การบัญชีกองทุนและการบัญชีกิจการไมแสวงหาผลกําไร 

Accounting practice for consignment, joint venture, installment sales, leasing business; 

accounting policy; accounting changes and error correction; interim financial statements reporting; 

construction contract; troubled debt restructuring; leasing; defered taxation; employee benifites; fund 

accounting; and non-profit enterprise. 

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

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I)  

 ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การทํางบการเงินรวม 

รายการเงินตราตางประเทศ และการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  

Home-office and branch accounting; accounting for combined corporate 

entities; preparation of consolidated financial statements; foreign currency transactions; 

translations of foreign financial statements. 
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ACCT 321  การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting II)    3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

การบัญชีบริหารและการบัญชีตนทุน การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน เทคนิคในการประมาณ

ตนทุน วิธีตนทุนเต็มและตนทุนตรง การวิเคราะหความสัมพันธของตนทุน-ปริมาณ-กําไร การงบประมาณและ

งบประมาณยืดหยุน การใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน 

การกําหนดราคาโอน การวิเคราะหรายจายลงทุน ประเด็นพิเศษเก่ียวกับแนวคิดตนทุนรวมสมัยในการ

ตัดสินใจ และระบบตนทุนรวมสมัยเพ่ือการวางแผนและควบคุม 
Managerails accounting and cost accounting; cost behavioral analysis; cost 

forecasting techniques; absorption costing and direct costing methord; cost-volume-profit 
relation analysis; bugetting ans flexible bugetting; information for decision making; 
responsibility accounting and performance evaluation; transfer pricing; investment analysis; 
special topics on contemporary cost approaches for decision making; and contemporary 
cost planning and control systems. 

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

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I)  

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

แนวคิดและแมบทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค ขอบเขต กฎหมาย

และขอบังคับเก่ียวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชี 

การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รายงานการสอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีท่ีประมวลผลขอมูลดวย 

คอมพิวเตอร 
Concept and framework of auditing; auditing standard; objectives, scope, law and 

regulations related to auditing; principles and procedures of internal  ontrol; auditing techniques 
and planning; audit quality control; audit reports; and computerized data processing audit. 
 

ACCT 341  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I)  

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

BUSI 202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

(Management Information System in Organization) 

แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหล

ของขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา เอกสาร เครื่องมือสําหรับ

งานดานสารสนเทศทางการบัญชี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ การควบคุมภายในและการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ 
Concepts of accounting information systems; business activities and cycles; 

flow of accounting data and information; systems development and documentation 
techniques; tools of accounting information systems work; use of information technology 
for internal control and improvement of business activities efficiency. 
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ACCT 351  การภาษีอากร 2 (Taxation II)      3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

BUSI 201 การภาษีอากร 1 (Taxation I) 

แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและ

การภาษีอากร การคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปน

กําไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทํารายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษี 

Concepts and differences between accounting principles and taxation for 

revenues and expenses recognition; calculating income tax per revenue code; adjustments for 

financial accounting-based income to taxable income; preparation of tax report and tax returns. 
 

ACCT 491  การสัมมนาการบัญชี (Seminars in Accounting)   3(3-0-6) 

เง่ือนไข :  เฉพาะนักศึกษาชั้นปท่ี 4 หรือ ข้ึนกับดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษา 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร หรือระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีท่ีเปนปจจุบัน 

Presentation and discussion on current interesting topics in financial 

accounting, managerialaccounting or  accounting information systems in current issue. 
 

 
 กลุมวิชาเอกเลือก - ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้  

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

ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสม
จํานวนชั่วโมงฝกงานไวไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 

Professional practice in enterprise in order to accounting department 
suggession and accumulated practice hour not less than 100 hours 
 

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

ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสม

จํานวนชั่วโมงฝกงานไวไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

Professional practice in enterprise in order to accounting department 

suggession and accumulated practice hour not less than 200 hours 
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ACCT 381  การเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา          1(1-0-0) 

(Pre-co-operative Education)      

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา การเตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับ

ผูรวมงาน จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐาน

และเทคนิคในการสมัครงาน การใชสถิติและระเบียบวิธีวิจัย ในการเขียนรายงาน 

Principle and concept of co-operative education; pre-collaboration; professional 

ethics; communicative; personality and interpersonal relations; techniques and knowledge base 

in application.Using satatistics and research methodology for report issuse 

ACCT 382 การฝกงาน 3  (Practicum II)      3(0-18-0) 

ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสม

จํานวนชั่วโมงฝกงานไวไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

Professional practice in enterprise in order to accounting department 

suggession and accumulated practice hour not less than 200 hours 

 

ACCT 411  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห            3(3-0-6) 

(Financial Reports and Analysis) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 311 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting I)  

      หรือ     

ACCT 312 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting II) 

รายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล วิธีการและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหรายงาน

การเงินและขอมูลทางการบัญชีอ่ืนท่ีสําคัญเพ่ือการตัดสินใจ การวิเคราะหธุรกิจ การวิเคราะหผลกระทบตอ

รายงานการเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกัน การวิเคราะหงบการเงินรวม การวิเคระหงบ

กระแสเงินสด คุณภาพกําไร การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ และกรณีศึกษา 

Financial Reports and Disclosures; method and tools for analyzing financial 

reports and other importance accounting informations in order to decision making; business 

analysis; effected analysis in financial reports from differential accounting policy; 

consolidation financial statement analysis; statement of cash flow analysis; quality of 

earnings; analysis of multi-national financial statements; and case study. 
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ACCT 412  ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)     3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติทางการบัญชี รวมถึงการ

ประยุกตวิธีการและหลักการตาง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณดาน

กฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและสังคม หลักการวัดผลการดําเนินงานประจํางวดและ

ฐานะการเงิน ตลอดจนการวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การนําเสนอรายงาน

ทางการเงิน และปญหาท่ีเก่ียวของ 

Evolution, nature, structures, concept and assumptions of accounting; application 
of accounting principles and procedures to economic law and regulations, professional standards 
and social environment; principles of income and financial position measurement; evaluation of 
assets, liabilities and owners’ equities; presentation in financial reporting; and related problems. 

 

ACCT 413 การบัญชีระหวางประเทศ  (International Accounting)      3(3-0-6)   

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

 ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี

ของประเทศตาง ๆ การลดความแตกตางทางการบัญชี การซ้ือตราสารลวงหนา และภาวะเงินเฟอ งบการเงิน

ระหวางประเทศและการเปดเผยขอมูล งบการเงินรวมและรายงานตามสวนงานของบริษัทขามชาติ การ

วิเคราะหงบการเงินนานาชาติ การกําหนดราคาโอนและภาษีระหวางประเทศ การวางแผนและควบคุมของ

บริษัทขามชาติ 

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

ACCT 414  การบัญชีหนวยงานรัฐบาล (Governmental Accounting)  3(3-0-6)  

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

  ACCT 112 การบัญชีข้ันตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

ความหมาย วัตถุประสงค แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ 

นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชีหนวยงานภาครัฐ การ

จัดทํารายงานทางการเงินของหนวยงานภาครัฐ และงบการเงินแผนดิน 

Meaning, Objective, concept and government accounting development; 
government accounting policy and standard; government accounting system and 
procedures; government financial reports; and the financial statement. 
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ACCT 415  การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)          3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

 ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย การจัดทํารายงานการเงินตาม ขอบังคับของ

ธนาคารพาณิชย 

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

 

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

วิชาบังคับกอน : ACCT 321 การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting II) 

 ตนทุนเพ่ือการบริหารในเชิงกลยุทธ ตนทุนคุณภาพ ตนทุนตามเปาหมาย การวิเคราะหหวงโซ

แหงคุณคาและตนทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ ระบบบริหารสินคาทันเวลา การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน การ

วัดผลงานแบบดุลยภาพ การนําขอมูลตนทุนไปใชในประกอบการตัดสินใจการวางแผน ควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติสําหรับผูบริหารทุกระดับ 

Cost for strategic management; quality of cost; target cost; value chain 
analysis and cost of product life cycle; inventory just in time system; cost behavior analysis; 
balance score card evaluation; information for dicision making in planning controlling and 
evaluating. 

 

ACCT 422  การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี (Controllership)   3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

ลักษณะและบทบาทของผูอํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสรางของการจัดองคการ 

เทคนิคในการวางแผนและควบคุม การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน 

และการศึกษานอกสถานท่ี 

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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม การประเมินผลงานของ
องคกรท่ีเนนการวางแผนกลยุทธและการใชงบประมาณเปนเครื่องมือ การกําหนดดัชนีชี้วัดผลดําเนินงานและ
การรายงานเพ่ือการควบคุมและการบรหิาร 

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  การบัญชีเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม          3(3-0-6) 

(Environmental Management Accounting) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีตอ

สิ่งแวดลอมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม การรวบรวม จัดทําและวิเคราะหขอมูลตนทุน

สิ่งแวดลอม ประโยชนทางธุรกิจท่ีไดรับจากการจัดการสิ่งแวดลอมท้ังท่ีเปนตัวเลขทางการเงินและไมเปน

ตัวเลขทางการเงิน การจัดทํารายงานขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความ

ยั่งยืนเสนอตอผูใชภายนอกตามแนวปฏิบัติของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
The concept of sustainable development; negative impact of business on the 

environment and society; environment to collect, process and analyze the environmental 
costs; business interests have been a number of environmental management, both financial 
and non financial figures; the preparation of environmental reports; the preparation of a 
report on sustainability practices to the external users of the relevant regulations. 

 

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

วิชาบังคับกอน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing) 

ลักษณะ ประเภทและมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับท่ัวท้ัง

องคการ กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ การประเมินผล การวางแผนการตรวจสอบภายใน การ

ปฏิบัติงาน การสรุปขอตรวจพบ และการรายงายผลการตรวจสอบ บทบาทการตรวจสอบภายในตอการการทุจริต การ

ตรวจสอบในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Characteristic, types and standard of internal auditing; enterprise risk 

management framework; internal control framework; corporate governance; evaluation; 
internal audit planning; performing; audit finding; and communication audit results; role of 
internal control audit with fraud; internal audit in information technology. 
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ACCT 432  การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี         3(3-0-6) 

(Accounting Information System Controls and Auditing) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 

บทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอรท่ีมีตอการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานทาง

วิชาชีพท่ีเก่ียวของ ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร ประเภทและโครงสรางการควบคุมดาน

คอมพิวเตอร กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรชวยการตรวจสอบ 

การใชกรณีศึกษา 

Roles and impact of computer on control and audit; relevant professional 
standards; risk and computer crimes; structure of computer controls; audit processes and 
computer assisted audit techniques; usages case study. 

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

วิชาบังคับกอน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing) 

ปญหาตางๆ เก่ียวกับการสอบบัญชี การประยุกตหลักการสอบบัญชีใน สถานการณตางๆ 

และการรายงานการสอบบัญชี 

Various problems in auditing; application of auditing principles for various 
situations and audit reporting. 

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

วิชาบังคับกอน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing) 

 หลักการ แนวคิด โครงสรางสําคัญของภาษีอากร ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยในสวนของหางหุนสวนบริษัท พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 การสอบบัญชีตามหลักเกณฑ

การปฏิบัติงานและการรายงานสําหรับผูสอบบัญชีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

Principles, concepts and importance structure of taxation; Thai revenue code; Thai 

civil and commercial code in company and partnership; Thai accounting act; audit processes and 

Tax auditor reporting in Thai revenue code. 

ACCT 441  โปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากรองคการในทางการบัญชี      3(3-0-6) 

(Enterprise Resource Planning Software for Accounting) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 

หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติใช

ระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ การประยุกตงานดานการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ กลุม

ระบบงานทางการบัญชีซ่ึงรวมถึงระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทํางบการเงิน 

Enterprise resource planning principle; success factors in implementing ERP 
software; application of accounting functions in the ERP system; accounting module 
including general ledger system and financial report preparation. 
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ACCT 442  การวางระบบบัญชี  (Accounting System Design)   3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 
ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ลักษณะของระบบบัญชี หลักการและวิธีการพิจารณาการวางระบบบัญชีของธุรกิจ 

สวนประกอบของระบบบัญชี วิธีการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การออกแบบเอกสาร ทะเบียนและบัญชี

ตางๆ การออกแบบรายงานทางการบัญชี ความแตกตางระหวางการบัญชีท่ีทําดวยมือและคอมพิวเตอร และ

บุคคลท่ีเก่ียวของกับระบบบัญชี 

Accounting system nature; principle and procedure for consideration in 
accounting system; accounting system componance, procedure, internalcontrol, 
documentation design, accounting report design; diferentation in manual and computer and 
areas who participate  

ACCT 443  ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญชี (Database Systems for Accounting) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : BUSI 202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร (Management Information System 

  in Organization) 

แนวคิดพ้ืนฐานของฐานขอมูล ภาษา การออกแบบฐานขอมูล เทคนิคและแนวโนม การนําระบบ

ฐานขอมูลไปปฏิบัติใช แนวโนมของระบบฐานขอมูล และระบบฐานขอมูลในทางการคา 

Basic concepts of database; languages; design of database; database system 

implementation techniques and trends; and commercial database systems. 

ACCT 444  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี        3(3-0-6) 

  (Analysis and Design of Accounting Information Systems) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใชแผนภาพทางเดินขอมูล 

พจนานุกรมขอมูลในการวิเคราะหระบบ การออกแบบเอาตพุตและอินพุต การออกแบบแฟมขอมูล และ

ฐานขอมูล 

Accounting information systems analysis and design; use of data flow diagrams; 
data dictionaries in systems analysis; output and input design; file and database design. 

ACCT 445  ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี            3(3-0-6) 

(Issues in Accounting Information System) 

วิชาบังคับกอน :  ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 

คนควา วิเคราะหและอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู และความเขาใจอยางลึกซ้ึงในประเด็นหรือ

ปญหาเก่ียวกับระบบสารสนเทศ เรียนรูแนวทางการแกปญหา เพ่ือพัฒนาทักษะกอนการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา 

Research, analysis, and discussion for building the knowledge and deeply 
understanding in issues or problems about information systems; study problem solutions in 
order to develop skills before working, Case study. 
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ACCT 451  การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)          3(3-0-6)   

วิชาบังคับกอน : ACCT 351 การภาษีอากร 2 (Taxation II) 

การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ภาษีมูลคาเพ่ิม

และภาษีอ่ืน เพ่ือใหการเสียภาษีเปนไปอยางถูกตองและประหยัดภายใตกรอบของกฎหมายและความ

รับผดิชอบตอสังคม 

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 ภาษีมูลคาเพ่ิม

และภาษีอ่ืน โดยเนนกรณีศึกษาและประเด็นสําคัญในปจจุบัน  

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

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

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

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย 

ประกันภัย คลังสินคา โลจิสติกส เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท 

Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as 

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

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

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล กิจการ

ทองเท่ียว ธุรกิจเก่ียวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และกิจการใหบริการอ่ืน เลือกศึกษากิจการประเภทใด

ประเภทหนึ่ง หรือ หลายประเภท 

Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as hotel, 

hospital, toursism, and other servicing enterprises. Selected one or more topics. 
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ACCT 455  การบัญชีเฉพาะกิจ 3    (Specialized Accounting III)        3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สาธารณูปโภค เกษตรกรรม ธุรกิจ

การเกษตร สหกรณการเกษตร เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท 

Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as public 

welfare, agriculture, agribusiness, agricultural cooperative. Selected one or more topics. 

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

เง่ือนไขรายวิชา : นักศึกษาตองลงทะเบียน และสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

Requirement  : Students have to register and pass all subjects in major courses not 

less than 30 credits 

ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด จิตใจ และ

อารมณ โดยมีเวลาในการทํางานท้ังสิ้นไมนอยกวา 4 เดือนเต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงาน

ประสบการณท่ีไดจากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอ่ืน 

A systematic provision of work-based learning in the work place with the 

cooperation between the university and the work place in order to provide the opportunity 

for the students to develop operational competency related to the accounting profession. 

Students have an opportunity to develop their thinking ability, mind and emotion. The period 

of co-operative education must not be less than 4 months. The students will be evaluated 

through a report of the experience from the work place or a piece of other creative work. 

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

การศึกษาคนควาทางการบัญชีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

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

into a written report. 

ACCT 493  การวิจัยทางการบัญชี  (Accounting Research)          3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : BUSI 203  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ    

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัย วิธีวิจัยและแบบวิจัยตางๆ การใชสถิติวิเคราะหอยางงายใน

การวิเคราะหขอมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการวจิัยทางบัญชี 

Introduction to research; research methology and designs; use of basic 

statistical analysis; and literature review of accounting research.  
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 กลุมวิชาโทการเงินการธนาคาร  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้  

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

 วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

                     ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

   วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย การจัดทํารายงานการเงินตาม ขอบังคับของ

ธนาคารพาณิชย 

   Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the 

financial reports due to the regulations of the commercial bank. 

 

FINA 361     สถาบันการเงิน  (Financial Institutions)                       3(3-0-6) 

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

                       ACCT 112  การบัญชีข้ันตน 2   (Introduction to Accounting Principles II) 

                      BUSI 205 การเงินธุรกิจI  (Business Finance I) 

   หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนในคณะบริหารธุรกิจ 

                     ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I) 

                     ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 

                   BUSI 205 การเงินธุรกิจI  (Business Finance I) 

   หรือสําหรับนักศึกษาตางคณะ    

   ACCT 100 การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting ) 

                    BUSI 205 การเงินธุรกิจI  (Business Finance I) 

      การบริหารและการจัดการดานตาง ๆ ของสถาบันการเงิน ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเสี่ยง

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การจัดการดานเงินทุนและการบริหารสภาพคลอง การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน การ

บริหารกําไรและตนทุน การวิเคราะหฐานะและความม่ันคงตลอดจนกลยุทธในการวางแผนทางดานการเงิน

ของสถาบันการเงิน 

           Administration and managements of financial institutes,  including risk 

management, capital and liquidity management, assets and debts management, profit-cost 

management, status and stability analysis, and strategies in financial planning. 
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FINA 362     การเงินสวนบุคคล  (Personal Finance)     3(3-0-6)  

                   การจัดการการเงินของบุคคลและครัวเรือน ซ่ึงครอบคลุมถึงแนวคิดทางดานการบริหารเงิน 

โดยเนนถึงการนําไปใชจริงของแตละบุคคลแตละครัวเรือน ซ่ึงไดแก การจัดทํางบประมาณ การออม การ

ลงทุนในท่ีอยูอาศัย การกูยืม การประกันภยัตาง ๆ การลงทุน ภาษี การวางแผนในวัยเกษียณอายุ  มรดก 

รวมถึงหลักการ เทคนิคของการจัดการสินทรัพย และหนี้สินของครัวเรือน 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  การจัดการสินเช่ือ   (Credit Management)      3(3-0-6)  

 วิชาบังคับกอน : BUSI 205  การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)  

            ความสําคัญของการจัดการสินเชื่อในปจจุบัน ชนิดของสินเชื่อตาง ๆ สินเชื่อผูบริโภค สินเชื่อ

การคา การรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพิจารณาใหสินเชื่อทุกชนิด แหลงท่ีมาของขอมูลตาง ๆ วิธีการเรียก

เก็บหนี้ ลําดับข้ันการเก็บหนี้ตามกฎหมาย  

            Importance of credit management at present, types of credits, consumer 

credit, commercial credit, the sources of information and information collection for the 

credit analysis and decisions, debts collection methods, and legal procedures of debt 

collection 

FINA 364     หลักการประกันภัย  (Principles Of Insurance)     3(3-0-6) 

         บทบาทความรับผิดชอบของการประกันภัยประเภทตาง ๆ หนาท่ีความรับผิดชอบของบริษัท

ประกันภัย กระบวนการประกันภัยตามหลักสากล ลักษณะของการเสี่ยงภัยของธุรกิจ  ประเภทการเสี่ยงภัย 

ลักษณะการประกันชีวิต  การคํานวณเบี้ยประกันภัย สิทธิไดรับความคุมครอง กองทุนคุมครองผูถือกรมธรรม  

             Functions and coverage of various types of insurances, roles and 

responsibilities of insurance companies, international standard of insurance process, types 

and characteristics of risks in businesses, characteristics of life insurances, insurance rate 

calculation, coverages, and insurance buyer protection fund.    

 

 

 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  121 - 

FINA  461     การวางแผนและควบคุมทางการเงิน                       3(3-0-6) 

                     (Financial Planning and Control)  

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

                        ACCT 112 การบัญชีข้ันตน 2   (Introduction to Accounting Principles II) 

           หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนในคณะบริหารธุรกิจ 

                    ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I) 

                     ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 

                     BUSI 207  การเงินธุรกิจ II  (Business Finance II) 

   หรือสําหรับนักศึกษาตางคณะ    

   ACCT 100 การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting ) 

                     BUSI 207  การเงินธุรกิจ II  (Business Finance II) 

   วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการเงิน หลักการทางบัญชีท่ีใชในการจัดทํางบ

การเงิน รูปแบบของงบการเงิน ประโยชนและขดจํากัดของการจัดทํา การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงิน การายงานผลการวิเคราะหและแนวทางในการแกปญหาสถาน

การทางการเงิน  

   Objective of financial statement, basic concepts accounting principles, 

form of financial statement, benefits and limitations of financial statement, disclosure 

of financial information, impact of adjustment statement, report and problem solving 

analysis of financial position  
  

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

 วิชาบังคับกอน : BUSI 205  การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)  
   หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนในคณะบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาตางคณะ    
                         BUSI 205  การเงินธุรกิจ I (Business Finance I) 
                           BUSI 207  การเงินธุรกิจ II (Business Finance II) 

            ตราสารทุน ตลาดตราสารทุน ลักษณะของตลาดและกลไกการทํางานท้ังของตลาดแรกและ
ตลาดรองของตราสารทุน ศึกษาแนวความคิดตาง ๆ ท่ีเปนพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาด
หลักทรัพยประเภทตาง ๆ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับราคาหลักทรัพย การประเมินราคาหลักทรัพย ความเสี่ยง 
ความพอใจในความเสี่ยง และการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดจนนโยบายการลงทุนอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซ่ึงอัตราผลตอบแทนท่ีตองการในระดับความเสี่ยงท่ีผูลงทุนพอท่ีจะยอมรับได       

         Equity security; equity security market; characteristics of the securities market 
and how it works in both first and second market; necessary basic concepts for security 
investment decisions, factors influencing the price of securities, security valuation, risk, and 
calculation of investment return; the policy of investment for the desired rate of return 
with the acceptable level of risk  
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FINA 463  การวิเคราะหตราสารหนี้  (Fixed Income Analysis )    3(3-0-6)  

 วิชาบังคับกอน : BUSI 205  การเงินธุรกิจ I (Business Finance I) 

             หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนในคณะบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาตางคณะ    

                          BUSI 205  การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)                                

   BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II) 

                 ตราสารหนี้ประเภทตาง ๆ และตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือของตลาดตราสารหนี้หรือ

พันธบัตร ทฤษฎีท่ีนํามาวิเคราะหหาราคา อัตราผลตอบแทน การวัดความเสี่ยงและกลยุทธการลงทุนในตลาด

ตราสารหนี้ 

               Types of fixed income and bond market, The fixed-income instruments and 

markets , the valuation and related theories, the fair value of the fixed-income instruments 

including pricing, yields, duration and convexity, and term structure, and fixed-income 

investment strategies 

 

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

               นักศึกษาไดทําการคนควาหัวขอท่ีนาสนใจหรือหัวขอท่ีสามารถตรวจสอบได (Testable 

Hypothesis) ทางการเงินดวยตนเอง โดยกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือตอบคําถามอยางเปนระบบ   

               Independent study on interesting topics or testable hypothesis in financial 

issues using appropriate research methodology to ensure effective results 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.   เพ่ือสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ท่ีมีความรูและทักษะทางวิชาบริหารธุรกิจ เชื่อมโยงความรู   

     ดานการตลาด ไดตรงความตองการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

2.   เพ่ือสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด   ใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  มีความรับผิดชอบ         

     มีจริยธรรม  มนุษยสมัพันธดี เขาใจตนเองและผูอ่ืน มีจิตอาสา 

3.   เพ่ือสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด  เพ่ือนําไปสูการประกอบอาชีพในองคการ ธุรกิจตางๆ  

     รวมท้ังอาชีพอิสระอยางมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

4.   เพ่ือสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ท่ีมีความพรอมท่ีจะนําความรูความสามารถและทักษะไป 

     ประยุกตใชในการวางแผน ประสานงานและแกไข ปญหาในกิจกรรมการตลาดไดทันทีเม่ือสําเร็จ   

     การศึกษา  
 

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
 

ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  อักษรยอ  :  บธ.บ.(การตลาด) 

ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Business Administration(Marketing) อักษรยอ   :  B.B.A. (Marketing) 

 
 

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 141   หนวยกิต  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา  34      หนวยกิต 

1.1   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     14 หนวยกิต 

1.2   กลุมวิชาภาษา                                          11     หนวยกิต 

1.3   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร            6     หนวยกิต 

1.4   กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                           3     หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 101 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน    43 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเอก   43 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต 

3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวชิาการตลาด 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 

3. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   34   หนวยกิต ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ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. IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 

4. LAWS 100 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 

5. PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร  (Psychology and Behavioral Science) 2(2-0-4) 

6. SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

2(2-0-4) 

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

1.2  กลุมวิชาภาษา  11   หนวยกิต 

1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (English for Daily Life) 2(1-2-4) 

2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 

2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยกุตใช  (English Skills and Applications) 2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ 

(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  

(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 

 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1. COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer For Working ) * ไมนับหนวยกิต 2(1-2-4) 

2. SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)   2(2-0-4) 

3. TAPS  100 การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 

4. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 
 

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต  

1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา  จํานวน 2 หนวยกิต 

1. LEAC  100 การเรยีนรูผานกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 

2. LEEX  100 การเรยีนรูผานประสบการณ  (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 
 

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา  จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. PEHR 101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

2. PEHR 104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 

3. PEHR 105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 

4. PEHR 106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 

5. PEHR 110 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 
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2.   หมวดวิชาเฉพาะ   101  หนวยกิต  

 2.1  กลุมวิชาแกน  43  หนวยกิต 

1. ACCT  101 การบัญชีการเงิน 1  (Financial Accounting I) 2(2-0-4) 

2. ACCT  102 การบัญชีการเงิน 2  (Financial Accounting II) 2(2-0-4) 

3. ACCT  301 การบัญชีเพ่ือการจดัการ  (Managerial Accounting)    3(3-0-6) 

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

5. BUSI  101 หลักการจดัการ  (Principles of Management)  3(3-0-6) 

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

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

8. BUSI  202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

(Management of Information System in Organization)  

3(3-0-6) 

9. BUSI  203 การวิเคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ  

(Quantitative Analysis and Business Statistics)  

3(3-0-6) 

10. BUSI  204 การบริหารทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Management)  3(3-0-6) 

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

12. BUSI  206 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ (Productions and Operation Management) 3(2-2-5) 

13. BUSI  301 การจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic Management)  3(3-0-6) 

14. BUSI  302 การเปนผูประกอบการยุคใหม   (Modern Entrepreneurship)  3(3-0-6) 

15. ECON  105 เศรษฐศาสตรธุรกิจ  (Business Economics)  3(3-0-6) 
 

2.2 กลุมวิชาเอก  43  หนวยกิต 

 วิชาเอกบังคับ  34 หนวยกิต 
1. MKTG  211 พฤติกรรมผูบรโิภค  (Consumer Behavior)  3(2-2-5) 

2. MKTG  212 การบริหารผลิตภัณฑและราคา  (Product and Price Management) 3(2-2-5) 

3. MKTG  213 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  (Integrated Marketing Communication) 3(3-0-6) 

4. MKTG  214 

 

บูรณาการความรูทางการจดัการการตลาด 1   

(Integrated knowledge Management in Marketing I) 

1(1-0-2) 

5. MKTG  221 ฝกปฏิบัติงาน 1  (Practicum I)  1(0-6-0) 

6. MKTG  311 ชองทางการจัดจําหนายและการจดัการโลจสิติกสเชิงโซอุปทาน  

(Distribution Channels and Supply Chain Logistics Management ) 

3(3-0-6) 

7. MKTG  312 การวิจัยตลาด (Marketing Research) 3(3-0-6) 

8. MKTG  313 กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) 3(3-0-6) 

9. MKTG  314 การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) 3(3-0-6) 

10. MKTG  315 บูรณาการความรูทางการจดัการการตลาด 2  

(Integrated knowledge Management in Marketing II) 

1(1-0-2) 

11. MKTG  321 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 1(1-0-0) 

12. MKTG  322 ฝกปฏิบัติงาน 2  (Practicum II) 3(0-18-0) 

13. MKTG   411 สัมมนาการตลาดเพ่ือความเปนมืออาชีพ 

(Seminar in Marketing for Professional Development) 

3(3-0-6) 
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14. MKTG  412 บูรณาการความรูทางการจดัการการตลาด 3  

(Integrated knowledge Management in Marketing III)  

1(1-0-2) 

15. MKTG  421   การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education) 6(0-40-0) 

16. MKTG  422   ฝกปฏิบัติงาน 3  (Practicum III) 3(0-18-0) 

 

หมายเหตุ :      วิชาท่ีมีการสอนเปนภาษาอังกฤษในเอกบังคับ   จํานวน 12 หนวยกิต 
                 วิชาท่ีมีการสอนเปนภาษาอังกฤษในเอกเลือก    จํานวน  9 หนวยกิต 

 

แบงหมวดวิชาเปน 2 กรณี ตามแผนการศึกษาท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได ดังนี้ 
1. กรณีท่ีนักศึกษาเลือกฝกปฏิบัติงาน 
 ใหลงเรียนวิชา MKTG 221 ฝกปฏิบัติงาน 1, MKTG 322  ฝกปฏิบัติงาน 2,  

MKTG 422 ฝกปฏิบัตงิาน 3 

2. กรณีท่ีนักศึกษาเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
 ใหลงเรียนวิชา MKTG 321 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และ MKTG 421 การปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา 

3. การฝกปฎิบัติงานหรือสหกิจศึกษา จะไมนําหนวยกิตไปคิดคา GPA  โดยผลการประเมินจะเปน 
U หรือ  S 

 

 

 วิชาเอกเลือก  9 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาเอกเลือกดังตอนี้ 

         กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 1  บริหารการตลาด 

1. MKTG  331 การบริหารการขายและศิลปะการขาย   

(Sales Management and Salesmanship)  

3(3-0-6) 

2. MKTG  332 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) 3(3-0-6) 

3. MKTG  333 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System) 3(3-0-6) 

4. MKTG  334 การตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing) 3(3-0-6) 

5. MKTG  431 หัวขอพิเศษทางการตลาด (Current Issues in Marketing) 3(3-0-6) 

6. MKTG  432 การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ  

(Advertising & Public Relations Management) 

3(3-0-6) 

7. MKTG  433 การบริหารสื่อ (Media Management) 3(3-0-6) 

8. MKTG  434 การบริหารตราสินคาและการสื่อสารตราสินคา   

(Brand Management and Brand Communication) 

3(3-0-6) 

9. MKTG  435 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม  

(Social and Green Marketing Concept) 

3(3-0-6) 

10. MKTG  436 การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ  

(Marketing Management for M.I.C.E.) 

3(3-0-6) 
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กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 2  การตลาดคาปลีก 

1. MKTG  341 การตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Marketing) 3(3-0-6) 

2. MKTG  342 การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Market Research) 3(3-0-6) 

3. MKTG  343 การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก (Pricing for the Retail Business) 3(3-0-6) 

4. MKTG  344 การกระจายสินคาและโลจิสติกส (Distribution and Logistics) 3(3-0-6) 

5. MKTG  441 การเลือกทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีก (Retail Store Location) 3(3-0-6) 

6. MKTG  442 การออกแบบ แผนผังรานคา และการจัดวางสินคา 

(Store Layout, Design & Visual Merchandising) 

3(3-0-6) 

7. MKTG  443 ระบบสารสนเทศทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก 

(Marketing Information System in Retail Business) 

3(3-0-6) 

8. MKTG  444 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจคาปลีก 

(Integrated Marketing Communication in Retailing) 

3(3-0-6) 

 

 

กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 3  ธุรกิจบริการ 

1. MKTG  351 การตลาดบริการ (Services Marketing) 3(3-0-6) 

2. MKTG  352 การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Market Research for Business) 3(3-0-6) 

3. MKTG  353 การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจบริการ (Pricing for Service Business) 3(3-0-6) 

4. MKTG  354 กระบวนการการใหบริการ (Service Providing Process) 3(3-0-6) 

5. MKTG  451 การออกแบบบริการ (Service Design) 3(3-0-6) 

6. MKTG  452 สารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจ 

(Marketing Information System for Services) 

3(3-0-6) 

7. MKTG  453 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจบริการ  

(Integrated Marketing Communications for Service Business) 

3(3-0-6) 

 

 

กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 4  การตลาดระหวางประเทศ 

1. MKTG  361 การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา  

(Import and Export Business Management)  

3(3-0-6) 

2. MKTG  362 การจัดการธุรกิจในภมูิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN) 3(3-0-6) 

3. MKTG  363 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจระหวางประเทศ 

(E-commerce Management in International Business) 

3(3-0-6) 

4. MKTG  364 การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ  

(International Business Negotiation) 

3(3-0-6) 

5. MKTG  461 พฤติกรรมผูบรโิภคในตลาดตางประเทศ 

(Customer Behavior in The International Markets) 

3(3-0-6) 

6. MKTG  462 การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ  

(International Product and Price Management) 

3(3-0-6) 

7. MKTG  463 การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ 

(International Distribution Channel Management) 

3(3-0-6) 
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8. MKTG  464 การจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธในตลาดระหวางประเทศ    

(International Advertising  and Public Relations Management) 

3(3-0-6) 

9. MKTG  465 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจสิติกสระหวางประเทศ 

(International Supply Chain and Logistics Management) 

 

3(3-0-6) 

 

2.3 กลุมวิชาโท  15  หนวยกิต 

ใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเลอืกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลยั จํานวน 15 หนวยกิต เปนอยางนอย  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต 

 

4. กลุมวิชาโทสาขาวิชาการตลาด 

นักศึกษาสาชาวิชาอ่ืนท่ีมีความประสงคจะเรียนวิชาการตลาดเปนวิชาโท   จะตองลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาท่ีระบุไว จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต  ดังตอไปนี้ 
 

รายวิชาบังคับ  9 หนวยกิต  ประกอบดวย 

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

2.  MKTG  213  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 

(Integrated Marketing Communication) 

3.  MKTG  313 กลยุทธการตลาด  (Marketing Strategy) 3(3-0-6) 

     

รายวิชาเลือก  6 หนวยกิต   เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้อยางนอย  2 รายวิชา 

1.  MKTG  331 การบริหารการขายและศิลปะการขาย 3(3-0-6) 

(Sales Management and Salesmanship) 

2. MKTG  332 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) 3(3-0-6) 

3. MKTG  333 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System) 3(3-0-6) 

4. MKTG  343 การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก (Pricing for the Retail Business)  3(3-0-6) 

5. MKTG  344 การกระจายสินคาและโลจิสติกส  (Distribution and Logistics) 3(3-0-6) 

6. MKTG  354 กระบวนการการใหบริการ (Service Providing Process) 3(3-0-6) 

7. MKTG  361 การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา 3(3-0-6)  

  (Import and Export Business Management) 

8. MKTG  362 การจัดการธุรกิจในภมูิภาคอาเซียน 3(3-0-6)  

   (Business Management in ASEAN)  

9. MKTG  363 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6)  

   E-commerce Management in International Business) 

10. MKTG  364 การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

    (International Business Negotiation) 
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11. MKTG  434 การบริหารตราสินคาและการสื่อสารตราสินคา  3(3-0-6) 

   (Brand Management and Brand Communication) 

12. MKTG  435 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

   (Social and Green Marketing Concept) 

13. MKTG  436 การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ  3(3-0-6) 

   (Marketing Management for M.I.C.E.) 

14. MKTG  441 การเลือกทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีก (Retail Store Location) 3(3-0-6) 

15. MKTG  451 การออกแบบบริการ  (Service Design) 3(3-0-6) 

16. MKTG  462 การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ 3(3-0-6) 

    (International Product and Price Management) 

17. MKTG  463 การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ 3(3-0-6) 

                 (International Distribution Channel Management) 

 

หมายเหตุ :  ท้ังนี้ในกลุมวิชาโทท่ีเปนรายวิชาบังคับ 

      หากนักศึกษาเรียนเปนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรอ่ืนจะตองเลือกกลุมวิชาโท 

ท่ีเปนรายวิชาเลือกเพ่ิมใหไดหนวยกิตอยางนอย 15 หนวยกิต ตามกําหนด 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด 

แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา 

 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัส

วิชา 

ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ACCT  101 การบัญชกีารเงิน 1 2  ACCT  102 การบัญชกีารเงิน 2 2 

BUSI  101 หลักการจัดการ 3  ECON  105 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 

BUSI  102 หลักการตลาด 3  ENGL  102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 2 

ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  LAWS  100 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั  2  LEEX  100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 

IPHI  100 ปรัชญาชีวิต 2  PEHR …. การออกกําลังกาย 1 

LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  SOCI  100 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง อาเซียนและโลก 2 

TAPS 100 การคิดและการแกปญหา 2  MKTG  211 พฤติกรรมผูบริโภค 3 

TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 2  MKTG  214 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 1   1 

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2  MKTG  221 ฝกปฏิบัติงาน 1 1 

 รวม 21   รวม 18 
 

*****สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

       ตองลงรายวิชา MKTG 221 ในภาคเรียนท่ี 2 ป 1  เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง ****** 
 
 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

BUSI  201 การภาษีอากร 1 3  BUSI  204 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 

BUSI  202 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3 

BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 

ENGL  201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2 

MKTG  212  การบริหารผลิตภัณฑและราคา 3   อยางมืออาชีพ  

PSYC  100 จิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร 2  MKTG  213 การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 3 

SCIE  100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2  MKTG  315 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 2 1 

SOCI  101 สังคมเศรษฐกจิการเมอืงไทย 2  MKTG  322 ฝกปฏิบัติงาน 2 3 

     วิชาเลือกเสรี 1 3 

 รวม 20   รวม 21 
 

*****สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

       ตองลงรายวิชา MKTG 322  ในภาคเรียนท่ี 2 ป 2  เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง****** 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด 

แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา 

 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ACCT  301 การบัญชเีพ่ือการจัดการ 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต)   2 * 

BUSI  203 การวเิคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติธิุรกจิ 3  MKTG  313 กลยุทธการตลาด 3 

BUSI  206 การจดัการการผลิตและปฏิบัติการ 3  MKTG  314 การวางแผนการตลาด 3 

BUSI  301 การจดัการเชิงกลยุทธ 3  MKTG  412 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 3 1 

BUSI  302 การเปนผูประกอบการยุคใหม 3  MKTG  422 ฝกปฎิบัติงาน 3 3 

MKTG  311 ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการ 3   วิชาเอกเลือก 1 3 

 โลจิสตกิสเชิงโซอุปทาน    วิชาโท  1 3 

MKTG  312 การวจิัยตลาด 3   วิชาโท 2 3 

 รวม 21   รวม 19 
 

***** สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

        ตองลงรายวิชา MKTG 422 ในภาคเรียนท่ี 2 ป 3 เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง ****** 
 

 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MKTG  411 สัมมนาการตลาดเพ่ือความเปนมอือาชีพ 3   วิชาโท 3 3 

 วิชาเลือกเสรี 2 3   วิชาโท 4 3 

 วิชาเอกเลือก 2 3   วิชาโท 5   3 

 วิชาเอกเลือก 3 3     

       

       

       

 รวม 12   รวม  9 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด 

แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา 

 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ACCT  101 การบัญชกีารเงิน 1 2  ACCT  102 การบัญชกีารเงิน 2 2 

BUSI  101 หลักการจัดการ 3  ECON  105 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 

BUSI  102 หลักการตลาด 3  ENGL  102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 2 

ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  LAWS  100 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั 1 2  LEEX  100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 

IPHI  100 ปรัชญาชีวิต 2  PEHR …. การออกกําลังกาย 1 

LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  SOCI  100 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง อาเซียนและโลก 2 

TAPS 100 การคิดและการแกปญหา 2  MKTG  211 พฤติกรรมผูบริโภค 3 

TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 2  MKTG  214 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 1   1 

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2     

 รวม 21   รวม 17 
 

*****สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

       ตองลงรายวิชา MKTG 221 ในภาคเรียนท่ี 2 ป 1  เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง ****** 
 
 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

BUSI  201 การภาษีอากร 1 3  BUSI  204 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 

BUSI  202 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3 

BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 

ENGL  201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2 

MKTG  212  การบริหารผลิตภัณฑและราคา 3   อยางมืออาชีพ  

PSYC  100 จิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร 2  MKTG  213 การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 3 

SCIE  100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2  MKTG  315 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 2 1 

SOCI  101 สังคมเศรษฐกจิการเมอืงไทย 2   วิชาเลือกเสรี 1 3 

       

 รวม 20   รวม 18 

 

*****สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

       ตองลงรายวิชา MKTG  322  ในภาคเรียนท่ี 2 ป 2  เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง****** 
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แผนการศึกษา   หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด 

แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา 

 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ACCT  301 การบัญชเีพ่ือการจัดการ 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต)   2 * 

BUSI  203 การวเิคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติธิุรกจิ 3  MKTG  313 กลยุทธการตลาด 3 

BUSI  206 การจดัการการผลิตและปฏิบัติการ 3  MKTG  314 การวางแผนการตลาด 3 

BUSI  301 การจดัการเชิงกลยุทธ 3  MKTG  321 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1 

BUSI  302 การเปนผูประกอบการยุคใหม 3  MKTG  412 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 3 1 

MKTG  311 ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการ 3   วิชาเอกเลือก 1 3 

 โลจิสตกิสเชิงโซอุปทาน    วิชาโท  1 3 

MKTG  312 การวจิัยตลาด 3   วิชาโท 2 3 

 รวม 21   รวม 17 
 

***** สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

        ตองลงรายวิชา MKTG  422 ในภาคเรียนท่ี 2 ป 3 เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง ****** 
 

 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MKTG  421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6  MKTG  411 สัมมนาการตลาดเพ่ือความเปนมอือาชีพ 3 

     วิชาเลือกเสรี 2 3 

     วิชาเอกเลือก 2 3 

     วิชาเอกเลือก 3 3 

     วิชาโท 3 3 

     วิชาโท 4 3 

     วิชาโท 5   3 

 รวม 6   รวม  21 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  14 หนวยกิต 

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

                     ศึกษาความเปนมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณ 

สมัยกลาง สมัยใหม จนถึงยุคหลังสมัยใหม 

 This course explores the history, notion; civilization form and history of arts in 

ancient age, middle age, modern age until postmodern age (era).      
  

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

 ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไก

ราคา บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               This course covers fundamentals and applications of economics, price 

mechanisms, roles of governmental and private sectors in economics, and economic 

policies. The changes in local and international economies will be analyzed and the Self-

sufficiency Economy philosophy will be discussed. 
  

IPHI 100  ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)                               2(2-0-4) 

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดตางๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม 

ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาท่ีสําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร 

สุนทรียะ อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม 

 This course aims at the meaning and range and various concepts of 

philosophy from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and 

science and the important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, 

epistemology and ethics.      
  

LAWS 100  กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน   (Laws in Daily Life)     2(2-0-4) 

              ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง  ท่ีมา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม 

และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

 The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the 

significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and 

others related Law for daily living.    

คําอธิบายรายวิชา  
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PSYC 100  จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)   2(2-0-4) 

 ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา  พฤติกรรมมนุษย ความหมาย ประโยชนของมนุษยสัมพันธ 

บุคลิกภาพ การปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม 

องคกร การสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรม การนําเอาหลัก

จิตวิทยามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 This course focuses on the history of Psychology, human behaviors, meaning 

and benefits of human relations, personality, adapting, creating interpersonal relations, 

personality development, cohabitation in society and organization, promoting morality and 

ethics, environmental influences on human behaviors, and capitalize physiological theories 

on daily life.  

      

SOCI 100  สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก                                  2(2-0-4) 

                    (ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

                 ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีมีความสัมพันธกับ

พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุม การเปนประชาคมอาเซียน ปญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก 

              This course explores the development, institutions and policies of ASEAN and 

the member countries’ social, economic, and politics viewpoints. The changing global 

context, the impact of ASEAN integration, and the potential problems that affect 

international business are also examined.   
 

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

 ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย  และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองไทย รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship 

between society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the 

course. 
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  กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  (English for Daily life)    2(1-2-4) 

 ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพ่ือนํามาใชเพ่ือการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน    

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน 

 To study foundation English language structures and patterns and to practice 

the integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to 

deploy in everyday communication and situations correctly and appropriately , for example, 

listening to news updates and reporting heard stories, reading or writing short messages or 

texts, etc. 

  

ENGL 102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ    2(1-2-4) 

 (English for Effective Communication)                             

 ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง 

พูด อาน เขียนเพ่ือการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงข้ึน เชน ฝกการฟงและอานเพ่ือจับใจความและ

รายละเอียดท่ีสําคัญ ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมท้ังเนนฝกการออกเสียงท่ีถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว  

 To study more complex English grammar and structures through communicative 

listening, speaking, reading, and writing skills with high level of formality of vocabulary, for 

example, listening and reading for main ideas and details, speaking and writing in various 

regional and global contexts including an emphasis on accurate and fluent pronunciation and 

intonation          
       

ENGL 201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช     2(1-2-4) 

 (English Skills and Applications) 

 ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟงและอาน พูดและเขียน ท่ีใชคําศัพทและสํานวนท่ีหลากหลาย 

รวมถึงใช ไวยากรณ และโครงสรางภาษาท่ีซับซอนและเปนทางการ โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆ ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล         

To study effective techniques and methods of receptive (listening and 

reading) and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of 

vocabulary and proverbs, and formally complex grammar and structures with an emphasis 

on correct and appropriate applications for up-to-date situations through critical thinking 

skill  
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ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ  3(1-4-4) 

(English for Professional Communication and Presentations) 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการ

นําเสนออยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณท่ีเก่ียวกับสาขาของผูเรียน พรอมท้ังศึกษาเรื่องคําศัพทและ

สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในการสื่อสารอยางมืออาชีพ 

To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant 

to learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful 

English conversations, and presenting academic texts related to students’ area of 

specialization. Emphasis is also placed to expand professionally communicating vocabulary 

and expression. 
  

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ     2(1-2-4) 

                  (Thai Language for Communication and Presentations) 

             ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตอง

ตามหลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง กระบวนการสงสารผาน

รูปแบบการเขียน การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนให

เหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส และสถานท่ี กลวิธีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและนําเสนอ อยางมี

ประสิทธิภาพและสรางสรรค 

This course deals with the analyzing of Thai language used in the present, 

practices using Thai language skills with correct structure, valuing the received messages as 

readers and listeners, the process of sending messages via writing and speaking as well as using 

language for everyday purpose. It also aims at using idiomatic wording that is appropriate for 

people, occasions, and places using Thai language for effective communication and 

presentation strategies.  
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  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

COMP 300  คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer for Working)        2(1-2-4)   

  เง่ือนไข          - ไมนับหนวยกิต 

 - ผูท่ีสอบไมผาน IT Exam ในชั้นปท่ี 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ e- learning 

    - ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U 

                    ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใช

โปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และการใชงานบล็อก 

 Condit     - This is a non-credit subject 

 - Students who have failed in IT exam must register this class in  

  the 3rd year (e-learning class only)  

                    - This result of the course graded as S or U 

 This course explores applying computers for working, using word processing 

programs, spreadsheet programs, Presentation Programs, and blogs. 

SCIE 100  ส่ิงแวดลอมกับชีวิต  (Environment and Life)    2(2-0-4)   

    ศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอ

ชีวิตประจําวัน  และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถ่ินและสากล 

The study of environmental science, the effect of environmental changing to 

daily life, applying the development of life quality to individuals, local and international 

levels are covered in the course. 

TAPS 100  การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving)       2(2-0-4)   

  ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหา

เชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ 

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

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

decision-making process. 

TECH 101  ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4)      

           ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใช

หองสมุดและการสืบคนขอมูล เครือขายสังคม โปรแกรมประยุกตสํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม 

จริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร 

 This course aims at using new media and technology, computer systems and 

network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social 

networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users.    
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  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต 

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

                     ศึกษาเรียนรูความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ  การประเมินกิจกรรม

โครงการ  โดยการเรียนรูผานกิจกรรมดานวิชาการ  ดานกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน

และรักษาสภาพแวดลอม  ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และ

ดานความเปนมืออาชีพ 

 This course deals with learning the meaning, concepts, significance and 

management. It covers evaluating activities of the project by learning from academic 

activities, health promotion, volunteer and environmental saving, arts and culture, moral 

and ethics, communication, language and professionalism.     

  

LEEX 100 การเรียนรูผานระสบการณ   (Learning by Experiences)  1(0-3-2) 

                   ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู  ทักษะ

ดานอาชีพ  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรท่ีมี

ประสบการณในเรื่องตาง ๆ 

 The course focuses on working and practical training for reinforcing 

knowledge development by integrating career skills, theoretical and practical learning 

systems by experienced guest speakers.  

 

 

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

PEHR 101  กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health 1(0-2-2) 

                   ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย 

การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถ

นําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีใน

การออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 The study of the importance of health and physical fitness, introductory 

exercise science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health 

are emphasized in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for 

health, fitness and amusement, creating good attitude in exercising and having athletic 

spirits with rhythmic activities. 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  140 - 

PEHR 104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health)    1(0-2-2) 

  ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพ้ืนฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพ

และสมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิส

ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 This course explores tennis for health including the history, objectives, basic 

skills, tennis techniques, the importance of health and fitness, right weight control, using 

tennis as exercising for good health and fitness, creating good attitudes in exercising, having 

an athletic spirit with playing tennis.  

PEHR 105  กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health)     1(0-2-2) 

               ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการเลนกอลฟ ตลอดจนเทคนิคและ

กลวิธีของการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการ

แขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ี

ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมกอลฟ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of playing 

golf; techniques and how to play golf such as proper etiquette, and how to take care of 

golf equipment. This course also covers rules, manners for playing golf, safety, the 

importance of health and fitness, creating good attitude in exercising, and having an athletic 

spirit with playing golf.  

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

   ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิด

ความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพ่ือมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออก

กําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมท้ังกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to 

enjoy exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic 

spirit, creating unities, and helping each other are addressed in the course. 
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PEHR 110  วายน้ําเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health)    1(0-2-2) 

                   ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและ

กลวิธีการ การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการ

เลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจ

นักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of 

swimming; techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, 

manners for competition, safety, the importance of health and fitness, creating good 

attitudes in exercising as well as having and athletic spirit in swimming.          

 

 

2.   หมวดวิชาเฉพาะดาน       

2.1  กลุมวิชาแกน   43  หนวยกิต   

ACCT 101  การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)          2(2-0-4) 

หลักการบัญชี แมบทการบัญชี  หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู วงจร

การบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยการ กฎหมายและ 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 

A study of financial accounting concepts and frameworks. Topics also include 

double entry accounting principles and approaches, cycles of accounting, recording of 

business transactions, and the preparation of financial statements for service and 

commercial business as well as application of accounting software. 

 

ACCT 102  การบัญชีการเงิน 2    (Financial Accounting II)      2(2-0-4) 

การบัญชีเก่ียวกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ  

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ หนี้สินและสวนของเจาของ การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพ่ิม และการบัญชีสําหรับ

กิจการผลิตสินคา 

A study of the accounting principles relating to cash flows, cash equivalents, 

accounts receivable, notes receivable, merchandise inventory. This also includes property, 

plant, and equipment, liability and owner’s equity accounting, VAT accounting, and 

accounting for manufacturing business.  
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ACCT 301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ (Managerial Accounting)   3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I) 

ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 

บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน   การคิดตนทุนตามกิจกรรม 

การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไรการบัญชีตามความ

รับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 

Prerequisites : Financial accounting I , Financial accounting II                
  A study of managerial accounting and coverage of the following topics: cost 
accounting, standard costs, activity-based product costing, budgeting and flexible budgeting, 
cost-volume-profit analysis, segment reporting, pricing, and utilization of information system 
technology in managerial accounting. 

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

ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรธุรกิจ และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทาง

ธุรกิจ เชน หลักกฎหมายซ้ือขาย เชาทรัพย เชาซ้ือ กูยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับ

ตราสารทางการเงิน เชน ตราสารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผูบริหารและ

พนักงาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

  A study of law in business setting management and business activities 

contexts. This covers various topics including purchase and sales contract, rental contract, 

leasing contract, hire purchase contract, pawn, loan, mortgage, and guarantee. It also 

provides an exposure to instrument law including equity instruments, fixed income 

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

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

BUSI 101  หลักการจัดการ (Principles of Management)    3(3-0-6) 

ศึกษาลักษณะขององคการและการบริหารท้ังในและตางประเทศ วิวัฒนาการของแนวความคิด

และทฤษฎีทางการบริหาร หนาท่ีการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน และการ

ควบคุม การศึกษาหนาท่ีการบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา ความสัมพันธระหวาง

บุคคล กลุมคน และหนวยงานในองคการ  โดยมุงใหความสําคัญกับผลกระทบของปจจัยท่ีเปนตัวบุคคล  ซ่ึงสงผล

กระทบตอองคการ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ ในยุคโลกาภิวัตน 

  A study of organization characteristics and management both domestically 
and globally. Evolution of management concept and theory as well as management roles, 
which include planning, organizing, recruiting, and controlling. This also involves an 
exposure to management roles by adopting behavioral science and psychology in the study. 
It examines relationship among people, group of people, and departments in particular 
organization with an emphasis on impact of an individuals on organization.  This also covers 
change management and organizational development in the context of globalization.  
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BUSI 102  หลักการตลาด (Principles of Marketing)            3(3-0-6) 

ศึกษาแนวความคิด    หนาท่ีและความสําคัญของการตลาด    ท่ีมีผลตอความสามารถใน

การดําเนินงานของธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ   พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวนการตลาด  การเลือก

ตลาดเปาหมาย  และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ  กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมาย

ทางธุรกิจ 

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

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

pricing and promotion, consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing 

mix strategy, and market targeting. 
 

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

ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรของไทย หลักเกณฑ  วิธีการประเมินและการ

จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ   ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีมูลคาเพ่ิม   ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  อากรแสตมป และ   

ภาษีทองถ่ิน 

  An  exposure to the structure of Thai taxation system. Topic also includes 
regulations, tax assessment and taxation abiding to Revenue Code, levy, personal income 
tax, corporation income tax, value-added tax (VAT), specific business tax, withholding tax, 
custom, excise tax, revenue stamp, and local tax.  
 

BUSI 202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร             3(2-2-5) 
  (Management of Information System in Organization) 

วิชาบังคับกอน : TECH 101 

  หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร      การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิงธุรกิจ       การพัฒนากลยุทธขององคกร โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ดานบุคลากร องคกร และการบริหาร บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารท่ีมีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในองคกร กรณีศึกษา และการฝกใชซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ 

Prerequisite:  TECH 101 

An exposure to principle of organizational information system management, 

applications of information technology to achieve competitive advantages, organizational 

development strategy by adopting information technology, information technology utilization 

planning, provision of information technology for human resources, organization, and 

management, roles and responsibilities of management with respect to utilization of 

information technology in organization, case study, and hands-on practice of relevant 

software.  
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BUSI 203 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ            3(3-0-6) 

  (Quantitative Analysis & Business Statistics)   

  ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต

ความแนนอน และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลองสถานการณ 

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

BUSI 204  การบริหารทรัพยากรมนุษย  (Human  Resource Management)  3(3-0-6) 

             ศึกษาลักษณะและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย วิวัฒนาการ และแนวความคิดของ

การบริหารทรัพยากรมนุษย  นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย  ความรับผิดชอบหนาท่ี การบริหารทรัพยากร

มนุษยในองคการ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยและหนาท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแก การ

วิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา และการคัดเลือกบุคคล การบรรจุ และการแนะนําตัวเขา

ทํางาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การประเมินการปฏิบัติงาน  การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน การใหประโยชน

ตอบแทนและความม่ันคง การสรางบรรยากาศในการทํางาน และความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับพนักงาน 

ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพ 
  An exposure to characteristics and roles of human resources management. 
Topics also include evolution and concepts of human resources management, human 
resources policy, functions of human resources management in organization, human resources 
management ethics. It also covers human resources management responsibility areas including 
job analysis, human resources planning, staffing and recruitment, employment, human 
resources development, performance appraisal, promotion or reorganization, compensations 
and benefits, employee relations and engagements, and code of ethics. 
 

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

วิชาบังคับกอน : ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I) 

          ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 

 การเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจท่ีมีผลทางภาษี    เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงิน

เพ่ือการบริหารการเงิน  การจัดการทางการเงินของธุรกิจท้ังในดานการจัดการจัดหาเงินทุนและการจัดสรร

เงินทุน ตลาดทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

Prerequisite: ACCT 101  Financial Accounting I 

                   ACCT 102  Financial Accounting II 

An exposure to scopes and roles of finance functions, goals and significance 
of financial management in business settings, business types having an impact on taxation, 
financial management in business context both in terms of venture capital financing and 
asset allocation, financial market, and financial risks management.  
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BUSI 206  การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ             3(3-0-6) 
  (Production and Operation Management) 

ศึกษาระบบการบริหารการผลิต     และการบริหารกลยุทธการผลิตและบริการ  การ

วางแผนผลิตสินคาและบริการ  หลักการเพ่ิมผลผลิต  การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางแผนผังการจัดซ้ือและ

ลําเลียง  การควบคุมสินคาคงคลัง  การควบคุมคุณภาพ  มาตรฐานสินคาและบริการ  การควบคุมตนทุนการ

ลดความสูญเสีย  การบํารุงรักษาอุปกรณ  การบริหารความปลอดภัย  จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคม 

และสิ่งแวดลอม 

  A study of operations management that covers production and services 

strategy,  production and services planning, productivity improvement principles, facility or 

plant  location, procurement and logistics planning,  inventory control system, quality 

control, products and services standardization, cost control, risk control, maintenance, 

safety management, and social and environmental responsibility ethics.  

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

  ศึกษาการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณภายในองคการโดยวิเคราะห

จุดออนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพ่ือกําหนดทิศทางจุดมุงหมายและภารกิจขององคการใหเหมาะสมกับ

กําลังความสามารถ และสภาพแวดลอม รวมถึงการสรางคานิยม วัฒนธรรมองคการ  ปรัชญา  นโยบาย   

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ   แผนทิศทางกลยุทธ การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธโดยใชกรณีศึกษาทาง

ธุรกิจประกอบการเรียนการสอน 

  An exposure to assessment of external environment as well as internal state 

of particular organization by adopting SWOT analysis as a tool to determine the visions and 

missions of the organization with respect to organization capacity, environment, 

organizational value and culture,   philosophy and policy, strategic objective, strategic 

direction plan, and strategic control and operation through a business case study.  
 

BUSI 302  การเปนผูประกอบการยุคใหม (Modern Entrepreneurship)    3(3-0-6) 

ศึกษาความหมายความสําคัญ รูปแบบและประเภทของการเปนผูประกอบการ  คุณสมบัติ

และบทบาทของผูประกอบการ การจัดทําแผนการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย 

โดยใชกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน 

  An exposure to definitions, significance, styles, and types of entrepreneurship. 

By incorporating a case study into classroom lecture, topics also include characteristics and 

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

management. 
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ECON 105 เศรษฐศาสตรธุรกิจ   (Business Economics)                   3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรดาน  อุปสงค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต การ 

วิเคราะหตนทุน กําไร  โครงสรางการตลาด  ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน    นโยบายการคลัง  นโยบาย

การคาและการเงินระหวางประเทศ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห    ประกอบการตัดสินใจในการ 

กําหนดนโยบายของธุรกิจ เชน นโยบายการผลติ นโยบายการตลาด นโยบายการกําหนดราคา     

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

2.2 กลุมวิชาเอก  43  หนวยกิต 

 วิชาเอกบังคับ  34  หนวยกิต 

MKTG 211 พฤติกรรมผูบริโภค   (Consumer Behavior)             3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)  

 ศึกษาความหมาย ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบ

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ  การวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภคในแงของจิตวิทยา  สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  และเศรษฐศาสตร 

Prerequisite :  BUSI 102  Principles of Marketing  
  A study of relationship between consumer behavior and marketing 
management which covers consumer behavior analysis in various aspects including factors 
having an impact on consumer decision-making and analysis of consumer behavior in terms 
of psychology, sociology, anthropology, and economics.  
 

MKTG 212 การบริหารผลิตภัณฑและราคา  (Product and Price Management) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)   

ศึกษาถึงบทบาท และหนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ ตลอดจนสวนผสม

ทางการตลาดท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและราคา  รวมถึงการจัดสวนผสมผลิตภัณฑ  การออกแบบผลิตภัณฑ 

และบรรจุภัณฑ การปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  ทราบถึง

วัตถุประสงคของการตั้งราคา บทบาทของราคาท่ีมีผลตอตลาด  

Prerequisite :  BUSI 102 Principles of Marketing  
An exposure to roles and responsibilities of management in charge of price 

and product and its marketing mix. This also includes product mix strategy, product and 
packaging design, product development and improvement in accordance with  
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MKTG 213 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ                  3(3-0-6) 
  (Integrated Marketing Communication) 
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)  

  ศึกษาวิธีการวางแผนการควบคุม ดําเนินการ และควบคุมการกระตุนความตองการในการ

บริโภค   โดยใชการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย  การขายตัวตอตัว  การโฆษณา  การ

ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขายโดยวิธีการตาง ๆ และการตลาดทางตรง การจัดทํางบประมาณการ

สงเสริมการตลาด   การประเมินผลและควบคุม 

Prerequisite :  BUSI 102 Principles of Marketing  
An exposure to control and operation planning for demand stimulation 

through integrated marketing communications which include one-to-one selling, advertising, 
public relations, other types of sale promotion, and  direct marketing. Topics also cover 
budget for promotion, evaluation, and control.  

 

MKTG 214   บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 1            1(1-0-2) 

(Integrated knowledge Management in Marketing I) 

เพ่ือการบูรณาการความรูท่ีไดจากการเรียนทุกรายวิชาท่ีผานมาของนักศึกษาชั้นปท่ี1  ให

สอดคลองกับการจัดการการตลาดในแตละภาคเรียน 

An integration of all acquired knowledge and skills in accordance with 

marketing management in each semester. 
 

MKTG 221   ฝกปฏิบัติงาน 1 (Practicum I)      1(0-6-0) 

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจ      
ในสายงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการการตลาด ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 
  An internship at enterprises of which the business activities are related to 
marketing management. (a minimum period of 100 hours)  
 

MKTG  311 ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน  3(3-0-6) 
                   (Distribution Channels and Supply Chain Logistics Management) 

วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)  

  ศึกษาถึง ชองทางการจัดหนาย การกระจายสินคา บทบาทของโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน

ตอองคกรและระบบเศรษฐกิจ แนวคิดเชิงระบบ กิจกรรมและการดําเนินงานดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 

การจัดหาและจัดซ้ือ การจัดการสินคาคงคลัง การผลิต การขนสง การจัดการวัสดุ การคลังสินคา การกระจาย

สินคา การบริการลูกคา  
Prerequisite:  BUSI 102  Principles of Marketing  

A study of distribution channels, product distribution, and roles of logistics and 
supply chain in organization as well as economic system. Topics also include system concept, 
logistics and supply chain activities and operations, inventory management, production, 
transportation, material management, warehousing, product distribution, and customer service. 
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MKTG 312 การวิจัยตลาด (Marketing Research)    3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : พฤติกรรมผูบริโภค (MKTG 211) 

 ศึกษาความหมายและบทบาทของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด ประเภท

ของการออกแบบการวิจัย แหลงขอมูลและประเภทความผิดพลาดของขอมูล สเกลที่ใชวัดทัศนคติ 

ข้ันตอนและเทคนิคการเลือกตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะหและการ

ใหความหมายขอมูล การสรุปผลและการนําเสนอ จริยธรรมในการทําวิจัยการตลาด 

Prerequisite:  MKTG 211  Consumer Behavior 

An exposure to definitions and role of marketing research and marketing 

research process. Topics include types of research design, types of data error, attitude 

measurement scale, sampling selection method and technique, sampling size 

determination, questionnaire design, data analysis, conclusion and presentation, and 

marketing research ethics.  

MKTG 313 กลยุทธการตลาด   (Marketing Strategy)            3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)  

  ความหมาย  บทบาท  และความสําคัญของกลยุทธการตลาดสําหรับการแขงขันในธุรกิจ  การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  การบูรณาการหนาท่ีงานการตลาดและหนาท่ีอ่ืนๆ  ของธุรกิจ 

Prerequisite:  BUSI 102  Principles of Marketing  

An exposure to definition, role, and significance of marketing strategy in 

business competitiveness context. This also covers an analysis of external and internal 

environment as well as integration of marketing functions with other business functions. 

 

MKTG 314 การวางแผนการตลาด  (Marketing Plan)    3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)  

          ศึกษาความสําคัญและบทบาทของการวางแผนการตลาด  คุณลักษณะท่ีดีของแผนการตลาด  

กระบวนการวางแผนทางการตลาด  การพยากรณการขาย  การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ  การกําหนด

วัตถุประสงค  การกําหนดกลยุทธการตลาด  การกําหนดโปรแกรมการตลาด  การกําหนดงบประมาณ  การ

นําไปใชและการควบคุม 

Prerequisite:  BUSI 102  Principles of Marketing  

An exposure to significance and role of marketing planning, good 

characteristics of marketing plan, marketing planning procedure, sale forecast, SWOT 

analysis, objective setting, marketing strategy determination, marketing program setting, 

budget planning, implementation and control.  
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MKTG 315   บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 2            1(1-0-2) 

(Integrated knowledge Management in Marketing II) 

เพ่ือการบูรณาการความรูท่ีไดจากการเรียนวิชาตางๆ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 2เขากับการ

จัดการการตลาด ในแตละภาคการศึกษา 

  An integration of all acquired knowledge and skills in accordance with 

marketing management in each semester 

MKTG 321   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา              1(1-0-0) 

  (Preparation for Co-operative Education)  

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษาความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรม

ในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน 

และการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงการหรือผลงาน การเขียนรายงาน

วิชาการ (การเขียนและการนําเสนอรายงาน) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 100 ชั่วโมง  

A study of co-operative education principles and concepts as well as an 

exposure to preparation for skills to work with others, code of ethics, communication, 

personality and interpersonal skills development, basic knowledge and techniques for job 

application, being on duty at an actual enterprise, portfolio or project presentation 

techniques, and academic report writing. 

MKTG 322   ฝกปฏิบัติงาน 2    (Practicum II)     3(0-18-0) 

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ใน
สายงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการการตลาด ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

An internship at enterprises operating business activities related to marketing 

management. (a minimum period of 200 hours) 
 

MKTG 411 สัมมนาการตลาดเพ่ือความเปนมืออาชีพ           3(3-0-6) 

  (Seminar in Marketing for Professional Development) 

วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)   

  การบูรณาการองคประกอบสําคัญทางการตลาด ปญหาและประเด็นสําคัญของการจัดการดาน

การตลาดในปจจุบันการ โดยการแลกเปลี่ยนความเห็นภายใตขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนา

ความเปนมืออาชีพ 

Prerequisite:  BUSI102 Principles of Marketing  

An exchange of knowledge and opinion on a basis of data retrieved from 

study and research in order to develop professional skills. Topics cover integrated key 

marketing elements as well as current issues or problems in marketing management.  
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MKTG 412   บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 3            1(1-0-2) 

   (Integrated knowledge Management in Marketing III) 

เพ่ือการบูรณาการความรูท่ีไดจากการเรียนวิชาตางๆ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 เขากับการ

จัดการการตลาด ในแตละภาคการศึกษา 

An integration of all acquired knowledge and skills in accordance with 

marketing management in each semester 
 

MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)                    6(0-40-0) 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษา ตามท่ี

สาขาวิชากําหนด โดยมีการประเมินผลจากอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานพ่ีเลี้ยงในสถาน

ประกอบการและจากรายงานวิชาการ (การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะไมนําหนวยกิตไปคิดคา GPA) 

A temporary employment with enterprise for one semester of co-operative 

education in accordance to subject requirement. Evaluation will be made by co-operative 

education adviser and mentor at that particular enterprise. Academic report will also be 

taken into evaluation process (This course credits will not be included in GPA.). 
 

MKTG 422   ฝกปฏิบัติงาน 3 (Practicum III)       3(0-18-0) 

     การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจ  ใน

สายงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการการตลาด ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

An internship at enterprises operating business activities related to marketing 

management (a minimum period of 200 hours) 
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 กลุมวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต   ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาเอกเลือกดังนี้ 
 

• กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 1  การบริหารการตลาด 
 

MKTG 331 การบริหารการขายและศิลปะการขาย                 3(3-0-6) 

(Sales Management and Salesmanship) 

ศึกษาถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารการขาย  การจัดองคกรฝายขายท่ีเหมาะสมกับ

ธุรกิจ  การวางแผนบริหารการขาย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานขาย  การแบงเขตการขาย  วิธี

จัดสรรโควตาการขายใหพนักงาน  การตลาดเชิงสัมพันธ (Relationship Marketing)  การบริการลูกคาระดับ

สําคัญ (Key Account Management) การติดตามและประเมินผลงานและควบคุมพนักงานขาย 

This course focuses on responsibility of sales managers, organizing sales 

departments in order to fit the businesses, sales administrative planning, personnel 

management for salesperson, sales territory, allocation of quotas methods, relationship 

marketing, key account management and follow- up and evaluation of salesperson.   

MKTG 332 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)  3(3-0-6) 

  ศึกษาถึงรูปแบบการสรางความสัมพันธกับลูกคา การวิเคราะหลูกคา การจัดทําแผนการ

ตลาด สําหรับโปรแกรมการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การรักษาลูกคาเดิม การแสวงหาลูกคาใหม 

การสรางความสัมพันธกับกลุมพนักงานภายในบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ กิจกรรมการตลาดเพื่อ

สรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว 

  This course focuses on developing customer relationship, customer analysis, 

marketing planning for customer relationship program, finding new clients, nurturing and 

maintaining recent clients, employee and business alliance relationship creation, and 

marketing activities for long-term favorable relationships with customers.  

MKTG 333 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System) 3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคกร 

ศึกษาระบบสารสนเทศทางการตลาด     รวมท้ังระบบสารสนเทศยอยท่ีเก่ียวของ  ศึกษาวิเคราะห

กระบวนการประมวลผลขอมูลทางการตลาด      โดยอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรในการออกแบบและ

พัฒนาระบบ ตลอดจนการนําเสนอขอมูลสารสนเทศทางการตลาดเพ่ือการตัดสินใจ ขอดี ขอเสียของการใช

ระบบสารสนเทศ 

This course focuses on the significance and benefits of information systems 

in organizations, marketing information systems and others related information systems. 

Analyzing markets by using data processing systems as well as presenting the information 

technology for marketing decision-making. 
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MKTG 334 การตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing)   3(3-0-6) 

  ลักษณะและความสําค ัญของการตลาดสินคาอ ุตสาหกรรม อุปสงค ของส ินค า

อุตสาหกรรม แบบการซื้อของผูใชทางอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอตลาดอุตสาหกรรม 

การแบงสวนตลาดและการเลือกตลาดเปาหมาย การใชสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินการตลาด

สินคาอุตสาหกรรม การติดตามและการประเมินผล 

  This course focuses on the concept, meaning, significance and demand for 

industrial products, buyer behavior, marketing share and target market selection, using 

Marketing Mix strategy to manage industrial marketing, along with follow up and evaluation.  

MKTG  431 หัวขอพิเศษทางการตลาด  (Current Issues in Marketing)  3(3-0-6) 

ศึกษาในรายละเอียดของหัวขอท่ีสนใจ  โดยมุงถึงการนําทฤษฎีทางการตลาดมาวิเคราะหใน

เชิงประยุกตใช  พรอมท้ังศึกษาถึงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ และนํามาประมวลผลสรุปหาแนวทางในการแกไข

ปญหา และพัฒนากิจกรรมทางการตลาด 

  This course focuses on interesting topics or issues in the field of marketing, 

analyzing and applying concepts and theories to the real marketing situations. Find and 

analyze the related information in order to find solutions for the problems and develop 

effective marketing activities.  

MKTG  432  การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ              3(3-0-6) 

(Advertising & Public Relations Management) 

ศึกษาความหมาย   ความสําคัญของการโฆษณา  การประชาสัมพันธ      วธิีการใชงบสื่อ 

โฆษณา กลยุทธสวนผสมสื่อโฆษณา การใชตารางเวลาการใชสื่อ วิเคราะหวิธีดําเนินการดานสื่อโฆษณา 

นโยบายดานสื่อโฆษณา กลยุทธดานสื่อโฆษณาในปจจุบัน การกําหนดกลยุทธดานการประชาสัมพันธ การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือการวางแผนดําเนินการดานประชาสัมพันธ เทคนิคการประชาสัมพันธเชิงรุก และ

การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ศึกษาแนวความคิดดานตลาดสมัยใหมในการประชาสัมพันธ นวัตกรรมการ

ประชาสัมพันธ 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.  
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MKTG  433 การบริหารส่ือ  (Media Management)     3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของสื่อ ท้ังสื่อสาธารณะ   สื่อเฉพาะ

กลุม รวมท้ังสื่อสมัยใหม กลยุทธการจัดการสื่อ การจัดการงบประมาณ และการบูรณาการจัดการสื่อ เพ่ือให

เกิดประสิทธิผล และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

  The content of this course emphasizes on understanding the significance and 

types of media; public media, media for specific groups, including new media trends, media 

management strategies, budget management, and effective integrated media management 

in order to be up-to-date.     
 

MKTG  434 การบริหารตราสินคาและการส่ือสารตราสินคา              3(3-0-6) 

(Brand Management and Brand Communication) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของตราสินคา การสรางตราสินคา  ภาพพจน

ของตราสินคา  การสรางคุณคาและตราสินคาท่ีดี การบริหารจัดการตราสินคา ตราสินคาออนไลน การสราง

ภาพลักษณตราสินคา  กลยุทธการสื่อสารตราสินคา การเปนผูสนับสนุนทางการตลาด    การบริหารจัดการ

ตราสินคาใหประสบความสําเร็จ ตลอดจนการสรางภาพลักษณของสินคาใหเขมแข็งและยั่งยืน 

A study of the meaning, significance and elements of brand, branding, brand 
images, building brand value, brand management, brand communication strategies, 
sponsoring, successful brand management and building a strong and lasting brand image.    

 

MKTG  435 การตลาดเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอม                            3(3-0-6) 

(Social and Green Marketing Concept) 

ศึกษาความหมาย และความสําคัญของตลาด   แนวคิดทางการตลาดท่ีทําใหธุรกิจประสบ  

ความสําเร็จจากอดีตจนถึงปจจุบัน แนวโนมการใชแนวคิดทางการตลาดเพ่ืออนาคต เครื่องมือทางการตลาด     

ในการคืนกําไรใหกับสังคมและสิ่งแวดลอม     กรณีศึกษาตัวอยางธุรกิจท่ีใชแนวคิดในการทําการตลาดเพ่ือ

สังคมและสิ่งแวดลอม 
This course focuses on the meaning and significance of social and green 

marketing concepts of successful businesses from the past until present, tendency of using 
this marketing concepts in the future, using marketing tools in order to return profits back to 
society and environment,  business case studies of social and green marketing concepts. 
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MKTG  436 การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ             3(3-0-6) 

(Marketing Management for M.I.C.E.) 

ศึกษาความหมาย   ลักษณะของอุตสาหกรรมไมซไทย  การบริหารจัดการงานใน

อุตสาหกรรมไมซ   องคประกอบท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมไมซ ลักษณะของการจัดงานไมซในแตละประเภท 

การบริหารจัดการงานในอุตสาหกรรมไมซ บริหารจัดการศูนยประชุมและแสดงสินคา บริษัทและหนวยงานท่ี

เก่ียวของในอุตสาหกรรมไมซ มาตรฐานท่ีสําคัญตางๆ ท่ีเก่ียวของ จรรยาบรรณของการดําเนินงานใน

อุตสาหกรรมไมซ การจัดการการตลาดธุรกิจไมซ กลยุทธการตลาดเชิงบูรณาการ  

A specific course with emphasis on features of M.I.C.E. in Thai industry, 
M.I.C.E industry management, key elements in M.I.C.E. industry that features setting up 
particular types of M.I.C.E. events, convention and exhibition management, related 
companies and agencies in M.I.C.E industry and related important standards, M.I.C.E 
marketing management and integrated marketing communication.  

 
 

 

• กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 2  การตลาดคาปลีก 
 

MKTG 341 การตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Marketing)   3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดท่ัวไปของการคาปลีก  ท้ังแบบท่ีมีสถานท่ีประกอบการและไมมีสถานท่ี 

ประกอบการ  การเลือกทําเลที่ตั้ง การบริหารงานบุคคล การจัดหนาราน การวางผังราน  การสงเสริม

การตลาด การวางแผนการเงิน การจัดซ้ือ การใหสินเชื่อลูกคา  

A study of general retail concepts both in and out of the workplace, 

selecting store locations, human resource management, retail store decoration and display, 

layout designs, promotions, financial planning, purchasing, and offering credits to customers.     
 

MKTG 342 การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Market Research )  3(3-0-6) 

ศึกษาบทบาท  ความสําคัญของการวิจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอธุรกิจคาปลีก    การระบุ

ปญหาในการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซ่ึงครอบคลุม ข้ันตอน วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ   ท้ังการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับธุรกิจคาปลีก การวิเคราะหและแปร

ความหมายผลการวิจัยทางการตลาด เพ่ือประโยชนตอการตัดสินใจ 

With emphasis on role and importance of marketing research, this course 

provide understanding of its impacts on retail businesses, identifying research questions, 

designing retail marketing research (including research methodology and research 

instruments) covering quantitative and qualitative research, selecting appropriate tools for 

retail businesses, analyzing, and interpreting marketing research results used in decision-

making. 
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MKTG 343 การกําหนดราคาสําหรับธุรกจิคาปลีก (Pricing for the Retail Business)  3(3-0-6) 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคของการกําหนดราคา ปจจัยท่ีควรคํานึงถึงใน

การกําหนดราคา นโยบายและกลยุทธในการกําหนดราคา การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก การวิเคราะห

จุดคุมทุน 

This course focuses on meaning, significance, objectives of pricing, factors that 

affect pricing; pricing policies and strategies, retail business pricing and break-even point analysis.    

MKTG 344 การกระจายสินคาและโลจิสติกส  (Distribution and Logistics)  3(3-0-6) 

 ศึกษากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป ทางดานการ

พยากรณ  การจัดทําตามคําสั่ง การวางแผนความตองการวัตถุดิบ การจัดหาและการจัดซ้ือ การวางแผนการ

ผลิตและการดําเนินการ การจัดการคลังสินคาและการจัดการสินคาคงเหลือ การบรรจุภัณฑ  การกระจาย

สินคา ตลอดจนการจัดการการขนสง 

A course with emphasis on activities concerning raw materials management 

and finishing the products, forecasting, made to order, planning raw materials demand, 

purchasing, production and operations planning, warehouse and inventory management, 

packaging, product distribution and transportation management. 

MKTG 441 การเลือกทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีก  (Retail Store Location)  3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญในการเลือกทําเลท่ีตั้ง ปจจัยในการเลือกทําเลท่ีตั้ง สถานท่ีตั้ง

และสภาพแวดลอม กลุมลูกคาเปาหมาย ขอมูลคูแขง การพิจารณาตามชนิดและลักษณะของอุตสาหกรรม 

การเลือกทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีกท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สงผลตอการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

This course focuses on the meaning and importance of selecting locations, 

factors in selecting locations and environment, targeting customers, competitor’s 

information, considering types and features in a particular industry and effective location 

selection for retail stores and their impacts on business growth. 

MKTG 442 การออกแบบ แผนผังรานคา และการจัดวางสินคา            3(3-0-6) 

(Store Layout, Design & Visual Merchandising) 

ศึกษาหลักการ ความสําคัญในการบริหารจัดการรานคาปลีกอยางมีประสิทธิภาพ การบริหาร

พ้ืนท่ี  ท้ังดานการออกแบบ แผนผังรานคา ตลอดจนการจัดเรียงสินคา ศีกษาวัตถุประสงคในการจัดเรียงสินคา 

หลักการจัดเรียงสินคา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจคาปลีกใหแขงขันไดในสภาวการณปจจุบัน 

A study of principles, significance of effective retail store management, space 

management including exterior designs, layouts and visual merchandising, the objectives of 

visual merchandising, visual merchandising principles to enhance their competitiveness 

amidst today’s world of intense competitions.   
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MKTG 443 ระบบสารสนเทศทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก             3(3-0-6) 

(Marketing Information System in Retail Business) 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคกร 

ศึกษาระบบสารสนเทศทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก รวมท้ังระบบสารสนเทศยอยท่ีเก่ียวของ  ขอดี ขอเสีย
ของการใชระบบสารสนเทศ  ศึกษาวิเคราะหกระบวนการประมวลผลขอมูลทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก 
โดยอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรในการออกแบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศทางการตลาดธุรกิจคาปลีกเพ่ือการตัดสินใจ  

This course focuses on the meaning, significance, and benefits of information 
systems, information systems in the organization, marketing information systems in retail 
businesses and others related subordinate information system, advantages and 
disadvantages of using information systems, studying and analyzing marketing data 
processes of retail businesses by using computer technology to design and develop the 
system, presenting marketing information in retail businesses for decision-making.    

MKTG 444 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจคาปลีก            3 ( 3 -0 -6 )

 (Integrated Marketing Communication in Retailing) 

ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการของการใชกลยุทธการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ  ภายใตสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การวางแผน การกําหนดกลยุทธการใชสื่อ  ปจจัยท่ีตอง
พิจารณาในการเลือกสื่อ การบูรณาการการใชสื่อ การทดสอบ การวิเคราะหประเมินผลเพ่ือประสิทธิผลทางธุรกิจ
คาปลีก 

A study of concepts, principles, and how to use marketing strategies and 
integrated marketing communication for internal and external environment. Topics also 
include strategic media planning, factors in media selection, integrated media usage, 
analysis and evaluation for effectiveness in retail business. 

 
 

• กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 3 ธุรกิจบริการ 
 

MKTG 351 การตลาดบริการ  (Services Marketing)    3(3-0-6) 

ศึกษาความแตกตางระหวางสินคาและบริการอันนําไปสูความแตกตางทางการตลาดของ

ธุรกิจพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมบรกิาร ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม วิเคราะห

โครงสรางอุตสาหกรรมบริการ การจําแนกประเภทของธุรกิจบริการ  การใชกลยทุธสวนประสมทางการตลาด

กับการตลาดบริการ การวางแผนกลยุทธการตลาดเพ่ือการแขงขันสําหรับธุรกิจบริการ 

This course focuses on the differences between products and services which 

make them require different marketing strategies. The emphasis will also be on customers’ 

behavior in services industry, concepts and theories of modern service marketing, analyzing 

service industry structure, categorizing of service business, apply marketing mix strategy to 

service business, strategic marketing plan for competiveness in services business. 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  157 - 

MKTG 352  การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Market Research for Business) 3(3-0-6) 

  ศึกษาบทบาท ความสําคัญของการวิจัยทางการตลาด ท่ีมีผลตอธุรกิจบริการ   การระบุ

ปญหาในการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย  ซ่ึงครอบคลุม ข้ันตอน วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ท้ังการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  การเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับธุรกิจบริการ   การวิเคราะหและแปร

ความหมายผลการวิจัยทางการตลาด เพ่ือประโยชนตอการตัดสินใจในธุรกิจ 

This course focuses on roles, the importance of marketing research and its 

influences on service business, identifying research problems, research designs (including 

research methodology and research instruments) covering quantitative and qualitative 

research, selecting appropriate tools for service businesses, analyzing, and interpreting 

marketing research results used in decision-making. 

MKTG 353 การกําหนดราคาสําหรับธุรกจิบริการ (Pricing for Service Business) 3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคของการกําหนดราคา ปจจัยท่ีควรคํานึงถึงในการ

กําหนดราคา   นโยบายและกลยุทธในการกําหนดราคา การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจบริการ การวิเคราะห

จุดคุมทุน 

This course focuses on the meaning, significance, objectives of pricing, 

considerate factors for pricing, pricing policies and strategies, pricing service businesses and 

breakeven point analysis. 

MKTG 354 กระบวนการการใหบริการ (Service Providing Process)  3(3-0-6) 

ศึกษากระบวนการในการใหเกิดผลิตภัณฑบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ ข้ันตอนในการ

ใหบริการ   วิธีปฏิบัติในการใหบริการ  ศึกษารูปแบบของงานบริการแบบตาง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน การ

บริการลูกคาท่ีเปนเลิศ  

Topics cover the process of creating service products, types of service 

business, service procedures, methods of service providing, various types of service jobs 

within both government and private organizations and how to provide the best services to 

customers.  

MKTG 451 การออกแบบบริการ (Service Design)               3(3-0-6) 

  ศึกษาแนวคิดในการออกแบบสินคาและบริการ  ขอควรคํานึงถึง  เครื่องมือท่ีใชในการ

ออกแบบบริการ การบริหารประสบการณลูกคา มาตรฐานการบริการ ลักษณะของบริการท่ีดี ศึกษาตัวอยาง

ธุรกิจบริการประเภทตาง ๆ 

This course focuses on concepts of product and service design, 

considerations, tools for service design, customers’ experience management and standard 

of service, characteristics of a good service and examples of various types of service 

businesses. 
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MKTG 452 สารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ             3(3-0-6) 

(Marketing Information System for Services) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคกร  

ศึกษาระบบสารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  รวมท้ังระบบสารสนเทศยอยท่ีเก่ียวของ  ขอดี 

ขอเสียของการใชระบบสารสนเทศ  ศึกษาวิเคราะหกระบวนการประมวลผลขอมูลทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรในการออกแบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการเพ่ือการตัดสินใจ  
An extensive study of the meaning, significance, benefits of information 

system, information systems in the organization, marketing information systems in service 
businesses and other related subordinate information systems, advantages and 
disadvantages of using information systems, studying and analyzing marketing data 
processes of service businesses by using computer technology to design and develop the 
system, presenting marketing information in service businesses for decision-making.   

 

MKTG 453 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจบริการ            3(3-0-6) 

(Integrated Marketing Communications for Service Business) 

ศึกษาแนวคิด  หลักการ   วิธีการของการใชกลยุทธการตลาด  และการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ  ภายใตสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การวางแผน การกําหนดกลยุทธการใชสื่อ ปจจัย

ท่ีตองพิจารณาในการเลือกสื่อ  การบูรณาการการใชสื่อ  การทดสอบ  การวิเคราะหประเมินผลเพ่ือ

ประสิทธิผลทางธุรกิจสําหรับธุรกิจบริการ 

  A study of concepts, principles, and how to use marketing strategies and 

integrated marketing communication for internal and external environment. Topics also 

include strategic media planning, factors in media selection, integrated media usage, 

analysis and evaluation for effectiveness in service business. 

 

• กลุมวิชาเอกเลือก ท่ี 4 การตลาดระหวางประเทศ 
 

MKTG  361    การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา              3(3-0-6) 
  (Import and Export Business Management)  

  การวางแผนและดําเนินงานในการสงสินคาออกและสั่งสินคาเขา ข้ันตอนการซ้ือขาย 

เอกสารและสัญญาซ้ือขาย เอกสารและพิธีการนําเขาและสงออก วิธีดําเนินการเก่ียวกับการประกันภัยสินคา 

การชําระเงินในการคาระหวางประเทศ การเสนอราคาภายใตเง่ือนไขการคาแบบตางๆ (Incoterms) สินเชื่อ

เพ่ือการสงออกและการนําเขาองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสงออกและนําเขา  
This course focuses on export- import planning and operating, purchasing 

procedures, documents and sales contracts, export- import procedures and documents, 
insurance policies, methods and terms of payments, quotation with various incoterms, 
offering credit for import and export and related organizations for import and export.   
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MKTG  362    การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN) 3(3-0-6) 

  การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมท้ัง

การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของธุรกิจ ในการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน   เพ่ือกําหนดกลยุทธในการวาง

แผนการดําเนินงานธุรกิจระหวางประเทศ การควบคุมและการดําเนินงานดานตางๆ ของธุรกิจในอาเซียน โดย

ศึกษาจากสถานการณปจจุบัน  

  This course emphasizes on history of ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations), management mechanism of ASEAN, ASEAN Charter, business establishment, labor 

uses, resource finding, selecting the locations for production base among ASEAN countries, 

business impact on large and small business while entering into ASEAN community. 
 

MKTG  363   การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจระหวางประเทศ           3(3-0-6) 

  (E-commerce Management in International Business)  

  การนําศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน การเพ่ิมชองทางการทําธุรกิจ สรางความแตกตางเพ่ือขยายโอกาสและรักษาสวน

ครองตลาด กฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอกนิกส ตลอดจนแนวโนวของการทําธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอนาคต  

  This course focuses on bringing up potential E-commerce technology to 

create competitive advantages, building up business opportunities, creating differences in 

order to expand and keep market share leadership, law, E-commerce business ethics and E-

commerce business trends in the future.               
 

MKTG  364    การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ             3(3-0-6) 

  (International Business Negotiation)  

  กระบวนการเจรจาในธุรกิจระหวางประเทศ การวิเคราะหขอขัดแยง และปญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในระหวางการเจรจา  การรวบรวมขอมูลกอนการเจรจา   การศึกษาความตองการพ้ืนฐานของคูเจรจา  

การจัดเตรียมเอกสารหัวขอการเจรจา การตั้งคําถามในการเจรจาตอรอง   โดยเนนการเจรจาเพ่ือแกปญหา 

  The course explores procedures of international business negotiation, 

analyzing disagreements and dispute as well as possible problems during negotiation, 

preparing and gathering information before negotiation, studying and searching basic 

expectations of negotiating party, preparing documents for negotiating topics and 

questioning in negotiation focusing on problem solving.   
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MKTG  461    พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดตางประเทศ               3(3-0-6) 
(Customer Behavior in The International Markets) 

ศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ ท้ัง ดานสวนบุคคล ดานประเพณี

วัฒนธรรม ดานสังคม และดานจิตวิทยา ในตลาดตางประเทศ วิเคราะหพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑและ

บริการ ท้ัง เง่ือนไข แนวโนม ความถ่ี และความนิยม ของผูบริโภคในตางประเทศ  

  To explain and analyze the consumer behavior and motivation towards 
decision making and purchase of products and services. The study focuses on psychology, 
socio-economic factors affecting the reaction of consumers and consumer buying decision 
process in an international context. 
 

MKTG  462 การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ           3(3-0-6) 
(International Product and Price Management) 

วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)   
ศึกษาถึงบทบาท และหนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑในตลาดตางประเทศ 

ตลอดจนสวนผสมทางการตลาดตางประเทศท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและราคา  รวมถึงการจัดสวนผสม
ผลิตภัณฑ  การออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ การปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดในตางประเทศ  ศึกษาความสําคัญ รูปแบบ และกลยุทธในการการกําหนดราคาสินคาเพ่ือ
จําหนายในตลาดตางประเทศ  
Prerequisite required: Marketing Principles (BUSI 102)  

To study the classification of products, new product development, product 
life cycle, product design and packaging, brand policy, product positioning, the cause of 
product’s failures and how to avoid them. The factors that influence pricing, strategic 
pricing, and competitive pricing in global marketplace will be discussed. 
 

MKTG  463 การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ           3(3-0-6) 

(International Distribution Channel Management) 

วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)  

  ศึกษารูปแบบการจัดการชองทางการจัดหนาย การกระจายสินคา ในตลาดตางประเทศ 

ศึกษาหลักในการพิจารณาเลือกคนกลาง ในการทําธุรกิจในตลาดตางประเทศ   การเลือกชองทางในการจัด

จําหนายใหสอดคลองกับนโยบายขององคการ  เก่ียวกับขอขัดแยงตางๆ ระหวางผูประกอบการธุรกิจระหวาง

ประเทศ  

Prerequisite required: Marketing Principles (BUSI 102)  

Study of the formats of international distribution channel management, 

considerate principals for choosing dealers to do business in overseas markets, distribution 

channel selection that conform with organization’s policies and exposure of conflicts 

between the organization and international companies. 
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MKTG  464 การจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธในตลาดระหวางประเทศ          3(3-0-6) 

(International Advertising and Public Relations Management) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการโฆษณา การประชาสัมพันธ ในตลาดตางประเทศ 

วิธีการใชงบสื่อโฆษณา     กลยุทธดานสื่อโฆษณาในปจจุบันสําหรับการตลาดระหวางประเทศ    การกําหนด

กลยุทธดานการประชาสัมพันธ สําหรับการตลาดระหวางประเทศ เทคนิคการประชาสัมพันธเชิงรุก และการ

ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ศึกษาแนวความคิดดานตลาดสมัยใหมในการประชาสัมพันธ การใชสังคม

ออนไลนเพ่ือการประชาสัมพันธสูตลาดตางประเทศ 

This course covers the meaning and importance of international advertising 

and public relations, advertising budget allocation methods, current trends in advertisement 

media strategies for international markets, establishing public relations strategies for 

international markets, Proactive PR techniques and public relations in crisis situations, 

modern market concepts in public relations and using online social media for international 

market public relation.   
 

MKTG  465 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสระหวางประเทศ           3(3-0-6) 

(International Supply Chain and Logistics Management) 

ศึกษาบทบาทและความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน ของธุรกิจ

ระหวางประเทศ ศึกษาผลกระทบของธุรกิจ กับการเปดเสรีการบริการโลจิสติกสของไทยและอาเซียน 

ความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงของการขนสงสินคาในประเทศและตางประเทศ 

The course examines the roles and significance of international supply chain 

and logistics management, the study of impact on business with logistics services 

liberalization of Thailand and ASEAN, connections and interrelatedness of distribution 

intermediaries both inside and outside country.  
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 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

 1.  มีองคความรู ทักษะ ดานสุขภาพและสามารถประยุกตใชความรู ในการสงเสริมสุขภาพ

ปองกันโรคแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. วิเคราะห และแกปญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ไดอยางถูกตองทันตอ

เหตุการณ 

 3. สามารถบริหารจัดการ บูรณาการความรู เทคโนโลยี  และนวัตกรรมสุขภาพเพ่ือสราง

สุขภาพแกชุมชนอยางตอเนื่อง 

   4. พัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําดานสุขภาพ และมีความสามารถเขาสูระดับสากล  

       (Global Competence)  อยางตอเนื่องเพ่ือใหรูเทาทันสภาวะปจจุบันของโลก 

 5.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ 

 

ช่ือหลักสูตร    

ภาษาไทย   : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Public Health Program in Public Health 

 

ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย  :   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

อักษรยอ  :   ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Public Health (Public Health) 

อักษรยอ  :   B.P.H (Public Health) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 
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โครงสรางหลักสูตร 
 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       130 หนวยกิต 

1.    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          33 หนวยกิต 

         1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  12 หนวยกิต 

         1.2 กลุมวิชาภาษา     12 หนวยกิต 

         1.3 กลุมวิชาคณติศาสตรและวทิยาศาสตร    6 หนวยกิต 

         1.4 กลุมวิชาพลานามยั      3 หนวยกิต 

2.   หมวดวิชาเฉพาะดาน           91 หนวยกิต 

         2.1 วิชาแกน     30  หนวยกิต 

        2.2 วิชาเอก     45  หนวยกิต 

         2.3 วิชาโท     16  หนวยกิต 

3.    หมวดวิชาเลือกเสรี               6 หนวยกิต 

 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   33   หนวยกิต ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  12  หนวยกิต หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควา) 

1. ECON 100 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน (Principles of Economics) 3(3-0-6) 

2. LAWS 100    ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย (Principles of Laws) 3(3-0-6) 

3.  PSYC 101 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6)  

  (Psychology and Personality Development)   

4.  SOCI 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture) 3(3-0-6) 

1.2  กลุมวิชาภาษา  12  หนวยกิต 

1.  THAI  101 การใชภาษาไทย (Thai Language usage) 3(2-3-6) 

2.  ENGL 101 ภาษาอังกฤษข้ันตน (Beginning English) 3(2-3-6) 

3.  ENGL 102 ภาษาอังกฤษข้ันกลาง (Intermediate English) 3(2-3-6) 

4.  ENGL 201 ภาษาอังกฤษข้ันสูง (Advanced English) 3(2-3-6) 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1.  COMP 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

      (Introduction to Information Technology and Information Retrieval)  

2.  MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6) 

1.4 กลุมวิชาพลานามัย    3  หนวยกิต   

           1.  PEHR 100 วิทยาการการออกกําลังกาย (Physical Education) 3(2-2-5) 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  91  หนวยกิต 

     2.1  วิชาแกน   30   หนวยกิต 

 1.  PUBH  110 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพ้ืนฐานสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 

   (Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health) 

 2.  PUBH  111   จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา  (Microbiology and Parasitology)  3(2-2-5) 

 3.  PUBH  112 การสาธารณสุขเบ้ืองตน (Introduction to Public Health)  2(2-0-4) 

 4.  PUBH  210 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข (Biostatistics for Public Health)  3(3-0-6) 

 5.  PUBH  211 วิทยาการระบาด (Epidemiology)  3(3-0-6) 

 6.  PUBH  212 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข (Biochemistry for Public Health)  3(2-2-5) 

 7.  PUBH  310 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Health Economics)  2(2-0-4) 

 8.  PUBH  311 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)  

   (Principles of Public Health Research) 

 9.  PUBH  410 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

      (Public Health Administration and Strategic Management) 

 10. PUBH  411 ภาวะผูนําเพ่ือพัฒนาชุมชน  3(3-0-6)  

   (Leadership for Community Development  )   

 11. PUBH  412 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)  

   (Public Health and Environmental Laws)   

 

     2.2   วิชาเอก   45   หนวยกิต 

 1.  PUBH  220 การสงเสริมสุขภาพในชุมชน (Community Health Promotion)  3(3-0-6) 

 2.  PUBH  221 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health Promotion) 3(3-0-6) 

 3.  PUBH  222 การปองกันและควบคุมโรค1 (Diseases Prevention and Control I)  3(3-0-6) 

 4.  PUBH  223 การปองกันและควบคุมโรค 2 (Diseases Prevention and Control II)  2(2-0-4) 

 5.  PUBH  224 การบริบาลเบ้ืองตนในหนวยบริการปฐมภูมิ  3(2-2-5) 

   (Basic Medical Care in Primary Care Unit) 

 6.  PUBH  327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-6)  

   (Health Education and Behavioral Science)    

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

 8.  PUBH  331 ระบบประกันสุขภาพ (Health  Security System)  2(2-0-4) 

 9.  PUBH  333   อนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)  3(3-0-6) 

 10.  PUBH  334 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety 2(2-0-4) 

 11.  PUBH  335 การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management)  2(2-0-4) 

 12.  PUBH  336 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข (Ethics for Public Health Professionals)  2(2-0-4) 

 13.  PUBH  343 สัมมนาดานสาธารณสุข (Seminar in Public Health)  2(2-0-4) 

 14.  PUBH  428 การบริบาลผูสูงอายุ (Eldery Care)  2(2-0-4) 

 15.  PUBH  429 การดูแลสุขภาพท่ีบาน (Home Health Care)  2(2-0-4) 
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 16.  PUBH  437 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข 3(3-0-6) 

   (Sociology and Anthropology in Public Health)   

 17. PUBH  438 การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางวิชาชีพสาธารณสุข  6(3-40-12)  

    (Public Health Field Practicum)   

 

      2.3  วิชาโท  16   หนวยกิต 

 1.  PUBH  225 จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) 2(2-0-4) 

              2.  PUBH  240 การสรางความเขมแข็งของชุมชน (Community  Empowerment)  2(2-0-4) 

              3.  PUBH  326 โภชนาการและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน 2(2-0-4)  

   (Community Nutrition and Food Safety Management) 

 4. PUBH  332 การคุมครองผูบรโิภคทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 

   (Public Health Consumer Protection) 

 5.  PUBH  341 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ (Counseling in Health)  2(2-0-4) 

 6.  PUBH  342 การสื่อสารและการประชาสัมพันธสาธารณสุข 2(2-0-4) 

 (Communication and Public Relation in Public Health) 

 7.  PUBH  344 วิถีไทยและวิถีสุขภาพ (Thai Traditional Ways of Living and Health)  2(2-0-4) 

 8.  PUBH  445 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Promotion of Life-long  Education) 2(2-0-4) 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หนวยกิต  
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แผนการศึกษา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
COMP 100 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3  ECON 100 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษขั้นตน 3  ENGL 102 ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 3 
LAWS 100 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3  PSYC 101 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 
MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3  PUBH 111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3 
PEHR 100 วิทยาการออกกาํลังกาย 3  PUBH 112 การสาธารณสุขเบื้องตน 2 

PUBH 110 กายวิภาคศาสตรสรีรวิทยาพื้นฐานฯ 3  THAI 101 การใชภาษาไทย 3 
    วิชาเลือกเสรี 

 

  3 

 รวม 18   รวม 20 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENGL 201 ภาษาอังกฤษขั้นสูง 3  PUBH 211 วิทยาการระบาด 3 
PUBH 210 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข 3  PUBH 212 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข 3 
PUBH 220 การสงเสริมสุขภาพในชุมชน 3  PUBH 221 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 3 
PUBH 222 การปองกันควบคุมโรค 1 3  PUBH 223 การปองกันควบคุมโรค 2 2 
PUBH 240 การสรางความเขมแข็งของชุมชน 2  PUBH 224 การบริบาลเบื้องตนฯ 3 
SOCI 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3  PUBH 225 จิตวิทยาสุขภาพ 2 
    วิชาเลือกเสรี 

 

 3 

 รวม 17   รวม 19 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
PUBH 310 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 2  PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3 
PUBH 311 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3  PUBH 332 การคุมครองผูบริโภคฯ 2 
PUBH 326 โภชนาการและการจัดการอาหารฯ 2  PUBH 334 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 
PUBH 330 เภสัชสาธารณสุข 2  PUBH 335 การจัดการสาธารณภัย 2 
PUBH 331 ระบบประกันสุขภาพ 2  PUBH 341 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ 2 
PUBH 333 อนามัยส่ิงแวดลอม 3  PUBH 342 การส่ือสารและการประชาสัมพันธ 2 
PUBH 336 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข 2  PUBH 343 สัมมนาดานสาธารณสุข 2 
    PUBH 344 วิถีไทยและวิถีสุขภาพ 2 

 รวม 16   รวม 17 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
PUBH 410 การบริหารงานสาธารณสุขฯ 3  PUBH 438 การฝกปฏิบัติงานเสริมสราง 6 
PUBH 411 ภาวะผูนําเพื่อพัฒนาชุมชน 3    วิชาชีพสาธารณสุข   
PUBH 412 กฎหมายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 2     
PUBH 428 การบริบาลผูสูงอาย ุ 2     

PUBH 429 การดูแลสุขภาพที่บาน 2     
PUBH 437 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาฯ 3     
PUBH 445 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 2     

 รวม 17   รวม 6 
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หมวดวิชาท่ัวไป 

 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร    

ECON 100   เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  (Principles of Economics)        3(3-0-6) 

  ศึกษาถึงแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตรความสําคัญและประโยชนของวิชา

เศรษฐศาสตร ในชีวิตประจําวัน อุปสงค อุปทานของสินคา พฤติกรรมผูบริโภค และผูผลิต โครงสรางตลาด ใน

ระบบเศรษฐกิจ นโยบายหลักทางเศรษฐกิจทางดานการเงิน การคลัง และการคา การกําหนด รายได

ประชาชาติ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

LAWS 100   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย  (Principles of Laws)    3(3-0-6) 

  ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมาย  ลักษณะและประเภทของ กฎหมาย 

สิทธิ หนาท่ี การบังคับใชและการตีความกฎหมาย  หลักกฎหมายท่ัวไปตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

PSYC 101   จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ          3(3-0-6)                   

                    (Psychology and Personality Development) 

                    ศึกษาความเปนมาของวิชาจิตวิทยา แนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย การสัมผัส การรับรู 

อารมณ แรงจูงใจ การจํา การคิด การตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวการสรางความสัมพันธ ระหวางบุคคล 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการยอมรับอิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรม ตลอดจนการเสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรม และการนําเอาจิตวิทยามาประยุกตใชให เกิดประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

SOCI 103   สังคมและวัฒนธรรมไทย  (Thai Society and Culture)      3(3-0-6) 

                    ศึกษาลักษณะพ้ืนฐาน ความเปนมา และลักษณะอารยธรรมของสังคมไทยในภาคเหนือ การ

ผสมผสานทางชาติพันธุ และวัฒนธรรม การกลอมเกลาทางสังคม การควบคุมสังคม ตลอดจนพัฒนาการของ

โครงสราง  หนาท่ี และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  กระบวนการทางการเมือง และการปกครอง สามารถ

วิเคราะหพฤติกรรมทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม สถานการณปจจุบันและ แนวโนมในอนาคตได 

  

 กลุมวิชาภาษา 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษข้ันตน  (Beginning English)      3(2-3-6) 

  ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษและการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน โดยเนนความรู ความเขาใจหลักไวยากรณ เพ่ือเปนพ้ืนฐานการนํามาใช  และเขียนให ถูกตอง

สําหรับการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การเขียนประโยคสั้น ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา  
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ENGL 102 ภาษาอังกฤษข้ันกลาง  (Intermediate English)      3(2-3-6) 

วิชาบังคับกอน : ภาษาอังกฤษข้ันตน (ENGL 101) 

  ศึกษาโครงสรางประโยคท่ีมีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด  อาน  

เขียน  และไวยากรณในระดับสูงข้ึน  ฝกการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ และรายละเอียดท่ีสําคัญ เพ่ือ

ความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียนอยางถูกตอง 
 

ENGL 201 ภาษาอังกฤษข้ันสูง  (Advanced English)          3(2-3-6) 

วิชาบังคับกอน : ภาษาอังกฤษข้ันกลาง (ENGL 102) 

  ศึกษาการใชประโยค และฝกการใชทักษะบูรณาการเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ ตาง ๆ 

เรียนรูสํานวนท่ีถูกตองในการสนทนา และการเขียน เชน การสัมภาษณเพ่ือเขาทํางาน การเลาเรื่องสั้น ๆ  

โดยการฝกสนทนากลุมยอย และการเขียนรูปแบบตาง ๆ  

THAI 101   การใชภาษาไทย   (Thai Language Usage)            3(2-3-6) 

                   ศึกษาการใชภาษาไทย และการฝกทักษะดานตางๆ ท้ังการฟง การพูด การอาน และ การ

เขียนประเภทตางๆ การเขียนเชิงสรางสรรค กระบวนความพรรณนา กระบวนความเชิงอธิบาย ตลอดจน

พัฒนาทักษะการวิพากษและการวิจารณอยางสรางสรรค 

 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

COMP 100   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูลเบ้ืองตน    3(2-2-5) 

              (Introduction to Information Technology and Information Retrieval) 

   ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ  ระบบ-เครือขาย 

การประยุกตใชอินเทอรเน็ต ระบบจัดเก็บและสืบคนขอมูลสารสนเทศ การนําสารสนเทศ มาใชอาทิ การสืบคน

สารสนเทศ การใชโปรแกรมนําเสนอสารสนเทศการใชโปรแกรมกระดาษทําการ 

MATH 100   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life)  3(3-0-6) 

              ศึกษาระบบจํานวนจริง เซต ความสัมพันธเชิงฟงกชัน การจําลองแบบทางคณิตศาสตร   

เมทริกซ  การเทียบบัญญัติไตรยางศ  ตรรกศาสตรเบื้องตน    และการประยุกตใชในชีวิต ประจําวัน  ระเบียบ 

วิธีทางสถิติ การรวบรวมและการนําเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายขอมูล 

  

 กลุมวิชาพลานามัย 

PEHR 100    วิทยาการการออกกําลังกาย  (Physical Education)         3(2-2-5) 

 ศึกษาโครงสรางและระบบการทํางานตางๆ ของรางกายเพ่ือนําหลักการและวิธีการไป 

ประยุกตใชในการดูแลสุขภาพ และสามารถนํากิจกรรมกีฬาอยางนอย 1 ชนิดกีฬาเปนสื่อในการออกกําลังกาย

ใหเกิดภาวะสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตท่ีดี 
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หมวดวิชาเฉพาะ  

 กลุมวิชาแกน  

PUBH   110 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาพ้ืนฐานสําหรับงานสาธารณสุข  3(2-2-5) 

  (Fundamental  Human  Anatomy  and  Physiology  for  Public  Health) 

  โครงสรางหนาท่ี กลไกการทํางานของเซลลและเนื้อเยื่อตาง ๆ ในระบบปกคลุม ระบบ

กระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวยีนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบ

ขับถาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุและอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย 

PUBH   111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   (Microbiology  and  Parasitology) 3(2-2-5) 

  โครงสราง ลักษณะ สรีรวิทยา คุณสมบัติ และการทําใหเกิดโรคของจุลินทรีย ปรสิต และ

แมลง การแพรกระจาย การปองกันโรค การทําลาย และการระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค  ความสําคัญ

ของการเก็บสิ่งตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรค การติดเชื้อและปฏิกิริยาโตตอบของภูมิคุมกันในรางกาย 

PUBH   112  การสาธารณสุขเบ้ืองตน   (Introduction  to  Public  Health)  2(2-0-4) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสาธารณสุข ปญหาสาธารณสุขของไทย ความเปนมา แนวคิด

ของการสาธารณสุข ระบบบริการการสาธารณสุขของประเทศไทยและตางประเทศ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ ปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทยและแนวทางการแกไขปญหา ตามแผนพัฒนาการ

สาธารณสุขแหงชาติ และแผนงานท่ีสําคัญของการสาธารณสุขไทย 

PUBH   210  ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข   (Biostatistics  for  Public  Health) 3(3-0-6) 

  ขอมูลและตัวอยางของขอมูลทางชีววิทยา โดยเนนทางดานสาธารณสุข การหาสถิติมูลฐาน

เก่ียวกับขอมูล อัตราสวน สัดสวนและความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูลทางดานสาธารณสุขดวยวิธีการทาง

สถิติ ไดแก การทดสอบสมมติฐานโดยใช  Z-test, T-test, F-test, X2-test   ทดสอบความสัมพันธของตัว

แปรดวยสหสัมพันธและสมการถดถอย  การวิเคราะหขอมูล   การประยุกตใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูป 

PUBH   211  วิทยาการระบาด   (Epidemiology)      3(3-0-6) 

  ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ลักษณะ

การเกิดและการกระจายของโรคและอุบัติภัย การใชเครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค การเฝา

ระวัง การระบาดและการสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา หลักการวิทยาการระบาดในการควบคุม

และปองกันโรค การประเมินผลเครื่องมือและเครื่องทดลอง การนําขอมูลทางวิทยาการระบาดมาใชในการ

วางแผนงานทางสาธารณสุข 
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PUBH   212 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข   (Biochemistry  for  Public  Health)  3(2-2-5) 

 ความหมายของชีวเคมี  โครงสราง  คุณสมบัติ  และหนาท่ีของชีวโมเลกุลตางๆ   ไดแก  

คารโบไฮเดรต  ลิปด โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม วิตามิน และฮอรโมน การแปรรูปและการสังเคราะหชีว

โมเลกุลในรางกาย ระบบการควบคุมกระบวนการเหลานี้ ชีวเคมีของเนื้อเยื่อและอวัยวะท่ีสําคัญบางชนิด โรคทาง

เมตาบอลิซึม และความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในรางกายกับโรคบางชนิด โดยเนนถึง

โรคท่ีพบบอยในประเทศไทย 

PUBH   310 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข   (Health  Economics)   2(2-0-4) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรสาธารณสุข และจุดคุมทุนในการ
จัดบริการดานสุขภาพ ทางเลือกตางๆ ของระบบการคลังสาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากร การเงินและ
งบประมาณของระบบบริการสาธารณสุข หลักการและการวิเคราะหการตลาด การตลาดดานสุขภาพ การ
ประเมินโครงการทางดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข 

PUBH   311 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร     3(3-0-6)  

                (Principles of Public Health Research)    

วิชาบังคับกอน : ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข (PUBH 210) 

  ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญและประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุข กระบวนการ 
วิจัย การเลือกใชสถิติในการวิจัย หลักการพิจารณาใชผลงานวิจัยในการปฏิบัติงานสาธารณสุขและการเขียน
โครงการวิจัย การอานเพ่ือสรุปวิเคราะห ประเมินคุณคาและการทํารายงาน การเลือกสรรหัวขอท่ีดําเนินการ
วิจัยขนาดเล็ก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนํา
ผลงานวิจัยไปใชในการแกไขปญหาสาธารณสุข 

PUBH   410  การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการเชิงกลยุทธ              3(3-0-6) 

  (Public  Health  Administration  and  Strategic  Management) 

  ความเปนมาระบบบริการสาธารณสุข ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ การวิเคราะห

สภาวะแวดลอมขององคกร ความสามารถขององคกรสาธารณสุขในการกําหนดทิศทางของการบริหารองคกร 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธในการพัฒนางานสาธารณสุข  กลยุทธการบริหาร การวิเคราะห

สถานการณ  การกําหนดปญหา  วัตถุประสงค  เปาหมาย  กลวิธี  วางแผนโครงการ  การควบคุม  กํากับ  

การนิเทศงานและการประเมินผลงานดานสาธารณสุข 

PUBH   411  ภาวะผูนําเพ่ือการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 

  (Leadership for Community Development) 

                    ลักษณะ ประเภทผูนํา บุคลิกภาพและจิตลักษณะ สูภาวะผูนําท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทองถ่ิน 

เทคนิค กระบวนการบริหารจัดการ และการประสานงานของผูบริหาร ครอบคลุมไปถึงการวางแผนงาน การ

จัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การสั่งการ การจูงใจ การประสานงาน การควบคุมและพัฒนา

องคการ 
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PUBH   412 กฎหมายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม      2(2-0-4) 

  (Public Health and Environmental Law) 

   หลักการ แนวคิด เก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

ความปลอดภัย กฎหมายเก่ียวกับการอนามัยและสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยและการประยุกตหลักกฎหมาย

ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข  

   

 กลุมวิชาเอก  
 

PUBH   220  การสงเสริมสุขภาพในชุมชน   (Community Health Promotion) 3(3-0-6) 

                แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับดูแลสุขภาพของชุมชน  การวิเคราะหประเมินภาวะพฤติกรรม

สุขภาพ  ระบบบริการสุขภาพ   นโยบายสาธารณสุขท่ีสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมสุขภาพ ระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน 

PUBH   221  การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม   (Holistic Health Promotion) 3(3-0-6) 

               แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาพ การวิเคราะห ประเมินภาวะสุขภาพ กลวิธีในการสราง

คุณคา จิตสํานึกในการสงเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิต ในแตละวัยแบบองครวม การใชหลักประชาสังคม การ

ประยุกตใชทฤษฎีในการสงเสริมสุขภาพ การจัดระบบบริการสาธารณสุขท่ีสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ 

PUBH   222  การปองกันและควบคุมโรค 1   (Diseases Prevention and Control I) 3(3-0-6) 

  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับธรรมชาติของการเกิดโรค สาเหตุของการเกิดโรคติดตอและโรคไม

ติดตอ ท่ีพบบอยในประเทศไทย การติดตอ การแพรกระจายของโรค ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การ

รักษา ตลอดจนการปองกันและควบคุมโรค การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การปองกันกอนการเกิดโรค การ

ควบคุมโรค และการปองกันการเกิดโรคในครั้งตอไป ท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอ โรคท่ีเกิดจากมลพิษ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า 

PUBH   223  การปองกันและควบคุมโรค 2  (Diseases Prevention and Control II) 2(2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : การปองกันและควบคุมโรค 1 (PUBH 222)  

 แนวคิด หลักการเก่ียวกับการควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ  สารเสพติด การเฝาระวัง

โรค การวางแผนในการสอบสวนโรคและการควบคุมปองกันโรค 
 

PUBH   224  การบริบาลเบ้ืองตนในหนวยบริการปฐมภูมิ  3    3(2-2-5)  

(Basic  Medical  Care  in  Primary  Care  Unit)        

  แนวคิด หลักการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลและกระบวนการประเมินภาวะ

สุขภาพ การตรวจ วินิจฉัย การคัดกรองและการรักษาโรคเบื้องตน การใหคําแนะนํา การสงตอ บทบาท 

หนาท่ีของนักสาธารณสุขในการรักษาโรคเบื้องตนในหนวยบริการปฐมภูมิ การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน 

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ในหนวยบริการปฐมภมิู     
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PUBH   327  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร       3(3-0-6) 

  (Health Education and Behavioral Science)   

  แนวคิดหลักและขอบเขตของงานสุขศึกษา กลวิธีการทางสุขศึกษา การวิเคราะหพฤติกรรม

สุขภาพ กระบวนการวางแผนและการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา ในการพัฒนาอนามัยชุมชน  การใช  

การผลิต  การบํารุงรักษาสื่อตาง ๆ  ในการดําเนินงานสุขศึกษา หลักการประชาสัมพันธ การนําหลักการสื่อ

ความหมายและการประชาสัมพันธมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข การสรางความสัมพันธของบุคคลกับ

ชุมชน การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ การวิจัยและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข 

PUBH    330  เภสัชสาธารณสุข  (Public  Health  Pharmacy)      2(2-0-4) 

     ความหมายและความสําคัญของงานเภสัชสาธารณสุข โครงสรางและบทบาทหนาท่ีของ

องคกรดานเภสัชสาธารณสุข นโยบายแหงชาติดานยา  บัญชียาหลักแหงชาติ  บัญชีรายการยาของสถาน

บริการ ปญหาการใชยาและการสูญเสียดานยา  การบริหารคลังและเวชภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ หลักการของ

งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและการจัดองคการ แนวทางการดําเนินงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

PUBH   331  ระบบประกันสุขภาพ   (Health  Security  System)            2(2-0-4) 

                    แนวคิดและหลักการของการประกันสุขภาพ วิวัฒนาการของการประกันสุขภาพของไทย 

ระบบประกันสุขภาพของตางประเทศ องคการและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการประกันสุขภาพ แนวทางใน

การดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณดานประกันสุขภาพของไทย 

PUBH   333  อนามัยส่ิงแวดลอม   (Environmental  Health)    3(3-0-6) 

  ความหมาย  ขอบเขตและความสําคัญของการอนามัยสิ่งแวดลอม  ความสัมพันธระหวาง

สุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดลอม  การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม ไดแก การสุขาภิบาลอาหาร  การจัดหาน้ําสะอาด  การกําจัดสิ่งขับถาย  การจัดการขยะมูลฝอย  

การบําบัดน้ําเสีย  การควบคุมแมลงและสัตวแทะ  การสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย และมลพิษทางอากาศ 

PUBH   334  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (Occupational Health and Safety) 2(2-0-4) 

  ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายท่ีเกิดจาก

การทํางาน หลักการควบคุมปองกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  

การจัดบริการอาชีวอนามัยชุมชน  กฎหมายและบทบัญญัติตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

PUBH   335  การจัดการสาธารณภัย   (Disaster  Management)   2(2-0-4) 

  ความหมาย ประเภทและสาเหตุของสาธารณภัย ขอบเขตอันตราย ความรุนแรง การ

วางแผนดําเนินการเตรียมรับสถานการณ การควบคุมปองกัน หลักการรวมท้ังแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและ

หลังสาธารณภัยประเภทตาง ๆ รวมท้ังการฝกปฏิบัติ การจัดเตรียมรวมท้ังการใชเครื่องมืออยางงาย ๆ การ

บันทึกสถานการณดวยภาพถาย 
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PUBH   336  จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข        2(2-0-4) 

  (Ethics for Public Health Professionals)    

  ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุข    

จรรยาบรรณวิชาชีพดานสาธารณสุข  จริยธรรม  คุณธรรมของผูใหบริการดานสุขภาพ 
 

PUBH   343  สัมมนาดานสาธารณสุข   (Seminar  in  Public  Health)  2(2-0-4) 

  การศึกษาคนควางานทางดานสุขภาพ การนําเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข 

โดยใชกระบวนการสัมมนาเพ่ือการพัฒนางานสาธารณสุข 

PUBH   428  การบริบาลผูสูงอายุ   (Elderly  Care)       2(2-0-4) 

  การศึกษาพัฒนาการของผูสูงอายุ   การประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ   แผนและ

นโยบายของชาติท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุและการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  ระบบการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทย

และนานาชาติและบริการผูสูงอายุในทองถ่ิน 

PUBH   429  การดูแลสุขภาพท่ีบาน   (Home  Health  Care)   2(2-0-4)  

  แนวคิด และความสําคัญของการดูแลสุขภาพท่ีบาน  การดูแลสุขภาพท่ีบานกับงาน 

สาธารณสุขมูลฐาน   รูปแบบการบริการ สุขภาพท่ีบาน  หนวยงานและผูใหบริการดูแลสุขภาพท่ีบาน     

คุณสมบัติและทักษะท่ีจําเปนของผูใหบริการดูแลสุขภาพท่ีบาน   กลวิธีทางคลินิก   กระบวนการและคุณภาพ

ของการดูแลสุขภาพท่ีบาน  ปจจัยท่ีควรคํานึงถึงในการดูแลสุขภาพท่ีบาน 
 

PUBH   437    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข      3(3-0-6)  

(Sociology and Anthropology in Public Health)  

  องคความรูทางสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม โครงสรางทางสังคม การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชน และปญหาสังคม 

ลักษณะของสังคมวิทยาการสาธารณสุข ระบบการแพทย มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ ระบบความเชื่อเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความเจ็บปวย ตลอดจน

พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล สังคมวิทยาการประกอบอาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข 

PUBH   438  การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางวิชาชีพสาธารณสุข      6(3-40-12)  

(Public  Health  Field  Practicum)        

  ฝกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข การบูรณาการวิชาการดานสาธารณสุขเพ่ือการ

สรางเสริมสุขภาพในชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะหปญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปญหา

สาธารณสุข การวางแผน การดําเนินงานเพ่ือแกปญหาและพัฒนาสาธารณสุขโดยใหชุมชนมีสวนรวม  การ

วิจัยชุมชน  การประเมินผลและการสัมมนาผลการฝกปฏิบัติงาน 
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 กลุมวิชาโท  

PUBH   225  จิตวิทยาสุขภาพ   (Health  Psychology)    2(2-0-4) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกายและจิต ในการประยุกตใชทฤษฎีและเทคนิคทางดานจิตวิทยา

และพฤติกรรมศาสตรเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การปองกันและรักษาสุขภาพจิต    หรือความเจ็บปวย

และความผิดปกติท่ีเก่ียวของกับกาย จิต อารมณ และสังคม  

PUBH   240  การสรางความเขมแข็งของชุมชน   (Community  Empowerment) 2(2-0-4)   

  แนวคิด ทฤษฎีของกลุม พลวัตกลุม ธรรมชาติของกลุม รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีมี

องคประกอบ ดานการสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ การพัฒนาการ ลักษณะตางๆ ของกลุม การประชุมและ

ปญหาความขัดแยงในการทํางานเปนทีม กระบวนการพลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม  ปจจัยท่ีสงเสริมการ

ทํางานเปนทีม 
 

PUBH   326  โภชนาการและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน   2(2-0-4) 

  (Community  Nutrition  and  Food  Safety  Management) 

  ปญหาทางโภชนาการ ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภค การประเมินภาวะโภชนาการใน

ชุมชน ทุพโภชนาการ สุขวิทยาอาหาร การวางแผนงานและการใหโภชนศึกษาเพ่ือปรับพฤติกรรมการบริโภค 

การสื่อสารทางโภชนาการในชุมชน การดําเนินการโครงการโภชนาการและการประเมินผล 

PUBH   332  การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข       2(2-0-4) 

  (Public Health Consumer Protection) 

 ความหมาย และหลักการของงานคุมครองผูบริโภค สิทธิผูบริโภค การบริหารงานคุมครอง

ผูบริโภค คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค อาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ วัตถุ

อันตราย  การจัดการคุมครองสุขภาพ  เทคโนโลยีขอมูลขาวสารเพ่ือการเฝาระวังและระบบขอมูลขาวสารใน

การคุมครองผูบริโภค 

PUBH   341  การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ  (Counseling  in  Health)   2(2-0-4) 

  หลักการ และทฤษฎีความเชื่อทางสุขภาพ ทฤษฎีการใหคําปรึกษา กระบวนการสอนและ

การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บริการสนเทศทางสุขภาพ ความ

ตองการและปญหาท่ีเปนผลกระทบเม่ือเกิดการเจ็บปวย การใหคําปรึกษาและการสอนใหผูรับบริการท่ีมี

ปญหาเนื่องจากการเจ็บปวย 

PUBH  342  การส่ือสารและการประชาสัมพันธสาธารณสุข     2(2-0-4) 

  (Communication  and  Public Relation  in  Public  Health) 

                    การประชาสัมพันธ การพูดในท่ีชุมชน เทคนิคและการใชสื่อเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ การ

นําหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข เพ่ือสรางความสัมพันธกับบุคคล

และชุมชน ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายตาง ๆ  
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PUBH  344  วิถีไทยและวิถีสุขภาพ        2(2-0-4) 

  (Thai Traditional Ways of Living and Health) 

ลักษณะชาติพันธุของกลุมชนตาง ๆ ในประเทศไทย วิถีชีวิตและการกินอยูอยางไทย อาหาร

สมุนไพรไทย พืชผักพ้ืนบาน ความเชื่อเก่ียวกับสุขภาพและการเจ็บปวย การดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม 

สิ่งแวดลอมและการเยียวยารักษาตามภูมิปญญาไทย การพ่ึงตนเองดานการสงเสริมปองกันโรคและการฟนฟู

สภาพดวยวิถีไทย    

PUBH  445  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต       2(2-0-4)   

   (Promotion of Life-long Education)    

  หลักและกระบวนการสงเสริมการเรียนรู หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา

รวมสมัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย โครงสรางระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน สภาพปจจุบันและ

ปญหาของการศึกษาไทย การศึกษากับการพัฒนา แนวโนมของการศึกษาตลอดชีวิตในอนาคต 
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 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
Faculty of Social Science  

and Humanities 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมี ความรูทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ไปปฏิบัติใหเหมาะสมตรง

ตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถประยุกตองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไป

ปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมี ความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) 

กับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับดี 

4. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา  
   

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย :    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Administration Program 
 

ช่ือปริญญา 

     ภาษาไทย :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  อักษรยอ :    รป.บ.  

          ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Administration  อักษรยอ :    B.P.A  

     
โครงสรางหลักสูตร  

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา          129 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  10 หนวยกิต 

 1.2 กลุมวิชาภาษา    11 หนวยกิต 

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร      6 หนวยกิต 

 1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม    3 หนวยกิต 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา       93 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน     36 หนวยกิต 

     2.2 วิชาเอก         

 วิชาเอกบังคับ   30 หนวยกิต 

 วิชาเอกเลือก   12 หนวยกิต 

     2.3 วิชาโท     15  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

หลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต   
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รายวิชาในหลักสูตร 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30   หนวยกิต  ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  10  หนวยกิต    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควา) 

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  (Civilizations and History of Art)         

  หรือ 

2(2-0-4) 

   IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 

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

3. LAWS 100 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 

4. SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

2(2-0-4) 

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

1.2  กลุมวิชาภาษา  11   หนวยกิต 

1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  (English for Daily Life) 2(1-2-4) 

2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 

2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยกุตใช  

(English Skills and Applications) 

2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ 

(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  

(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 

 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1. MATH 100   กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร   

(Mathematical Logic in Daily Activity)    

หรือ 

2(2-0-4) 

   TAPS  100 การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 

2. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 

3. SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)   2(2-0-4) 

 

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต  

1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา  จํานวน 2 หนวยกิต 

1. LEAC  100 การเรยีนรูผานกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 

2. LEEX  100 การเรยีนรูผานประสบการณ  (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 
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1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา  จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. PEHR  101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

2. PEHR  104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 

3. PEHR  105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 

4. PEHR  106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 

5. PEHR  110 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน  93  หนวยกิต  ประกอบดวย 

 2.1 วิชาแกน   36  หนวยกิต 
 1. PUBA  101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐศาสตร (Introduction to Political Science)  3(3-0-6) 

 2. PUBA  102 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

   (Introduction to Public Administration)  

3. PUBA  103    หลักการบริหารและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

                  (Principles of Administration and Organization Behavior)    

4. PUBA  203   กฎหมายปกครอง   (Administrative Law)            2(2-0-4)  

5. PUBA  204    การคลังสาธารณะและการคลังทองถ่ิน    3(3-0-6) 

    (Public Finance and Local Finance)    

6. PUBA  205    กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง 2(2-0-4)

    (Constitution Law and Election Law)   

7. PUBA  206    การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร 3(3-0-6) 

                   (Strategic Human Resource Administration) 

8. PUBA  207    การบริหารและการปกครองทองถ่ินไทย 2(2-0-4) 

(Local Government and Administration) 

9. PUBA  208    ระบบบรหิารราชการไทย  (Thai Administrative System) 3(3-0-6) 

10. PUBA  209   การบริหารเชิงยุทธศาสตร  (Strategic Administration) 3(3-0-6) 

11. PUBA  301  จรยิธรรมผูบริหาร (Ethics for Administrator)      3(3-0-6) 

12. PUBA  303    การวิเคราะหเชิงปรมิาณเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการ 3(3-0-6) 

       (Quantitative Analysis for Decision Making) 

13. PUBA  304   การวิจัยทางสังคมศาสตร  (Social Science Research) 3(3-0-6) 
         

 2.2  วิชาเอก   42  หนวยกิต 

  วิชาเอกบังคับ   จํานวน  30  หนวยกิต 
 1.  PUBA  332 สถานการณโลกปจจุบัน  (Current World Issues)  3(3-0-6) 

 2.  PUBA  334 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

   (International Political Economy)  

 3.  PUBA  345 การบริหารการพัฒนา  (Development Administration ) 3(3-0-6) 

 4.  PUBA  346 หลักการและกลยุทธการบริหารทองถ่ิน 3(3-0-6) 

   (Principles and Strategies of Local Administration) 

 5.  PUBA  347 กฎหมายอาญา 1  (Criminal Law I) 3(3-0-6) 
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 7.  PUBA  348 กฎหมายอาญา 2  (Criminal Law II) 3(3-0-6) 

 6.  PUBA  361 นโยบายสาธารณะ (Public Policy)  3(3-0-6) 

 8.  PUBA  434 การบริหารภาครัฐแนวใหม  (New Public Administration) 3(3-0-6) 

 9.  PUBA  445 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร   (Strategies Project Administration)  3(3-0-6) 

  10. PUBA  484 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร  (Seminars in Public Administration)  3(3-0-6) 
 

 

 วิชาเอกเลือก   จํานวน  12  หนวยกิต 
 

1. PUBA  311   ยุทธศาสตรการปกครองทองถ่ิน  (Strategy of Local Government)          3(3-0-6) 

2. PUBA  312   ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินเชิงบูรณาการ                 3(3-0-6) 

    (Strategy for Integrated Local Area Development Planning)  

3. PUBA  313    เศรษฐกิจชนบท (Rural Economy) 3(3-0-6) 

4. PUBA  333   การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

    (Natural Resource and Environment Administration) 

5. PUBA  335   ไทยกับความสัมพันธประเทศเพ่ือนบาน                                3(3-0-6) 

    (Relationship between Thailand and its Neighboring Countries) 

6. PUBA  336   กฎหมายลักษณะพยาน  (Law of Evidence)   3(3-0-6) 

7. PUBA  337   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   (Law of Criminal Procedure)    3(3-0-6) 

8. PUBA  341   การวางแผนกําลังคนและการสรรหา  (Manpower Planning and Sourcing)   3(3-0-6) 

9. PUBA  342   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร                                   3(3-0-6) 

   (Strategies for Human Resource Development) 

10. PUBA  343 การบริหารคาตอบแทน  (Compensation  Administration) 3(3-0-6) 

11. PUBA  344 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   (Performance Evaluation) 3(3-0-6) 

12. PUBA  355  หลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน                                          3(3-0-6) 

   (Principles and Community Development Planning) 

13. PUBA  399    การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                                                2(2-0-4) 

   (Preparation for Co – operative Education) 

14. PUBA  411  นวัตกรรมและการจัดการการเปลีย่นแปลง   3(3-0-6)  

    (Innovation and Change Management) 

15. PUBA  412    การจัดการวิสาหกิจชุมชน  (Management of Community Enterprises) 3(3-0-6) 

16. PUBA  413   สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  (Peace Study for Local Development)  3(3-0-6) 

17. PUBA  442    แรงงานสัมพันธ  (Labor Relations)                       3(3-0-6) 

18. PUBA  443  การพัฒนาองคการ  (Organization Development) 3(3-0-6) 

19. PUBA  463  ระบบสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร                            3(3-0-6) 

   (Information System in Public Administration) 

20. PUBA  499   การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education) 7(0-40-0) 

2.3  วิชาโท 15    หนวยกิต  

         ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากกลุมวิชาโทที่เปดสอนจากสาขาหรือคณะตางๆใน  มหาวิทยาลัยเนชั่น โดย

ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา   
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3. วิชาเลือกเสรี    6    หนวยกติ 

        ใหเลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลยัเนชั่น โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวโดยการ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา  

 หมายเหตุ :  

1. ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเปนไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได  หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนตาม

มาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ใหนักศึกษาเรียนวิชาเอกเลือกจํานวน 9 หนวยกิต เปนการ

ทดแทน  หรือ 

2. ในกรณีที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา PUBA 399 และ  

PUBA 499 รวม 9 หนวยกิต และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกขางตนอีก 3 หนวยกิต 

 
  กลุมวิชาโท 

 นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ สามารถเลือกกลุมวิชาโทรัฐประศาสนศาสตร ตามท่ีหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดไวดังนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
  

1. PUBA  102 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร  

(Introduction to Public Administration) 

3(3-0-6) 

2. PUBA  208 ระบบบรหิารราชการไทย  (Thai Administration System) 3(3-0-6) 

3. PUBA  301 จริยธรรมผูบริหาร (Ethics for Administrator) 3(3-0-6) 

4. PUBA  361        นโยบายสาธารณะ  (Public Policy)     3(3-0-6) 

5. PUBA  445       การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร   (Strategies Project Administration)                                      3(3-0-6) 

 

 

แผนการศึกษา แบงออกเปน 2 แผน คือ 

       1. แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาเอกเลือก 

       2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  

           แผนการศึกษาชั้นปท่ี 1 และ 2  ท้ัง 2 แผนการศึกษา ใชแผนการศึกษาเดียวกัน โดยมีความแตกตาง

กัน ตั้งแตชั้นปท่ี 3 เปนตนไป 
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  :  แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาเอกเลือก 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  2  ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 2 

LAWS 100 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน 2  CIVIL 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 

LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  หรือ IPHI  100 หรือ  ปรัชญาชีวิต  

SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 2  LEEX 100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ 2  MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร 2 

PUBA 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรัฐศาสตร 3  หรือ  TAPS 100 หรือ  การคิดและการแกปญหา  

PUBA 102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรัฐประศาสนศาสตร 3  PEHR … การออกกําลังกาย 1 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3  SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย 2 

    TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2 

    PUBA 103 หลกัการบริหารและพฤติกรรมฯ 3 

    XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 

 รวม 18   รวม 18 
 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอฯ 3 

ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  PUBA 204 การคลังสาธารณะและการคลังทองถ่ิน 3 

SCIE 100 สิ่งแวดลอมกบัชีวิต 2  PUBA 205 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกต้ัง 2 

PUBA 203 กฎหมายปกครอง 2  PUBA 208 ระบบบริหารราชการไทย 3 

PUBA 206 การบริหารทรัพยากรมนษุยเชิงยุทธศาสตร 3  PUBA 301 จริยธรรมผูบริหาร 3 

PUBA 207 การบริหารและการปกครองทองถ่ินไทย 2  PUBA 303 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการวินิจฉัยฯ  3 

PUBA 209 การบริหารเชิงยุทธศาสตร 3  XXXXXXX วิชาโท 2 3 

XXXXXXX วิชาโท 1 3     

 รวม 19   รวม 20 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

PUBA 304 การวิจัยทางสังคมศาสตร 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทาํงาน(*ไมนับหนวยกิต) 2* 

PUBA 332 สถานการณโลกปจจุบัน 3  PUBA 334 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ 3 

PUBA 345 การบริหารการพัฒนา 3  PUBA 361 นโยบายสาธารณะ 3 

PUBA 346 หลกัการและยุทธศาสตรการบริหารทองถ่ิน 3  PUBA 348 กฎหมายอาญา 2 3 

PUBA 347 กฎหมายอาญา 1 3  PUBA …… วิชาเอกเลือก 1 3 

XXXXXXX วิชาโท 3 3  XXXXXXX วิชาโท 4 3 

 รวม 18   รวม 15 
 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
PUBA …… วิชาเอกเลือก 2 3  PUBA 434 การบริหารภาครัฐแนวใหม 3 

PUBA …… วิชาเอกเลือก 3 3  PUBA 445 การบริหารโครงการเชิงยทุธศาสตร 3 

PUBA …… วิชาเอกเลือก 4 3  PUBA 484 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3 

XXXXXXX วิชาโท 5 3     
       

 รวม 12   รวม 9 
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    :    แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  2  ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 2 
LAWS 100 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน 2  CIVIL 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 

LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  หรือ IPHI 100 หรือ  ปรัชญาชีวิต  

SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 2  LEEX 100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ 2  MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร 2 

PUBA 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรัฐศาสตร 3  หรือ  TAPS 

 

หรือ  การคิดและการแกปญหา  

PUBA 102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรัฐประศาสนศาสตร 3  PEHR … การออกกําลังกาย 1 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3  SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย 2 

    TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2 

    PUBA 103 หลกัการบริหารและพฤติกรรมฯ 3 

    XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 
       

 รวม 18   รวม 18 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอฯ 3 
ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  PUBA 204 การคลังสาธารณะและการคลังทองถ่ิน 3 

SCIE 100 สิ่งแวดลอมกบัชีวิต 2  PUBA 205 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกต้ัง 2 

PUBA 203 กฎหมายปกครอง 2  PUBA 208 ระบบบริหารราชการไทย 3 

PUBA 206 การบริหารทรัพยากรมนษุยเชิงยุทธศาสตร 3  PUBA 301 จริยธรรมผูบริหาร 3 

PUBA 207 การบริหารและการปกครองทองถ่ินไทย 2  PUBA 303 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการวินิจฉัยสงัการ       3 

PUBA 209 การบริหารเชิงยุทธศาสตร 3  XXXXXXX วิชาโท 2 3 

XXXXXXX วิชาโท 1 3     

 รวม 19   รวม 20 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวย

 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
PUBA 304 การวิจัยทางสังคมศาสตร 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทาํงาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 
PUBA 332 สถานการณโลกปจจุบัน 3  PUBA 334 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ 3 

PUBA 345 การบริหารการพัฒนา 3  PUBA 361 นโยบายสาธารณะ 3 

PUBA 346 หลกัการและยุทธศาสตรการบริหารทองถ่ิน 3  PUBA 348 กฎหมายอาญา 2 3 

PUBA 347 กฎหมายอาญา 1 3  PUBA …… วิชาเอกเลือก 1 3 

XXXXXXX วิชาโท 3 3  PUBA 399 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2 

    XXXXXXX วิชาโท 4 3 

 รวม 18   รวม 17 
 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

PUBA 499 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  7  PUBA 434 การบริหารภาครัฐแนวใหม 3 
    PUBA 445 การบริหารโครงการเชิงยทุธศาสตร 3 

    PUBA 484 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3 

    XXXXXXX วิชาโท 5 3 
       

 รวม 7   รวม 12 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  10 หนวยกิต 

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

                     ศึกษาความเปนมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณ 
สมัยกลาง สมัยใหม จนถึงยุคหลังสมัยใหม 
 this course explores the history, notion; civilization form and history of arts in 
ancient age, middle age, modern age until postmodern age (era).      
                              

       หรือ 
 

 IPHI 100  ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)                               2(2-0-4) 

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดตางๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม 

ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาท่ีสําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร 

สุนทรียะ อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม 

 This course aims at the meaning and range and various concepts of 

philosophy from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and 

science and the important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, 

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

 ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไก

ราคา บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               This course covers fundamentals and applications of economics, price 
mechanisms, roles of governmental and private sectors in economics, and economic 
policies. The changes in local and international economies will be analyzed and the Self-
sufficiency Economy philosophy will be discussed. 
 
LAWS 100  กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน   (Laws in Daily Life)     2(2-0-4) 

              ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง  ท่ีมา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม 

และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

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

 

คําอธิบายรายวิชา  
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SOCI 100  สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก                                  2(2-0-4) 
                    (ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

                 ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุมอาเซียนท่ีมีความสัมพันธกับ

พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุม การเปนประชาคมอาเซียน ปญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก 

              This course explores the development, institutions and policies of ASEAN and 
the member countries’ social, economic, and politics viewpoints. The changing global 
context, the impact of ASEAN integration, and the potential problems that affect 
international business are also examined.   
 
SOCI 101  สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย   (Thai Socio - economics and Politics)   2(2-0-4) 

 ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย  และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองไทย รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship 
between society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the course. 

 

 กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  (English for Daily life)    2(1-2-4) 

 ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพ่ือนํามาใชเพ่ือการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน    

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน 

 To study foundation English language structures and patterns and to practice the 
integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to deploy in 
everyday communication and situations correctly and appropriately , for example, listening to 
news updates and reporting heard stories, reading or writing short messages or texts, etc. 

ENGL 102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ    2(1-2-4) 

 (English for Effective Communication)                             

 ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง 

พูด อาน เขียนเพ่ือการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงข้ึน เชน ฝกการฟงและอานเพ่ือจับใจความและ

รายละเอียดท่ีสําคัญ ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมท้ังเนนฝกการออกเสียงท่ีถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว  
 To study more complex English grammar and structures through communicative 
listening, speaking, reading, and writing skills with high level of formality of vocabulary, for 
example, listening and reading for main ideas and details, speaking and writing in various 
regional and global contexts including an emphasis on accurate and fluent pronunciation and 
intonation          
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ENGL 201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช (English Skills and Applications) 2(1-2-4) 

  ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟงและอาน พูดและเขียน ท่ีใชคําศัพทและสํานวนท่ีหลากหลาย 

รวมถึงใช ไวยากรณ และโครงสรางภาษาท่ีซับซอนและเปนทางการ โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆ ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล         

To study effective techniques and methods of receptive (listening and 

reading) and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of 

vocabulary and proverbs, and formally complex grammar and structures with an emphasis 

on correct and appropriate applications for up-to-date situations through critical thinking 

skill  
  

ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ  3(1-4-4) 

(English for Professional Communication and Presentations) 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการ

นําเสนออยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณท่ีเก่ียวกับสาขาของผูเรียน พรอมท้ังศึกษาเรื่องคําศัพทและ

สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในการสื่อสารอยางมืออาชีพ 

To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant 

to learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful 

English conversations, and presenting academic texts related to students’ area of 

specialization. Emphasis is also placed to expand professionally communicating vocabulary 

and expression. 
 
 

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ     2(1-2-4) 

                  (Thai Language for Communication and Presentations) 

             ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตอง

ตามหลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง กระบวนการสงสารผาน

รูปแบบการเขียน การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนให

เหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส และสถานท่ี กลวิธีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและนําเสนอ อยางมี

ประสิทธิภาพและสรางสรรค 

This course deals with the analyzing of Thai language used in the present, 

practices using Thai language skills with correct structure, valuing the received messages as 

readers and listeners, the process of sending messages via writing and speaking as well as using 

language for everyday purpose. It also aims at using idiomatic wording that is appropriate for 

people, occasions, and places using Thai language for effective communication and 

presentation strategies.  
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 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

COMP 300  คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer for Working)        2(1-2-4)   

  เง่ือนไข          - ไมนับหนวยกิต 

 - ผูท่ีสอบไมผาน IT Exam ในชั้นปท่ี 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ e-learning 

     - ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U 

                    ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใช
โปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และการใชงานบล็อก 
 Condit        - This is a non-credit subject. 
 - Students who have failed in IT exam must register this class in the 3rd year 

  (e-learning class only)  
                   - This result of the course graded as S or U 
 This course explores applying computers for working, using word processing 
programs, spreadsheet programs, Presentation Programs, and blogs. 

 

MATH 100   กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร                  2(2-0-4) 

           (Mathematical Logic in Daily Activity) 

          ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การ

เทียบบัญญัติไตรยางศ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา 

การประยุกตใชขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพ่ือการตัดสินใจ 
          This course focuses on real numbers, mathematical models and problem 

solving, logic and the rule of three. It also explores tax interest calculation, paying money 
by installment system, products price comparison and applying and analyzing basic 
information for decision-making. 

หรือ 

TAPS 100  การคิดและการแกปญหา    (Thinking and Problem Solving)          2(2-0-4) 

                    ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหา

เชิงตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ 
                This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for 
logical thinking and problem solving, thinking skill development and problem solving and 
decision-making process. 
  

SCIE 100  ส่ิงแวดลอมกับชีวิต  (Environment and Life)    2(2-0-4)    

 ศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอชีวิต 

ประจําวัน และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถ่ินและสากล 
The study of environmental science, the effect of environmental changing to 

daily life, applying the development of life quality to individuals, local and international 
levels are covered in the course. 
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TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4)   

           ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใช

หองสมุดและการสืบคนขอมูล เครือขายสังคม โปรแกรมประยุกตสํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม 

จริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร 
 This course aims at using new media and technology, computer systems and 
network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social 
networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users.    
 

 

 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต 

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

                     ศึกษาเรียนรูความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ  การประเมินกิจกรรม

โครงการ  โดยการเรียนรูผานกิจกรรมดานวิชาการ  ดานกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน

และรักษาสภาพแวดลอม  ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และ

ดานความเปนมืออาชีพ 
 This course deals with learning the meaning, concepts, significance and 
management. It covers evaluating activities of the project by learning from academic 
activities, health promotion, volunteer and environmental saving, arts and culture, moral 
and ethics, communication, language and professionalism.     

LEEX 100 การเรียนรูผานระสบการณ   (Learning by Experiences)  1(0-3-2) 

                    ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู  ทักษะ

ดานอาชีพ  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรท่ีมี

ประสบการณในเรื่องตาง ๆ 
 The course focuses on working and practical training for reinforcing 
knowledge development by integrating career skills, theoretical and practical learning 
systems by experienced guest speakers.  
 

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

PEHR 101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health 1(0-2-2) 

                   ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย 

การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถ

นําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีใน

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

 ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพ้ืนฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพ

และสมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิส

ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 This course explores tennis for health including the history, objectives, basic 
skills, tennis techniques, the importance of health and fitness, right weight control, using 
tennis as exercising for good health and fitness, creating good attitudes in exercising, having 
an athletic spirit with playing tennis.  

 PEHR 105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health)     1(0-2-2) 

               ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการเลนกอลฟ ตลอดจนเทคนิคและ

กลวิธีของการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการ

แขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ี

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

 

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

   ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิด

ความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพ่ือมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออก

กําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมท้ังกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to 
enjoy exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic 
spirit, creating unities, and helping each other are addressed in the course. 

 

PEHR 110 วายน้ําเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health)    1(0-2-2) 

                   ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและ

กลวิธีการ การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการ

เลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจ

นักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of 
swimming; techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, 
manners for competition, safety, the importance of health and fitness, creating good 
attitudes in exercising as well as having and athletic spirit in swimming.          
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 93 หนวยกิต ประกอบดวย 

    2.1 วิชาแกน 36 หนวยกิต 

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

                  ศึกษาขอบขายและวิธีการทางรัฐศาสตร รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐสภา พรรค

การเมือง กลุมผลประโยชน ความสัมพันธระหวางรัฐกับบุคคล และระหวางอํานาจกับกฎหมาย  อุดมการณทาง

การเมืองท่ีสําคัญ 

 An introduction to the scope and methods of Political Science, the political 

process, parliamentary, political parties and interest groups. This also includes the 

relationship between the state and the individual, the relationship between authority and 

the law , significant political ideology. 
 

PUBA 102      ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร              3(3-0-6) 

           (Introduction to Public Administration)  

           ศึกษาความหมาย แนวความคิดและขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธกับวิชา

สังคมศาสตรอ่ืนๆ กิจกรรมของรัฐบาลในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ หนาท่ีทางการบริหารและการ

อํานวยบริการใหแกประชาชน 

           An introduction to the meaning, concepts and the scope of public 

administration and relationship with other social science courses. Topics include activities of 

the government in the operation of state policies, the duty to manage and facilitate the 

services provided to citizens. 
 
 

PUBA 103      หลักการบริหารและพฤติกรรมองคการ                                         3(3-0-6) 

           (Principles of Administration and Organization Behavior)  

           ศึกษาความหมาย แนวความคิด รูปแบบขององคการ หลักการวางแผน การจัดองคการ  การ

วินิจฉัยสั่งการ การควบคุม ตลอดจนพฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมของมนุษยในองคการ ท้ังในรูปปจเจกบุคคล

และกลุม อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรมของมนุษยในองคการ การสรางแรงจูงใจ อํานาจ อิทธิพล 

ภาวะผูนํา การบริหารความขัดแยงและการเจรจาตอรอง รวมท้ังการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยในองคการ โดยใชหลัก

พฤติกรรมศาสตร 

           A study of the meaning, concepts and forms of the organization. Principles of 

planning, organizing, decision making, controlling. Including administrative behavior, human 

behavior in organizations as well as individuals and group . The influences of the 

environmental factors to human behavior in organizations.  Creating motivations. Power, 

Influence, leadership. Conflict administration and negotiation as well as the development of 

human behavior in the organization by using the principles of behavior science. 
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PUBA 203    กฎหมายปกครอง  (Administrative Law)           2(2-0-4) 

        ศึกษาความหมาย ลักษณะ และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครอง บอเกิดของกฎหมาย

ปกครอง บริการสาธารณะ การใชและการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ระบบขาราชการ ความเก่ียวพันระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝายปกครอง ศาล

ปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ขอมูลขาวสารทางราชการและความ

รับผดิทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

                  A study of meaning, type and evolution of administrative law, of 

administrative law origin, and public services. This also involves administrative law usage 

and interpretation, public administration organizing, bureaucratic system, the relationship 

between government officials and state laws, the court ruled against the government and 

the Administrative Procedure Act, Tort Liability information and government officials. 
 

PUBA 204      การคลังสาธารณะและการคลังทองถิ่น (Public Finance and Local Finance) 3(3-0-6) 

        ศึกษาภาพรวมของการบริหารการคลัง ความหมาย ความสําคัญ หลักและทฤษฎีการคลัง   

การคลังของประเทศ และการคลังทองถ่ิน กระบวนการคลังภาคปฏิบัติ  การบริหารจัดการท่ีดีของการบริหาร

การคลังภาคราชการ อภิปรายแนวทางการพัฒนาการบริหารการเงินการคลัง 

        A study an overview of fiscal Administration, definitions, the importance and 

the principle of finance theories, country finance and local finance , practical fiscal 

procedures,  good governance in financial administration in public sector. discussion on the 

direction in fiscal administration development. 
 

PUBA 205      กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง     2(2-0-4) 

  (Constitution Law and Election Law) 

          ศึกษาความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทํารัฐธรรมนูญ 

องคการตางๆ ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ การควบคุม

มิใหกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ  หลักการท่ัวไปของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองคการเลือกตั้ง 

ขอดี-ขอเสียของระบบการเลือกตั้ง และองคการเลือกตั้ง ตามกฎหมายฉบับปจจุบัน 

           An exposure to meanings, history, evolution and type of constitution, 

constitution-making, the organization of the state according to the constitution, the rights 

and freedom of the people and constitutional law.  Topics also include the ways to control 

the law and not go against the constitution, the principle of general elections, the election 

system as well as the election organization, advantages and disadvantages of the election 

system, and the election organization according to current law. 
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PUBA 206      การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร              3(3-0-6)                     

           (Strategic  Human Resource Administration) 

           แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร ความทาทายในการบริหารทรัพยากร

มนุษย สมรรถนะกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย การเรียนรูของบุคคลและกลุม ปฏิสัมพันธภายใน

องคการการวิเคราะหองคการ การสรางขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การใชระบบ

สารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

          An exposure to the strategic administration of human resources concepts, 

the challenges of human resources administration, and competency and human resource 

administration processes. It also covers individuals and groups learning, interaction within 

organizations, organizational  analyzing, creating capability and human resources 

development , and using human resource  information systems : (HRIS). 
 

PUBA 207     การบริหาร และการปกครองทองถิ่นไทย                       2(2-0-4)  

          (Local Government and Administration in Thailand) 

           ศึกษาวิวัฒนาการทางการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญ และโครงสรางทางการปกครองของ

ไทย ประวัติ ความเปนมา ของการปกครองทองถ่ิน รูปแบบและหนาท่ีของการปกครองทองถ่ิน การควบคุม

จากสวนกลาง การมีสวนรวมของประชาชน ปญหาและลูทางในอนาคตของการปกครองทองถ่ินของไทย 

          A study of the evolution of the Thai political, constitution and political 

structure of Thailand. This also involves the history of local government, forms and 

functions of local government, centralized control, the participation of people. Problems 

and the ways of local government in Thailand in the future are covered. 

 

PUBA 208       ระบบบริหารราชการไทย (Thai Administrative System)  3(3-0-6) 

           วิเคราะหพฤติกรรม การบริหารราชการไทยในเรื่องปรัชญาแนวความคิด คุณคาและระบบ

ลักษณะและความสัมพันธภายในองคการราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีอิทธิพล

ตอการบริหารราชการของไทย ปญหาการบริหารราชการ ตลอดจนแนวทางแกไขเปลี่ยนแปลง 

          A study of behavior analyzing, philosophy and concepts of Thai public 

administration and values and relationship in the government organizations.  This also aims 

to the influence of the economic system, social and political which affects the Thai public 

administration and problems in public administration as well as solving and varying 

solutions. 
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PUBA 209      การบริหารเชิงยุทธศาสตร    (Strategic Administration)                 3(3-0-6)           

         ศึกษาความสําคัญและภาพรวมของการบริหารเชิงยุทธศาสตร กระบวนการและการ

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดขอจํากัด การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน

ขององคกรเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การควบคุม และเทคนิคในการ

บริหารแผนยุทธศาสตร ตลอดจนการนําเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหมมาใชในการบริหารเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกร  

                  A study of the importance and overview of strategic administration, 
environmental change analysis and process for competitive advantage and reduction of 
constraints. SWOT analysis for strategic planning, implementation, control and  techniques 
for strategic plan administration. Utilization of modern administration tools to achieve 
efficiency and effectiveness . 
 

PUBA 301 จริยธรรมผูบริหาร    (Ethics for Administrator)         3(3-0-6)            

 ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับผูบริหาร ความสัมพันธของผูบริหารกับบุคคล กลุมบุคคลในองคการ 

และความสัมพันธของผูบริหารกับสังคม ประเทศชาติ เนนหลักแนวคิดหลักการบริหารจัดการท่ีดี (Good 

Governance) ทัศนคติ คุณธรรม และ คานิยม จริยธรรมในวิชาชีพ การควบคุมคุณภาพผูบริหาร ความ

รับผิดชอบของผูบริหารท่ีมีตอพันธะทางสังคม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผลของงานเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนของ

องคการและสังคม 

           A study of the theories about executives, the relationship between 
executives and individual, group of people in the organization as well as the relationship 
with the society, country. This also emphasizes on ‘Good Governance’ concept, attitude, 
virtue, values, ethics in professional, quality control executive, the responsibility of the 
executive to the societies, achievement motivation and the results of work for sustainable 
development of society and organization. 
 

PUBA 303     การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการวินิจฉัยส่ังการ                  3(3-0-6)        

  (Quantitative analysis for Decision Making) 

         ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจเชิงสถิติ การใชตัวแบบทางคณิตศาสตรและเทคนิควิธี

ในการวิเคราะหเชิงปริมาณตางๆ ท่ีจําเปนตอการวางแผนและการตัดสินใจ รวมท้ังการแกไขปญหาตางๆ 

ทางดานการบริหารและการจัดการ เชน โปรแกรมเชิงเสน ระบบการรอคอย การควบคุมสินคาคงคลัง และ

การวิเคราะหขายงาน เปนตน 

         A study of concepts related to statistical decision making, Using mathematical 
models and methods in quantitative analysis techniques that are necessary in planning and 
decision making. Topics include various problem solving in the administration and 
management such as linear programming, queuing system, inventory models and network 
analysis. 
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PUBA 304      การวิจัยทางสังคมศาสตร  (Social Science Research)   3(3-0-6)   

        ศึกษาปรัชญาดานการวิจัยทางสังคมศาสตร แนวความคิด หลักการ วิธีการ และข้ันตอนใน

การทําวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กําหนดวัตถุประสงค ตั้งสมมุติฐาน ออกแบบ

งานวิจัย การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย 
       A study of Philosophy of Social Science Research , concepts, principles, 
methods and procedures in doing research. This also focuses on defining the research 
problem, literature review, defining objectives, defining hypothesis, research design, creating 
research instruments to collect data, data analysis and writing data presentation. 
 
 

2.2  วิชาเอก 42 หนวยกิต 

 วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต 
 

PUBA 332    สถานการณโลกปจจุบัน   (Current World Issues)   3(3-0-6) 

 ศึกษาเหตุการณท่ีสําคัญๆ ในโลก ท่ีมีผลกระทบตอการเมืองระหวางประเทศ ความคลี่คลาย

ของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน รวมถึงผลกระทบของเหตุการณนั้นๆ ตอการเมืองการปกครองของไทย  
 A study of critical events in the world that have an effect on international 
politics, disentanglement of the conflict that occurred as well as the impact of particular 
events to Thai politics. 
 

PUBA 334    เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ (International Political Economy) 3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ ความสัมพันธทางดาน

เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี 2 การเงินและการคาระหวางประเทศ ความ

ชวยเหลือและการลงทุนจากตางประเทศ ตลอดจนการจัดระเบียบดานเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ 
  A study of concepts related to international political economy, international 
political and economic relations from World War 2, finance and international trade, foreign 
investment aid as well as organizing economy and international politics. 
 

PUBA 345    การบริหารการพัฒนา  (Development Administration  )    3(3-0-6) 

 แนวคิดท่ัวไปและวิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาของสํานัก

พฤติกรรมศาสตร การบริหารการพัฒนาจากแนวปรากฏการณนิยม ถึง ปฏิฐานนิยม กระบวนการบริหาร

องคการเพ่ือการพัฒนา กระบวนการบริหารนโยบายท่ีเนนโครงการพัฒนา การบริหารโครงการพัฒนาตาม

ภาคสวน 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 positivism, organization administration 
process for development. The policy administration process focusing on development 
projects, administration of the segmentary development projects, conditions and   
development administration problems are included. 
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PUBA 346    หลักการและยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น                       3(3-0-6) 

  (Principles and Strategies of Local Administration) 

 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในระดับทองถ่ิน รูปแบบและโครงสรางของกระบวนการ

บริหารปกครองทองถ่ิน กระบวนทัศนใหมของการบริหารทองถ่ิน กระบวนการบริหารทองถ่ินท่ีเนนผลงาน 

การตัดสินใจและการบริหารความขัดแยงในกระบวนการบริหาร  ขอมูลขาวสารกับการบริหารระดับทองถ่ิน 

คุณภาพการบริการสาธารณะของหนวยปกครองทองถ่ิน การวิเคราะหระบบบริหารปกครองทองถ่ิน 

  A study of Public Administration concepts in local level. This covers various 

topics including a forms and structure of the local government administration processes, a 

new paradigm of local administration, local administration process emphasizing productivity, 

decision making and conflict administration in the process of administration, Information 

and local-level administration, the quality of public services of local government units and 

an analysis of local government administration system. 
 

PUBA 347    กฎหมายอาญา 1   (Criminal Law I)            3(3-0-6) 

 ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมาย

อาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบท หรือหลายกระทง 

การกระทําความผิดอีก อายุความอาญา การกําหนดโทษอาญา ตลอดจนศึกษาทฤษฎีทางอาชญาวิทยา และ 

ทัณฑวิทยา 

 A study of the nature of criminal law, theory of liability, the scope of criminal 
law, attempting to perform crime, culprit and supporter. Topics also cover committing crime 
against a variety of articles or clauses, repeating crime, the age of criminal, setting criminal 
penalty as well as studying the theory of criminology and penology. 
 

PUBA 348     กฎหมายอาญา 2  (Criminal Law II)             3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : กฎหมายอาญา 1 (PUBA 347) 

 ศึกษาความผิดทางอาญาแตละลักษณะตั้งแตความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร 

ความผิดเก่ียวกับการปกครอง ความผิดเก่ียวกับการยุติธรรม ความผิดเก่ียวกับศาสนา ความผิดเก่ียวกับการ

กอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิด

เก่ียวกับชีวิตและรางกาย ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเก่ียวกับทรัพย จนถึงความผิดท่ีเปน

ลหุโทษ 

 A study of various type of criminal fault and coverage of the following topics: 
an article about the stability of the Kingdom, an article about the administration, an article 
about justice, an article about religion, an article about causing harm to people, an article 
about counterfeit and conversion, an article about sex, an article about life and physical, an 
article about liberty and reputation and an article about the asset including the 
misdemeanor. 
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PUBA 361    นโยบายสาธารณะ  (Public Policy)        3(3-0-6) 

 แนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะในระดับตางๆ ตัวแบบในการ

วิเคราะหนโยบาย ผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การเปลีย่นแปลงนโยบายในชวงเวลาตางๆ กรณีศึกษา 

 An exposure to the basic concepts in public policy analysis and study in 

various levels, model of policy analysis, the impact of public policies, changing policy in 

various durations and case study. 
 

PUBA 434    การบริหารภาครัฐแนวใหม  (New Public Administration)  3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือขาย

การตลาดสําหรับภาครัฐ การนํารูปแบบและวิธีการจัดการแบบเอกชนมาประยุกตใชเพ่ือสรางประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 A study of the concepts of new public administration. Governing by Network. 

Public marketing. Application of private enterprise management model and methods  to 

increase  effectiveness and efficiency.  
 

PUBA 445    การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร (Strategies Project Administration)  3(3-0-6) 

        ศึกษาความสัมพันธเชิงระบบของโครงการ ประเภทของโครงการ เทคนิคการวางแผนและ

การเขียนโครงการวิธีการตางๆ การวิเคราะหโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ การประเมินผลโครงการการ

ประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหารโครงการ อภิปรายปญหาและแนวทางการแกไขในการบริหาร

โครงการ 

        A study of system-relations of a project involving the type of project and 

techniques of  project planning and writing projects. Other objectives include: project 

analysis, operating a project, project evaluation, applying modern technology in project 

administration, and discussion of problems and solutions in project administration. 
 

PUBA 484    สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร  (Seminars in Public Administration)  3(3-0-6) 

  สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร  เชน  การบริหารทอง ถ่ิน การบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารองคการและทรัพยากรมนุษย การบริหารความขัดแยง การ

บริหารการพัฒนา สรุประบบคิดทางรัฐประศาสนศาสตร 

  Seminars in Public Administration issues such as: the local administration , 

natural resources management and environment, organization administration  and human 

resources , conflict  administration , development administration . Summary of thinking 

systems in Public Administration. 
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    วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต 

ใหเลือกจากรายวิชา ดังตอไปนี้ 
 

PUBA  311     ยุทธศาสตรการปกครอง (Strategy of Local Government)  3(3-0-6)  

          ศึกษาแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรในระดับทองถ่ิน ความสัมพันธเชิงสถาบันของระบบการ

บริหารระดับทองถ่ิน ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารนโยบาย  แผน การคลังและการบริหารท่ีเนนผลงาน 

การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารของ

หนวยปกครองสวนทองถ่ินจากกรณีศึกษา 

          A Study of the concept of public administration in the local level and 

relationships of the institution of local-level administration systems.  Other learning 

objectives include: strategies and administration policies procedures and  plans, finance and 

administration that focus on productivity; public service quality and analysis of the current 

condition; the problem and the appropriate administration guidelines of the local 

administrative units, and case studies. 
 
 

PUBA 312     ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นเชิงบูรณาการ                   3(3-0-6) 

(Strategy for Integrated Local Area Development Planning) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิวัฒนาการของการนํายุทธศาสตรระดับชาติมาใชในการ

วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินเชิงบูรณาการ รวมท้ังวิเคราะหรูปแบบ ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน

ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินท่ีสําคัญในปจจุบัน 

 A study of the concept theory, principles and the evolution of the national 

strategy in the area of local development planning, complex integration.  This includes 

analysis of the impact of the problem, and patterns that occur, as well as the strategic 

planning and development of the local area is important. 
 

PUBA 313 เศรษฐกิจชนบท (Rural Economy)                             3(3-0-6) 

 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจของชนบท ลักษณะทรัพยากรท่ีมีอยู สถาบันทางเศรษฐกิจท่ีมีการต้ัง

เปนทางการ และสถาบันนอกระบบในชนบท การผลิตในภาคการเกษตรและกิจกรรมอ่ืนๆ การใชท่ีดิน 

แรงงาน และการระดมทุน การตลาด ภาวะหนี้สิน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางเมืองกับชนบท 

 A Study of the rural economy , environment economy  of  rural nature 

resources. Learning objectives include: economic institutions that have formal financial 

institutions in rural areas in the Department of agriculture, and other activities; the use of 

land, labor and financing market state liability; and the relationship between the city and 

the rural economy 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  199 - 

PUBA 333      การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                              3(3-0-6) 

          (Natural Resource and Environment Administration) 

          สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

          A study of the health of natural resources and environmental crisis. Learning 

objectives include: managing natural resources and the environment; techniques of  risk 

analysis and environmental impact assessment 

 
 

PUBA  335     ไทยกับความสัมพันธประเทศเพ่ือนบาน                                       3(3-0-6)  

                    (Relationship between Thailand and  its Neighboring Countries) 

          ศึกษาพ้ืนฐานนโยบายตางประเทศของไทย วิวัฒนาการความสัมพันธกับประเทศใกลเคียง 

ในดานการเมือ เศรษฐกิจและสังคม พิจารณากระบวนการดําเนินนโยบายตางประเทศ ตลอดจนผลกระทบ

ของนโยบายตางประเทศ 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. 
 

PUBA 336     กฎหมายลักษณะพยาน  (Law of Evidence)    2(2-0-4)  

         ศึกษาหลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ท้ังท่ีเปนหลักท่ัวไปของกฎหมายลักษณะพยาน

และบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

          Learning of individuals and groups interact within the Organization for  

analysis  for setting up strategies in human resources development . Creating motivation 

group dynamic group training techniques and human resources capability in the 

organization. 

 

PUBA 337     กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา (Law of Criminal Procedure )  3(3-0-6)  

          ศึกษาหลักท่ัวไป อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงเก่ียวเนื่อง

กับคดีอาญา หมายเรียก และหมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว และการสอบสวน ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาชั้นตน อุทธรณและฎีกา การบังคับตามคํา

พิพากษาและคาธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนโทษเบา และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ภาค 3-4 และ ภาค 6-7 
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          The study of general principles and authority of investigative staff and Court. 

This course focuses on topics such as: criminal litigation and civil litigation, summons  and 

criminal warrants, capture, detention, imprisonment, search, temporary release and seek 

probes by the criminal procedure code Appendix 1 and Appendix 2. More topics include: 

method of the preliminary considering Appeal and Supreme, enforcement of the verdict 

and fee, Amnesty, changing punishment and mitigation according to the criminal procedure 

code Appendix 3-4 and 6-7. 
 

PUBA 341      การวางแผนกําลังคนและการสรรหา (Manpower Planning and Sourcing) 3(3-0-6) 

         ศึกษาแนวความคิดของการวางแผนกําลังคน การสํารวจและวิเคราะหขอมูลกําลังคน การ

พยากรณกําลังคน เทคนิคการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือนและในภาคธุรกิจเอกชนการวิเคราะหงาน

และการประเมินคาของงาน การกําหนดตําแหนง การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรการทดสอบ การสัมภาษณ 

การปฐมนิเทศ 

         A Study of the concepts of manpower planning. Topics include: exploring 

and analyzing data of manpower, manpower forecasting, planning techniques in the civil 

service and in the private sectors, job analysis and job evaluation, positioning, sourcing , 

selection, tests, interviews, and orientation. 
 

PUBA 342    การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร                           3(3-0-6)      

  (Strategies for Human Resource Development) 

 การเรียนรูของบุคคลและกลุมปฏิสัมพันธภายในองคการ การวิเคราะหองคการสําหรับการ

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางแรงจูงใจ พลวัตรกลุม เทคนิคการฝกอบรม และการ

สรางขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคการ 

 Learning of individuals and groups interaction within the Organization for  

analysis  for setting up strategies in human resource development . Creating motivation 

group dynamic group training techniques and human resource capability in the organization. 
 

PUBA 343    การบริหารคาตอบแทน (Compensation Administration)  3(3-0-6)  

        ศึกษาแนวความคิด นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารคาตอบแทน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลใน

การกําหนดคาตอบแทน การวิเคราะหและประเมินคางาน การสํารวจและวิเคราะหโครงสรางคาจางและ

เงินเดือน คาตอบแทนดานการเงินทางออม การกําหนดคาจางสําหรับบุคลากรบางประเภท การบริหารคาจาง

และเงินเดือนในราชการพลเรือน 

        The study of concepts, policy and practice in compensation administration. 

Main learning objectives include: factors that influence the compensation, job analysis and 

job evaluation, survey and analysis of the structure of wages and salaries,  indirect financial 

compensation, Flexible pay , wage and salary administration in the civil service. 
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PUBA 344   การประเมินผลการปฏิบัติงาน   (Performance Evaluation)      3(3-0-6)  

        ศึกษาแนวความคิด ความหมาย ของคําวาผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วิธีการใชแบบทดสอบการประเมินความถูกตองและความเชื่อถือไดของการวัดและทดสอบตางๆ เพ่ือนําไปใช

ในกระบวนการ เลือกสรรการบรรจุแตงตั้งและการพิจารณาความดีความชอบ การวัดผลงาน และการตั้ง

เกณฑพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนข้ันหรือเลื่อนตําแหนง 

       The study of concepts, meanings of performance and performance 

evaluation, how the person uses the test to evaluate the validity and reliability of the 

measurements and the test to be applied in the recruitment selection placement  process 

and choose to appoint and to consider feat. Lastly, productivity measurement and criteria 

for merit review in order to promote enlargement  position. 
 

PUBA  355   หลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน                                          3(3-0-6) 

         (Principles and  Community Development Planning) 

          ศึกษาแนวคิด ความหมาย จุดมุงหมาย ความสําคัญ หลักการและลักษณะชุมชนในมิติตางๆ 

วิธีการและเทคนิคการพัฒนาชุมชน การวางแผนยุทธศาสตรและโครงการพัฒนาชุมชน การประสานงาน การ

สรางทีมงานและการสรางความเขมแข็งของกลุม 

         The study of the concepts, aim, importance.  Principles and  type  of varied 

dimensions. Methods and community development techniques. The strategic planning and 

community development projects. Coordinating,team building and creating the strength of 

group. 
 

PUBA  399   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                                                2(2-0-4)       

(Preparation for Co-operative Education) 

        ศึกษาหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน 

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการ

สมัครงาน อาชีพ และ การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การ

เขียนรายงานวิชาการ (การเขียนและการนําเสนอผลงาน) 

        The study of principles and concept of Co-operative Education , prepared in 

collaboration with colleagues. Learning objectives include: ethics in professional, 

communication, personality and human relations, knowledge base and techniques in career 

and profession, practice in a workplace, technical presentation projects or products, and 

technical report writing (writing and presentations). 
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PUBA 411    นวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง                       3(3-0-6)      

(Innovation and Change Management) 

       ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงสงผลโดยตรงตอองคการ และทําให

องคกรทองถ่ินตองเปลี่ยนแปลงวิธีบริหารจัดการใหสอดคลองกับนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา โดย

ใชเทคนิคและการตัดสินใจท่ีทันตอสถานการณ เพ่ือใหองคกรทองถ่ินทุกรูปแบบพัฒนาไปสูองคการแหง

คุณภาพ 

        Study for changes in economic and social conditions that directly effect on 

an organization  and local administration must  be change management methods, 

consistent with innovations that occur constantly, using modern techniques, and decided to 

continue the situation so that all forms of local development organizations, to the 

organization of the quality 
 

PUBA  412   การจัดการวิสาหกิจชุมชน (Management of Community Enterprises)  3(3-0-6) 

       ศึกษาความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ 

ชุมชนทองถ่ิน ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของ

วิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การสงเสริมการตลาด กลยุทธการพัฒนาความ

เขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปญหาและขอเสนอแนะ 

       A Study of the meaning and importance of the economic community, also 

the system in a household economy meaning conceptual type style method processes, 

patterns and development of a community enterprises, marketing management, production 

management, and marketing campaign. More topics that will be discussed include: The 

strategy development in strength  of enterprises community, factors that effect to success 

of enterprise community, problems and suggestions. 

 

PUBA  413   สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (Peace Study for Local Development) 3(3-0-6) 

        ชุมชนทองถ่ินกับเสถียรภาพและความม่ันคง บทบาท วิธีการ และ กระบวนการสรางการมี

สวนรวมของสาธารณะชน ปรัชญา ทฤษฎีสันติศึกษา และความขัดแยง ทักษะการเจรจา ทักษะการตอรอง 

และการไกลเกลี่ย การอํานวยความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ กลยุทธและกลวิธีในการจัดการความ

ขัดแยง วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกับการสรางสมานฉันท สันติสุขชุมชน 

        The study of the local community with stability and  security which includes 

the role, approach and process of creating public participation, philosophy, peace study 

theory, and conflict negotiation bargaining skills and mediation.  Other topics include 

facilitating and public hearing,  strategies and tactics of conflict management, and culture 

and local wisdom to create harmony Peace community. 
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PUBA 442    แรงงานสัมพันธ (Labor Relations)               3(3-0-6) 

        ศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีมีตอความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางสหภาพแรงงาน และ

สมาคมนายจาง กฎหมายแรงงาน การแกปญหาแรงงานเพ่ือใหเกิดเปนธรรมแกทุกฝาย การเจรจา ตอรองรวม

การไกลเกลี่ย การระงับขอพิพาทแรงงาน การประกันสังคมและคุมครองแรงงาน 

        The study of various factors that affects the relationship between the 
employer and the employee, Union and employer associations, and labor laws. Other 
topics include: solving the problem of labor to provide fairness to all parties, negotiating,  
mediating, suppressing the labor disputes, social security and labor protection. 
 

PUBA 443    การพัฒนาองคการ (Organization Development)   3(3-0-6)  

       ศึกษาความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองคการ ความสําคัญของการพัฒนาองคการ 

ตัวแปรเชิงพฤติกรรมท่ีสําคัญในการพัฒนาองคการ ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองคการ การตอตาน

การเปลี่ยนแปลงในองคการ การบริหารความขัดแยงในการพัฒนาองคการประเมินผลการพัฒนาองคการ 

         The study of the meaning and concept of organization development. Other 
topics that will be discussed include the following: the priority of the organization 
development, the important variable of behavior in the organization development, change 
leader and organization development, opposition to changes in the organization, 
management of conflicts in organization development, and organization development 
assessment. 
 

PUBA 463   ระบบสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร                                3(3-0-6) 

      (Information System in Public Administration) 

         ศึกษาแนวความคิด หลักการท่ีสําคัญและประโยชนของระบบ องคประกอบของขอมูลการ

ประมวลขอมูล การบริหารศูนยขอมูลเพ่ือประโยชนในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจในการบริหาร 

study of concepts, important principles and benefits of the system included 

the elements of the data and data processing. This involves data center management in 

order to use for planning carefully, controlling and decision making in administration. 
 

PUBA 499   การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education)                     7(0-40-0)  

        การปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนา ประสบการณสังเกตการณ การ

บริหารงาน การนําเสนอแนวคิดกลยุทธการบริหารงาน 

       An internship at government or private sector related to seminars, 

experience observation, administrative and  presenting  concepts  of administration 

strategies. 
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• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรระดับปริญญาโท 
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วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือพัฒนานักบริหารทุกระดับท่ีสามารถนําทฤษฎีและประสบการณมาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการองคกร หนวยงาน รวมถึงชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติไดอยางเหมาะสม  

2. เพ่ือพัฒนานักบริหารทุกระดับท่ีมีทักษะความเปนผูนํา ความคิดสรางสรรค คุณธรรม จริยธรรม

และความรับผิดชอบตอสังคมในการตัดสินใจและบริหารทรัพยากรทางการจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือพัฒนานักบริหารทุกระดับท่ีมีความพรอมในการปรับตัวและองคกรใหเขากับบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังระดับประเทศ และภูมิภาคไดอยางเหมาะสม 
 

ช่ือหลักสูตร  

         ภาษาไทย     :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

           ภาษาอังกฤษ   :  Master of Business Administration Program  

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

                 ชื่อยอ   :        บธ.ม. 

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Master of Business Administration   

               ชื่อยอ   :       M.B.A. 

 
โครงสรางหลักสูตร 

 โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

กําหนดเปน 2 แผน แตละแผนมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 

1. แผน  ก  แบบ ก (2)    

2. แผน  ข  (ไมมีวิทยานิพนธ) 

โครงสรางหลักสูตร 

 แผน  ก แบบ ก (2)    แผน  ข (ไมมีวิทยานิพนธ) 

1) หมวดวิชาหลัก   8  วิชา              24  หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา            3  หนวยกิต 

3) วิทยานพินธ                         12  หนวยกิต 

1) หมวดวิชาหลัก  8  วิชา           24  หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา         9  หนวยกิต 

3) การคนควาอิสระ              6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39  หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 

 

หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

แยกตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
 

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

 1.1 หมวดวิชาหลัก   ประกอบดวย  8  รายวิชา    หนวยกิตรวม   24 หนวยกิต 

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

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

  (Research for Business Planning and Decisions)     

3. ECON 510  เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดกา  (Managerial Economics) 3(3-0-6) 

4. FINA 510   การจัดการดานการเงิน  (Financial Management) 3(3-0-6) 

5. MKTG 510 การจัดการการตลาด  (Marketing Management) 3(3-0-6) 

6. MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic Management)       3(3-0-6) 

7. MGMT 511 การจัดการดานปฏิบัติการ  (Operation Management) 3(3-0-6) 

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

  (Human Resource Management and Organizational Behaviors) 

 1.2 หมวดวิชาเลือก   ประกอบดวย 1 รายวิชา หนวยกิตรวม   3 หนวยกิต 

       นักศึกษาในแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2) สามารถเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกของ

แผนการศึกษาแผน ข  จํานวน  1 รายวิชา  จํานวน 3 หนวยกิต  

 1.3 วิทยานิพนธ       ประกอบดวย  1  รายวิชา    หนวยกิตรวม  12  หนวยกิต  

    BUSI 592 วิทยานพินธ   (Thesis)                           12 หนวยกิต     

 
2. แผนการศึกษา แผน ข   (ไมมีวิทยานิพนธ)     มีหนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต ดังนี้  

 2.1หมวดวิชาหลัก   ประกอบดวย  8  รายวิชา    หนวยกิตรวม   24 หนวยกิต 

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

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

 (Research for Business Planning and Decisions)     

3. ECON 510  เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดกา (Managerial Economics) 3(3-0-6) 

4. FINA 510   การจัดการดานการเงิน (Financial Management) 3(3-0-6) 

5. MKTG 510 การจัดการการตลาด  (Marketing Management) 3(3-0-6) 

6. MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic Management)       3(3-0-6) 

7. MGMT 511 การจัดการดานปฏิบัติการ  (Operation Management) 3(3-0-6) 

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

  (Human Resource Management and Organizational Behaviors) 
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 2.2  หมวดวิชาเลือก   

     สําหรับแผนการศึกษา แผน ข จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  9 หนวยกิต  

     นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาใดก็ได ไมนอยกวา 3 รายวิชา ดังตอไปนี้   
 

1. ACCT 520 การตรวจสอบและควบคุมภายใน     3(3-0-6) 

  (Internal Auditing and Control) 

2. ACCT 521 การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)              3(3-0-6) 

3. FINA 520   การวิเคราะหการลงทุน (Investment Analysis)          3(3-0-6) 

4. FINA 521   ความเสีย่งและการจัดการสภาวะวิกฤต   3(3-0-6) 

 (Risk and Crisis Management)    
5. MGMT 520   กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 

  (Integrated Marketing Communication Strategy) 

6. MGMT 521 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  3(3-0-6) 

  (Consumer Behavior Analysis) 

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

 (Electronic Commerce and Modern Technology Management) 

8. MKTG 523  กลยุทธการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม  3(3-0-6) 

 (Marketing Strategies Through New Media) 

9. MGMT 520   การจัดการธุรกิจในประเทศกลุมอาเซียน  3(3-0-6) 

 (Business Management in ASEAN Countries) 

10. MGMT 521 การจัดการธุรกิจในประเทศกลุมอาเซียนบวกหก  3(3-0-6) 

 (Business Management in ASEAN Plus Countries) 

11. MGMT 522 การประกอบการและการสรางสรรคเชิงธุรกิจ    3(3-0-6) 

 (Entrepreneurship and Creativity in Business) 

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

 (Logistics and Supply Chain Management) 

13. MGMT 524    การบริหารองคกรสื่อ   3(3-0-6) 

 (Management in Media Organizations) 

14. MGMT 525   การประกอบการธุรกิจสื่อ   3(3-0-6) 

 (Media Entrepreneurship) 

15. MGMT 526 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ    3(3-0-6) 

 Seminar in Business Administration)   

 
 

 

 2.3  การคนควาอิสระ  

  BUSI 591   การคนควาอิสระ   (Independent Study)    6 หนวยกิต  
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

     แผน ก แบบ ก  (2) แบบทําวิทยานิพนธ 

ปที่ ภาคการศึกษาที่ วิชา หนวยกิต 
1 1 ECON  510   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ 

ACCT  510   การบัญชีเพื่อการจัดการ 

MKTG  510  การจัดการการตลาด 

MGMT 512  การจัดการทรัพยากรมนษุยและพฤติกรรมองคการ 

3 

3 

3 

3 

รวม 12 
2 BUSI   510  การวิจยัธุรกิจเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

MGMT 511  การจัดการการปฏิบัติการ 

FINA   510   การจัดการดานการเงิน 

MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ 

3 

3 

3 

3 

 รวม 12 
2 3                 วิชาเลือก 

BUSI  592   วิทยานพินธ 

3 

6 

รวม 9 
4 BUSI  592   วิทยานพินธ 6 

รวม 6 

 รวมท้ังสิ้น 39 

 

     แผน ข แบบไมทําวิทยานิพนธ    

ปที่ ภาคการศึกษาที่ วิชา หนวยกิต 
1 1 ECON  510   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ 

ACCT   510   การบญัชีเพื่อการจัดการ 

MKTG  510   การจัดการการตลาด 

MGMT 512   การจัดการทรัพยากรมนษุยและพฤติกรรมองคการ 

3 

3 

3 

3 

รวม 12 
2 BUSI   510  การวิจยัธุรกิจเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

MGMT 511  การจัดการดานการปฏิบติัการ 

FINA   510   การจัดการดานการเงิน 

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 

 รวมท้ังสิ้น 39 
 

การสอบประมวลผลความรอบรูขอเขียนและปากเปลา 

(Written Oral Comprehensive Examination) 
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ACCT 510  การบัญชีเพ่ือการจัดการ (Managerial Accounting)            3(3-0-6)

 บทบาทของผูบริหารและนักบัญชีในองคกร การนําขอมูลทางการบัญชีมาใชใน                   

การวางแผนดําเนินการ การควบคุมและการตัดสินใจ ศึกษาการบัญชีตนทุนรวมและการบัญชีตนทุนผันแปร  

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณ ตนทุน กําไร การวิเคราะหตนทุนภาษี และขอจํากัดของขอมูล

ตางๆ การจัดทํางบประมาณ การแสดงการเปลี่ยนแปลงการเงินและงบกระแสเงินสด การวิเคราะหกรณีศึกษา

ประกอบความเขาใจเพ่ือการประยุกตใชในธุรกิจจริง 

  The roles of executives  and accountants  within an organization; the 
application of accounting information for planning, control and decision-making; studying 
total costing and variable costing; analyzing cost-volume-profit relationship and limitations 
of accounting information; budgeting; presenting the changes in financial information and 
cash  flow;  and  analyzing  case  studies  for  a  greater understanding in  how  to  apply  
the knowledge to real business environment 

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

วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน การวางแผนตรวจสอบภายใน กระบวนการ

ตรวจสอบภายใน วิธีการตรวจสอบภายใน การจัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในตาม

กรอบมาตรฐาน (COSO-ERM) 

  Objectives  of  internal  auditing; planning internal audit; internal-auditing 

process;  internal-auditing  methods;  reporting  internal-audit  results;  and  internal  

control framework (COSO-ERM) 

ACCT 521 การวางแผนภาษีอากร  (Tax Planning)              3(3-0-6) 

  หลักการและระบบภาษี การวางแผนภาษีอากร สําหรับธุรกิจซ่ึงครอบคลุมภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ พระราชบัญญัติการบัญชีทีเก่ียวของกับภาษีอากร การวิเคราะห

และการแกปญหาทางภาษีอากรจากกรณีศึกษา 

Principles and system of taxation;  tax  planning  for  business  which  covers 
corporate  tax,  value-added  tax,  special  business  tax;  laws  related  to  accounting  and 
taxation; analyzing case studies and solving their tax problems 
 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวชิา  
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FINA 510  การจัดการดานการเงิน (Financial Management)    3(3-0-6) 

หลักการจัดการดานการเงินและการวิเคราะหทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การ

วางแผนทางการเงิน การจัดทํางบประมาณ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพยถาวร ความ

เสี่ยงและอัตราผลตอบแทนการลงทุน มูลคาของเงินตามเวลา การพิจารณาการจัดหาเงินทุนท้ังระยะสั้นและ

ระยะยาว การจัดโครงสรางเงินทุน  นโยบายเงินปนผล และกรณีศึกษาทางดานการเงิน 

  Principles of financial management and financial analysis; analyzing financial 
statements;  financial planning;  budgeting;  working  capital management;  fixed  asset 
investments;  risks and return on investment; time value of money; short-term and long-
term financing; capital structuring; dividend policy and relevant case studies 

FINA 520   การวิเคราะหการลงทุน (Investment Analysis)     3(3-0-6) 

ความหมายของการลงทุน ปจจัยในการตัดสินใจลงทุน ทางเลือกและชองทางในการลงทุน 

ทฤษฎีแนวทางและวิธีการท่ีใชในการวิเคราะหการลงทุนในตลาดการเงิน ตราสารทางการเงิน การประเมิน   

ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทตางๆ และกลุมตราสาร แนวโนมและพัฒนาการ

ใหมๆ ของตราสารและตลาดการเงิน 

  Definition of investment; factors relating to investment decisions; investment 

choices and channels of investments; theories, guidelines and methods for the analysis of 

investments in financial  markets;  financial  instruments;  risk  and  return  analysis  of  

investments  in  financial instruments and various financial instrument types; and trends 

and new development of financial instruments and financial markets 

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

 แนวคิดและกระบวนการในการจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงในภาคเอกชนโดยพิจารณา

ตัวแบบการจัดการในลักษณะองครวม ศึกษาวิกฤตการณและความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ

แนวทางและกลยุทธการจัดการสภาวะวิกฤตซ่ึงเปนผลมาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความผันผวน ท้ังจาก

ปจจัยภายในและภายนอกองคการ ศึกษากระบวนการวางแผนจัดการสภาวะวิกฤตโดยบูรณาการแนวคิดกับ

การปฏิบัติ วิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษาท้ังในและตางประเทศและการสังเคราะหบทเรียนเพ่ือ

แสวงหาโอกาสและแนวทางปองกันแกไขจากภาวะวิกฤตและความเสี่ยง 

  Concepts and processes in holistic models for crisis and risk management in 

the private sector; studying crises and risks both at policy and operational levels; guidelines 

and strategies for managing crises that are caused by internal and external factors amid 

dynamic changes and volatility;  studying crisis management planning process and 

integrating concepts into implementation  plans;  analyzing  situations  and  local/foreign  

case  studies;  synthesizing  lessons learned to identify opportunities and to prepare 

measures for risk and crisis management. 
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ECON 510  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ (Managerial Economics)    3(3-0-6) 

การประยุกตหลักเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ

ของธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตรจุลภาคครอบคลุมอุปสงค-อุปทาน พฤติกรรมของผูบริโภค ลักษณะของกําไร 

การวัดผลกําไร การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร การวิเคราะหการผลิต ทฤษฎีตนทุน โครงสรางการตลาด 

และ การแขงขัน ทฤษฎีราคา หลักเศรษฐศาสตรมหภาคเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ท้ังการเงิน

และการคลัง ตลอดจนผลกระทบของการดําเนินนโยบายดังกลาวตอภาคเศรษฐกิจ  

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

MKTG 510 การจัดการการตลาด  (Marketing Management)    3(3-0-6) 

แนวคิดทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด การวางแผนการตลาด  การจัดเก็บขอมูล

ดานสภาพแวดลอม  การวิเคราะหและทบทวนสภาพการณทางธุรกิจ การวิเคราะหพิจารณาโอกาสและ

อุปสรรค  ทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาดและตลาดเปาหมาย กลยุทธการตลาด การ

พัฒนาสวนผสมทางการตลาด การสรางตราผลิตภัณฑและการจัดการทางการตลาด โดยมุงเนนความ

รับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังการวิเคราะหปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาขอสรุปเปนแนวทางแกไขปญหา 

  Marketing concepts; marketing process; marketing planning; collection of 
relevant data; analysis and review of business situations; analysis of opportunities and 
threats in the market; consumer  behaviors,  market  segmentation  and  targeting;  
marketing  strategies;  marketing-mix   development; branding and socially responsible 
marketing; analyzing problems and exploring  solutions. 
 

MKTG 520  กลยุทธการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ             3(3-0-6) 

(Integrated Marketing Communication Strategies) 

การใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยธุรกิจและผูบริหาร ศึกษาแบบบูรณาการ กลยุทธการใช

สวนผสม การสงเสริมการตลาด รวมท้ังการโฆษณา  การสื่อถึงสาธารณชน การขายผานบุคคลและการกระตุน

ยอดขาย หัวขอรวมถึงการวางเปาหมายการสงเสริมการตลาด การวางแผน การดําเนินการ ตลอดจนการ

ติดตามผลการสงเสริมการตลาด การจัดทํางบประมาณและการเลือกใชเครื่องมือเพ่ือสื่อสารการตลาด 

  The use of marketing communications tools by business organizations and 
their executives; integrated study on promotion mix including advertising, publicity, personal 
selling, and sales promotion, and also on identifying objectives, planning marketing 
communications, executing and evaluating marketing communications plans, promotion, 
budgeting and selection of marketing communications tools 
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MKTG 521  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Analysis) 3(3-0-6) 

 แนวทางการวิเคราะหพฤติกรรมและแรงจูงใจในการซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภค ศึกษา

ปจจัยทางดานจิตวิทยา เศรษฐกิจและสังคมท่ีสงผลกระทบตอปฏิกิริยาการบริโภคและกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือของผูบริโภค 

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

MKTG 522 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม    3(3-0-6) 

(Electronic Commerce and Modern Technology Management)  

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน 

เว็บไซตเครือขายสังคม หลักการออกแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจ การตลาดอิเล็กทรอนิกส การ

วิเคราะหเว็บ ความเชื่อถือ ความเปนสวนตัวและความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบท่ีมีตอสังคมและจริยธรรม

ในการดําเนินงาน  

Electronic commerce; electronic business; management of 

supporting technology; websites; social networks; principles for designing 

electronic commerce; business models for electronic business; electronic 

marketing; website analysis in terms of reliability, privacy and security; impacts of 

electronic commence on the society; and electronic-commerce ethics 

 

MKTG 523 กลยุทธการสงเสริมการตลาดดวยสือสมัยใหม    3(3-0-6) 

(New Media-Based Marketing Strategies ) 

ความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม  แนวทางการ

วางแผนกลยุทธทางการตลาดโดยใช 8  P’s  ปจจัยในการพิจารณาเลือกลูกคา Brand Equity วิวัฒนาการ

ของตลาดสูการตลาดสมัยใหม  แนวทางในการจัดการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม  ประเภทของสื่อ

สมัยใหมท่ีใชกันในแพรหลาย กรณีศึกษาองคการท่ีใชการสงเสริมการตลาดสมัยใหม 

Definitions of new media; new media’s importance in promotion, planning 
marketing strategies with the use of 8Ps; customer-selection factors; brand equity;  the 
evolution of marketing towards modern marketing; principles for new media-based 
promotion; types of popular new media; and case studies related to new media-based 
marketing strategies 
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MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)                  3(3-0-6) 

การวิเคราะหปญหาและประเมินสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการ      โดยระบุ

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายทางกลยุทธใหเหมาะสมกับกําลัง

ความสามารถและทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด     การวางแผนกลยุทธขององคการท้ังกลยุทธระดับองคการ 

กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาท่ี    การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมการปฏิบัติจริงให

เปนไปตามแผนกลยุทธท่ีวางไว โดยใชการศึกษาจากกรณีตัวอยางทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน 

Analyzing problems and conducting SWOT analysis through the identification of 

strengths, weaknesses, opportunities and threats in order to set goals and direction that are 

reasonable  and  possible  with limited resources; strategic formulation for the levels of 

organizations, businesses and functions;  implementation of strategies; and monitoring of 

implementation, all with the help of case studies. 

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

         ระบบการปฏิบัติการ กลยุทธการผลิต การจัดโครงสรางองคการของฝายผลิต การออกแบบ  

การวางระบบ การใชเทคโนโลยีในการผลิต การวางแผนและการกําหนดตารางการผลิต การเลือกทําเลท่ีต้ัง 

การวางผัง การจัดซ้ือ  การควบคุมสินคาคงคลัง  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ มาตรฐานสินคาและบริการ 

การบํารุงรักษาอุปกรณ  การบริหารความปลอดภัย จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

Systems of operations; production strategy; organizational structuring for 
operations/design units; installing systems; production technologies; production planning and 
scheduling;  location selection; planning  layout;  purchasing;  inventory  control;  quality  and  
quantity  control;  products  and  service standards; equipment maintenance; safety 
management; ethics and social/environmental responsibility 

MGMT 512 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ              3(3-0-6) 

(Human Resource Management and Organizational Behavior) 

  ความหมาย ลักษณะ หนาท่ี และความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ  การจัดการทรัพยากรมนุษยในระดับสากลและ

การจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงกรณีศึกษาและการวิเคราะหปญหา

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย; การศึกษาพฤติกรรมองคการในหัวขอตางๆ 

อาทิ แรงจูงใจ ความเปนผูนํา การทํางานเปนทีม การจัดโครงสรางองคการและความรวมมือของพนักงาน  

Definition(s), characteristics, functions and importance of human resource 
management;  human  resource  management;  strategic  human  resource  management;  
role  of  human  resource  management  in  the  global  environment,  and  corporate  social  
responsibility  in  human  resource  management;  case  studies;  analyzing  problems  
related  to  human  resource  management  and  development; studying organizational 
behaviors such as motivations, leadership, teamwork, organizational  design; and employee 
participation 
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MGMT 520  การจัดการธุรกิจในกลุมอาเซียน         3(3-0-6) 

(Business Management in ASEAN countries) 

ความเปนมาของอาเซียน กลไกการบริหารของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การศึกษาและการ

วิเคราะหปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศในกลุมอาเซียน การ

จัดตั้งธุรกิจ การจางแรงงาน การแสวงหาวัตถุดิบ การเลือกทําเลท่ีตั้งฐานการผลิต กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาผลกระทบของธุรกิจขนาดใหญและขนาดยอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
Background of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), its 

management mechanisms and charters; studying and analyzing factors/environments that 
have significant impacts on businesses between ASEAN countries; setting up a business; 
employment; procurement of raw materials; selection of production base; related laws and 
regulations; and studying the establishment of ASEAN community’s impacts on small and 
large enterprises 
 

MGMT 521  การจัดการธุรกิจในประเทศกลุมอาเซียนบวกหก    3(3-0-6) 
(Business Management in ASEAN Plus Six countries) 

การศึกษาและการวิเคราะหปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจกับ

กลุมประเทศอาเซียนบวกหก (ประเทศในเอเชียและโอเซียเนีย 6 ประเทศ) คือ ประเทศจีน เกาหลีใต ญ่ีปุน 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย ศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยนและแหลงเงินทุนใน

การประกอบธุรกิจ ระบบการดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธระหวางธุรกิจของประเทศไทยและกลุมประเทศ

อาเซียนบวกหก 
  Studying and analyzing environments/factors with significant impacts on 
businesses  among members of the ASEAN-Plus-Six Countries (China, Japan, South Korea, 
Australia, New Zealand  and India); and studying forms of business organizations, 
transaction systems, funding sources,  business  systems  and  relations  between  Thai  
businesses  and  those  of  other  ASEAN-Plus-Six  countries. 

MGMT 522 การประกอบการและการสรางสรรคเชิงธุรกิจ     3(3-0-6) 
(Entrepreneurship and Creativity in Business) 

 ความหมายและแนวทางในการเปนผูประกอบการและการเสริมสรางความคิดสรางสรรค 

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือใหผูบริหารมีความคิดริเริ่มท่ีจะประกอบธุรกิจของตนเอง 

หรือใชแนวทางของผูประกอบการมาเสริมสรางประสิทธิภาพในองคการ ปญหาของธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง

และขนาดยอม การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ ตลอดจน

การประยุกตแนวความคิดของผูประกอบการ การใชกรณีศึกษาเพ่ือชี้ใหเห็นถึงปญหาและแนวทางแกไข 
Definition  of  and  guidelines  for  entrepreneurship  and  creativity  

development;  characteristics of successful entrepreneurs that can provide motivations and 
guideline for a person interested in starting or improving one’s own business; problems 
related to large, medium and  small enterprises; conducting SWOT (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats) analysis;  business planning; application of entrepreneurial 
concepts; and case studies that reflect problems  and approach to find solutions 
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MGMT 523 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน       3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management)  

แนวคิดโลจิสติกสและซัพพลายเชน การจัดการกิจกรรมโลจิสติกส การจัดการวัสดุการ

ประมวลคําสั่งซ้ือ สินคาคงคลัง การขนสง คลังสินคา บรรจุภัณฑ การบริการลูกคา เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

บริหารโลจิสติกสภายใตภาวะการณแปรเปลี่ยน การจัดการตนทุนรวมต่ําสุด กลยุทธการจัดการโลจิสติกสเพ่ือ

สรางมูลคา ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกคาและการทํากําไรสูงสุดในระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

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

materials  management;  purchase  order  processing;  inventory;  transportation;  packaging; 

customer services; information technology; logistics management amid changing 

circumstances; most cost-effective logistics management; and logistics management strategy 

for creating value, efficiency, customer satisfaction and maximum profits via logistics and 

supply-chain system 

 

MGMT 524  การบริหารองคกรส่ือ (Management in Media organizations)         3(3-0-6) 

รูปแบบการบริหารจัดการองคกรสื่อ ทฤษฏี วิวัฒนาการและวฒันธรรมองคกรสื่อ นวัตกรรม

การบริหารองคกรสื่อสมัยใหม แนวทางการพัฒนาองคกรสื่อใหมีประสิทธิภาพ เขากับยุคสมัย รวมถึงศึกษาทิศ

ทางการบริหารองคกรสื่อในอนาคต 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 การประกอบการธุรกิจส่ือ (Media Entrepreneurship)     3(3-0-6) 

   ธุรกิจสื่อสารมวลชนทุกแขนงท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อกระจายภาพและเสียง สื่อใหมและสื่ออ่ืนๆ 

ศึกษาการวางแผนและการบริหารธุรกิจสื่อ ท้ังดานการบัญชี การเงิน การลงทุน การตลาด กฎหมาย ภาษี

อากร การบริหารความเสี่ยง; การวิเคราะหและการเขียนแผนธุรกิจ และแนวทางการเปนผูประกอบการ เพ่ือ

สรางความคิดริเริ่มท่ีจะประกอบธุรกิจของตนเอง  

Studying media businesses across all sectors namely print media, 

broadcasting media, new media and other media, and all related aspects from accounting, 

finance, investments, marketing, laws, taxes/duties and risk management; business analysis 

and writing business plans; and entrepreneurial guidelines to encourage motivations for 

business start-ups. 
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MGMT 526 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ (Seminar in Business Administration)     3(3-0-6) 

อภิปรายในหัวขอเฉพาะดานการบริหารธุรกิจ เพ่ือใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และทํางานเปนทีมโดยประมวลความรอบรูในวิชาท่ีเก่ียวของนํามาประยุกตในการจัดการปญหาหรือประเด็น

รวมสมัยดานการบริหารธุรกิจ  
Discussions on issues related to business administration to promote 

students’ exchange of opinions and teamwork, and also to enable their application of 
relevant knowledge to tackling contemporary business problems or issues. 
 

BUSI 510   การวิจัยเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ     3(3-0-6) 

     (Research for Business Planning and Business Decisions))     

หลักการ และข้ันตอนกระบวนการวิจัยธุรกิจ เริ่มต้ังแตการระบุปญหา การกําหนดกรอบ

แนวคิดในการพิจารณาปญหา การออกแบบวิธีการตางๆ เพ่ือใชในการคนหาคําตอบ การดําเนินการคนหา 

คําตอบจากแหลงขอมูลประเภทตาง ๆ การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายของขอมูล ตลาดจนการ

ประเมินความสมเหตสมผล และความเปนไปไดของขอมูลกอนนําไปใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ ระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
Principles and procedures for conducting business researches covering 

all steps from the identification of business questions and conceptual framework, 
to designing methods for getting answers, to the collection of data from various 
sources, to data analysis, to data interpretation and to the assessment of 
information for business-decision making; and quantitative and qualitative research 
methodologies. 
 

BUSI 591  การคนควาอิสระ (Independent Study)       6 หนวยกิต 

ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใหนักศึกษาแตละคนนําความรู ความสนใจมาศึกษาถึงปญหาทาง

ธุรกิจหรือโอกาสทางธุรกิจ และเลือกหัวขอเพ่ือทําการคนควาโดยการตอยอดจากงานวิจัยเดิมหรือสรางสรรค

ผลงานใหม โดยเลือกรูปแบบในการจัดทําและนําเสนอในลักษณะงานวิจัย กรณีศึกษาหรือแผนธุรกิจไดอยาง

อิสระ จัดทําเปนรูปเลมในรูปแบบท่ีถูกตอง เนื้อหามีความเชื่อมโยงสัมพันธกับหลักการและเหตุผลในการศึกษา 

หลักทฤษฎีท่ีอางอิงจากตํารา วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเลือกเครื่องมือ วิธีการดําเนินการ การวิเคราะหผล

การศึกษา ตลอดจนการสรุปผลท่ีไดกับวัตถุประสงคและขอสมมติฐานในการศึกษา และนําเสนอตออาจารยท่ี

ปรึกษา ท้ังนี้หัวขอหรือประเด็นตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษากอนดําเนินการ 
Each student shall conduct an independent study on a subject of his/her 

interests, determining related business threats or business opportunities. The subject may be 
based on recommendations from past researches or an entirely new subject. The independent 
study may be conducted in the form of a research, a case study, or a business plan. Once the 
format and subject are chosen, the procedures and data analysis must be appropriate and 
meet the purposes of the study. The study should contain relevant theories and a review of 
other related researches or studies. The proposed argument or hypothesis will be analyzed 
accordingly and the results be summarized and discussed. The topic of the independent study 
is to be approved by the advisor prior to commencement. 
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BUSI 592   วิทยานิพนธ (Thesis)                           12 หนวยกิต       

  ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในการศึกษาประเด็นปญหาท่ีไดรับการ

เห็นชอบและอนุมัติ จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบการ

นําเสนอวิทยานิพนธ 

A comprehensive business research project with in-depth analysis of a 
topic that is approved by the Committee of Advisors. The thesis must be presented in 
compliance with the formal thesis formats and regulations. 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใหมีโลกทัศนกวางไกล เขาใจ  และรูเทาทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย สังคมโลก และเปนผูมีความรอบรูทางวิชาการ วิชาชีพ

และทักษะชีวิต ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม และเขาใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ี

หลากหลาย 

2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูบริหารการศึกษาใหเขาใจ ความสัมพันธระหวาง

การศึกษากับชีวิตในมิติตาง ๆ ดานสังคม การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ในประชาคมภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก 

3. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาทักษะของผูบริหารการศึกษาใหเกิดความรู ความเขาใจ       

เห็นคุณคาในกระบวนการวิจัย มีความสามารถในการวิเคราะหผลการวิจัย  และใช

กระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ สอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน 

 

 

ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย           :         หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

ภาษาอังกฤษ      :         Master of Education Program in Educational Administration 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย         ชื่อเต็ม   :         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

ชื่อยอ    :         ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม   :         Master of Education (Educational Administration) 

ชื่อยอ   :         M.Ed. (Educational Administration) 

 

 

 

 

 

หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
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โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

กําหนดเปน 2 แผน แตละแผนมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

1. แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ 

2. แผน ข ทําการคนควาอิสระ 
 

จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 

 

รายละเอียด 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1. หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา 

2. หมวดวิชาเอก 

   2.1 วิชาเอกบังคับ 

   2.2 วิชาเอกเลือก 

6 หนวยกิต 

18 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

24 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 

 9 หนวยกิต 

3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 
4. การคนควาอิสระ - 6 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

 

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

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

1. EDUC 511  ความสัมพันธระหวางการศึกษากับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

               (Relationship between Education and Economics, Society, Politics and Culture) 

2. EDUC 512  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา (Research Methodology in Education)  3(2-2-5) 

หมายเหตุ  เง่ือนไขการศึกษา สําหรับหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ดังนี้ 

นักศึกษาทุกคนจะตองเรียนวิชา ในหมวด ก. ยกเวนมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด  
 

 ก. วิชาเสริมพ้ืนฐานบังคับเรียนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร ไมมีหนวยกิต (0)* 

 EDUC 501 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 0(0-0-0) 

     (Fundamental English for Graduate Studies) 

* ยกเวนกรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษTOEFL/IELTS/CMU-e-TGS หรือผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ข. สําหรับผูท่ีไมเคยเรียนวิชาการศึกษา จะตองสอบผานความรูพ้ืนฐานทางการศึกษาใหได 

ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด กรณีสอบไมผานเกณฑจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดย 

ไมนับหนวยกิต 

1. EDUC 502  ปรัชญาการศึกษาและระบบการศึกษาไทย  (Philosophy and Thai Education)  

2.  EDUC 503  พื้นฐานจิตวิทยาการศึกษา (Fundamental Psychological Education) 

3.  EDUC 504  หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา  (Measurement and Evaluation Principles) 

 

2. หมวดวิชาเอกบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  15 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

1. EDAD 511  หลักการบริหารและการจัดองคการทางการศึกษา 3(3-0-6) 

   (Principles of Educational Administration and Organization) 

2. EDAD 512  การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 3(3-0-6)   

   (Curriculum Development and Instructional Management) 

3. EDAD 513 เศรษฐศาสตรและการจัดการทรัพยากรการศึกษา 3(3-0-6)   

   (Economics and Educational Resources Management)  

4. EDAD 514  ผูนําทางการศึกษายุคใหม  (Educational Leader in Modern Age) 3(3-0-6) 

5. EDAD 515  สัมมนาการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration) 3(1-4-4)  
 

3. หมวดวิชาเอกเลือก 

 แผน ก แบบ ก 2  3 หนวยกิต และ แผน ข  9 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

1. EDAD 538  การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 3(3-0-6) 

2. EDAD 539  การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในอาเซียน  3(3-0-6) 

  (Comparative Study of ASEAN Education System) 

3. EDAD 540  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรูทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

  (Technology for Knowledge Management in Education Administration)  

4. EDAD 541  นโยบายและการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 

  (Policy and Planning for Educational Quality Development)   

5. EDAD 542  การบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Administration of Basic Education) 3(3-0-6) 

6. EDAD 543  การบริหารการอุดมศึกษา  (Higher Education Administration) 3(3-0-6) 

7. EDAD 544  บริหารสถาบนัการศึกษาเพือ่ความเปนเลิศ  3(3-0-6) 

  (School Administration for Excellence) 

8. EDAD 545  การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6) 

  (Education Administration in 21st century)   

9. EDAD 546  หลักการศาสนากับการจัดการคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  (Religious Principles and Educational Quality Management)   
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10. EDAD 547  การบริหารการศึกษานอกระบบ 3(3-0-6) 

  (Non–Formal Education Administration) 

11. EDAD 548  การวิเคราะหระบบงานและการพัฒนาองคการทางการศึกษา  3(3-0-6)    

  (Analysis and Development of Educational Organization) 

12. EDAD 549  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6) 

  (Innovation and Information Technology of Education    

13. EDAD 550  ทักษะชีวิต (Life Skill) 3(1-4-4) 
 

 

4. วิทยานิพนธ 

แผน ก แบบ ก 2  

1. EDAD 599  วิทยานพินธ (Thesis) 12 หนวยกิต 

 

5. การคนควาอิสระ 

แผน ข 

1. EDAD 598  การคนควาอิสระ (Independent Study) 6 หนวยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

*EDUC 501  พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับ 

                 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

EDUC 511   ความสัมพันธระหวางการศึกษา

กับเศรษฐกิจ สังคม  

                การเมือง และวัฒนธรรม 

EDUC 512  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา 

EDAD 511  หลักการบริหารและการจัด

องคการทางการศึกษา 

EDAD 512  การพัฒนาหลักสตูร และการ

จัดการเรียนการสอน 

(0) 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

*EDUC 501  พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับ 

                 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

EDUC 511  ความสัมพันธระหวาง 

                การศึกษากับเศรษฐกิจ สังคม  

                การเมือง และวัฒนธรรม 

EDUC 512  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา 

EDAD 511  หลักการบริหารและการจัด 

                องคการทางการศึกษา 

EDAD 512  การพัฒนาหลักสตูร และการ 

               จัดการเรียนการสอน 

(0) 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

รวม 12 รวม 12 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

EDAD 513  เศรษฐศาสตรและการจัดการ 

                ทรัพยากรการศึกษา 

EDAD 514  ผูนําทางการศึกษายคุใหม  

EDAD 515  สัมมนาการบริหารการศึกษา 

EDAD 599  วิทยานิพนธ 

3 

 

3 

3 

- 

EDAD 513  เศรษฐศาสตรและการจัดการ 

                ทรัพยากรการศึกษา 

EDAD 514  ผูนําทางการศึกษายคุใหม 

EDAD 515  สัมมนาการบริหารการศึกษา 

EDAD 598  การคนควาอิสระ 

3 

 

3 

3 

- 

รวม 9 รวม 9 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

EDAD 599  วิทยานิพนธ 

EDAD ……   วิชาเอกเลือก 

12 

3 

EDAD ……  วิชาเอกเลือก 

EDAD ……  วิชาเอกเลือก 

EDAD ……  วิชาเอกเลือก 

EDAD 598  การคนควาอิสระ 

3 

3 

3 

6 

รวม 15 รวม 15 

รวมตลอดหลักสูตร 36 รวมตลอดหลักสูตร 36 

* รายวิชาเสริมพ้ืนฐานบังคับเรียน ยกเวนมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีคณะกรรมการ    

บริหารบัณฑิตศึกษากําหนด  
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EDUC 501 พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   3(2-2-5) 

  (Fundamental English for Graduate Studies) 

  ศึกษาขอเขียนทางวิชาการ โดยเนนเทคนิคการอานจับใจความสําคัญและการอานเชิง

วิเคราะหจากบทความ ขอเขียน และบทคัดยองานวิจัยรวมท้ังลักษณะการเขียน เพ่ือใชประโยชนในการเรียนรู

รายวิชาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

A study of academic writing based on skills in reading comprehension and  

analytical reading from articles, reviews, and abstracts of research as well as writing styles 

beneficial to learning each subjects in the educational administration program. 
 

EDUC 502 ปรัชญาการศึกษาและระบบการศึกษาไทย     2(2-0-4) 

  (Educational Philosophy and Thai Educational System) 

  ศึกษาแนวคิด ความเชื่อ และปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาของไทย วิวัฒนาการจัด

การศึกษาระบบการศึกษาและโรงเรียนประเภทตางๆ หลักการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความเสมอภาค

และมีประสิทธิภาพ 

A study of concepts, beliefs, and philosophies that influence Thai 

educational administration; an understanding of the evolutions in educational systems  and 

school categories; a learning of principles on the quality management related to equality 

and effectiveness. 

EDUC 503 จิตวิทยาพ้ืนฐานทางการศึกษา (Fundamental Psychology in Education) 2(2-0-4)  

  ศึกษาและวิเคราะหหลักการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เนนหลักจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับ

พัฒนาการมนุษย ความแตกตางระหวางบุคคล บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตัว การเรียนรู การรับรู 

และแรงจูงใจ โดยมุงใหเกิดความสัมพันธระหวางหลักการทางจิตวิทยากับกระบวนการจัดการศึกษา 

A study and analysis of basic principles on psychology in education focused  

on psychological functions relevant to human development; a difference am ong people, 

characters, mental health as well as adaptation, learning, perception, and motivation based 

on a relationship between psychological principles and education process. 

EDUC 504 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา      2(1-2-3) 
(Educational Measurement and Evaluation)  

  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงค

ทางการศึกษา และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เทคนิคการสรางและการเลือกใชเครื่องมือในการวัดผล และ

ประเมินผลการศึกษา การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา หลักสําคัญใน

การประเมินผลการศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา  
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EDUC 511 ความสัมพันธของการศึกษากับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

(Relationship between Education and Economics, Society,  
Politics and Culture) 

  ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี ความสัมพันธ และผลกระทบระหวางการศึกษากับ 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการบริหารการศึกษา ใชเปนหลักในการ

บริหารและจัดการทางการศึกษา 

  A study and analysis of principles, theories, relationships and effects among 

education, economy, society, politics, and culture to design a strategy of educational 

administration as a guideline in the educational administration and management. 

EDUC 512 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (Research Methodology in Education)  3(2-2-5) 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา การกําหนดปญหาและตัวแปร ใน

การวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเลือกใชสถิติในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย การเขียนรายงาน และการเผยแพรผลงานวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจยั 

A study of concepts, theories, and research methodology in education, 

defining problems and variables  for research writing or project writing with a choice of 

research statistics, analyzing data, summarizing, discussing research findings as well as a 

research writing and presentation including researcher’s ethics. 
 

EDAD 511 หลักการบริหารและการจัดองคการทางการศึกษา    3(3-0-6) 

  (Principles of Educational Administration and Organizational) 

  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการจัดองคการสมัยใหม ศึกษาโครงสรางและระบบการ

บริหารการศึกษาไทย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชิงการกระจายอํานาจการบริหารไปสูเขตพ้ืนท่ีและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ปญหาและอุปสรรค การประยุกตใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมระหวางองคกร 

ผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน 

A study of principles and modern theory of organizational management with  

a focus on studying a Thai structure and educational system; a method of administration 

decentralized to local authorities; and solutions with applying a participation from 

organizations, parents, communities and local stakeholders. 

EDAD 512 การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน    3(3-0-6) 

  (Curriculum Development and Instructional Management) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร วิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร 

และการเรียนการสอน โดยวิเคราะหวิธีสอน กลยุทธทางการสอนและการประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

A theory of curriculum development with a research for development of curriculum 

and instruction by a focus on an analysis of instructional strategy and pedagogical approach 

to apply for a teaching and learning method. 
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EDAD 513 เศรษฐศาสตรและการจัดการทรัพยากรการศึกษา    3(3-0-6) 

  (Economics and Educational Resources Management) 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและการจัดองคการทรัพยากรการศึกษา การวิเคราะห

ความเปนไปไดของโครงการ การจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน การลงทุนทางการศึกษาของรัฐและ

เอกชน เงินอุดหนุน และเงินประเภทอ่ืนๆ ท่ีใชในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 

   A theory of economics and educational resources management with an 

analysis of feasible implementation in project and budget allocation based on outcomes; a 

study of investment of state and private sectors, subsidy and other funds for educational 

resources management. 

EDAD 514 ผูนําทางการศึกษายุคใหม  (Educational Leader in Modern Age)  3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา ประเภทของผูนําทางการศึกษา เพ่ือปรับบทบาท  

คุณลักษณะ พฤติกรรมสําคัญ คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนําใหเขากับ

โลกยุคใหม สามารถประยุกตใชภาวะผูนํายุคไรพรมแดนกับสภาพการณของโลกยุคดิจิตอล 

                    A theory of leadership in the context of new role, characterization, essential 

behavior, ethics, and morality with a focus of building a leadership for a modern age in 

order to apply the borderless leadership to be in the world of digital era. 

EDAD 515 สัมมนาการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration) 3(1-4-4) 

  ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญทางการบริหารการศึกษา แนวโนมสภาพปญหาท่ี

สําคัญทางการบริหารการศึกษา และแนวทางแกไข การนําผลการวิจัยมาประยุกตในการแกปญหาทางการ

บริหารการศึกษา ตลอดจนการคนหาแนวทางใหมๆ ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา 

An analysis study of educational administration problems and essential 

contexts with a search of solutions as well as new possible methods to apply for the 

development of educational administration. 

EDAD 538  การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย  การนําหลักพฤติกรรมศาสตรมาใชใน 

การบริหาร  เขาใจนโยบาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหาร เรียนรูบทบาทหนาท่ีของ

ผูบริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย วิเคราะหแนวโนมและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือความ

เปนเลิศทางการศึกษา 

A theory of human resources management with a concept of behaviorism to 

apply for management; understanding policies, laws, rules and regulations about 

management; learning roles and duties of administrators in managing human resources; 

analyzing trends and directions in developing human resources for educational excellence. 
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EDAD 539  การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในอาเซียน     3(3-0-6) 

      (Comparative Study of ASEAN Education System)    

วิเคราะหการจัดการศึกษาของทองถ่ินกับการจัดการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออนุรักษ 

พัฒนาและประยุกตใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาใน

ทุกระดับ วิเคราะหสัมฤทธิผล ท่ีตอบสนองตอสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือกําหนด

ทิศทางและพัฒนาการศึกษาท่ีมีศักยภาพในการแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

An analytical study of local education and ASEAN education in order to 

consider a conservation, development, and applicability in accordance with National 

Education Act with an analysis of education management in every level and of 

effectiveness responding social, economic, and political functions in the ASEAN region, 

which will be a directional and developmental potentiality of the competitiveness with 

other countries in the region.  

EDAD 540 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรูทางการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 

(Technology for Knowledge Management in Education Administration)  

ศึกษาทฤษฎีการจัดการความรู การประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแบบในระบบ นอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สรางเครือขายเพ่ือพัฒนาแหลงการเรียนรู ประยุกตหลักการจัดการความรูสู

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

A study of knowledge management with an application of educational  

technology for formal, non-formal, and informal education in order to set up learning 

networks with applying a concept of knowledge management as suitable to tracking, 

checking, and assessing an efficiency of technology in education. 

EDAD 541 นโยบายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 

(Policy and Development Planning for Educational Quality) 

ศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด และกระบวนการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา 

วิเคราะหนโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสูการปฏิบัติ องคประกอบดานเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองท่ีเก่ียวกับการวางแผนการศึกษา โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพ่ือ

การวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับทองถ่ิน ใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

A study of analysis on principles, concepts and processes of policy planning 

in education with analyzing educational policies by applying policies and plans for practicing 

based on economic, social, and political components relevant to education planning 

through a study of changes in society and culture in local areas to planning for a 

development of local education in compliance with rapid changing contexts in current 

years. 
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 EDAD 542 การบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Administration of Basic Education)  3(3-0-6) 

ศึกษาปรัชญา  นโยบาย  และจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บทบาทและหนาท่ี 

ของเจาหนาท่ีระดับตาง ๆ เนนหลักการบริหารและนิเทศงานในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

วเิคราะหการบริหารภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในทองถ่ิน ทิศทางและแนวโนมใหมในการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับสภาวการณในปจจุบัน 

 A study of a philosophy, policies, and objectives of administration in basic 

education by learning roles and duties of personnel in each rank with a focus on 

management and supervision in the schools of basic education; an analysis of internal 

management in the schools in local areas by understanding directions and new trends of 

basic education administration upon current situations.  

EDAD 543 การบริหารการอุดมศึกษา   (Higher Education Administration) 3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการในการบริหารการอุดมศึกษา ท้ังในระดับปริญญาและต่ํากวา

ระดับปริญญา  การบริหารอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน วิเคราะหปญหาและแนวโนมใหมการบริหารการ

อุดมศึกษาเพ่ือสนองตอบตอการศึกษาในโลกยุคใหม 

A theory of higher education and process in administration for both tertiary 

level and lower tertiary level; a management of higher education for developing local areas; 

an analysis of problems and new trends of higher education administration to respond the 

education in the modern age. 

EDAD 544 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ     3(3-0-6) 

(School Administration for Excellence)  

ศึกษาหลักการ วัตถุประสงคและนโยบายการจัดการศึกษาระดับตางๆ  วิเคราะหโครงสราง

และการจัดองคการในการบริหารการศึกษาระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การจัดระบบ

บริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกตใชแนวคิดใหมในการบริหารใหเหมาะกับประเภท ระดับ 

และขนาดของสถาบันการศึกษา  โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ ประยุกตกับการบริหารงาน การ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูการรับรองวิทยฐานะของสถานศึกษา 

A study of principles, objectives, and policies of education in each level with 

an analysis of structure and organization management in the stage of the whole country 

and each educational service area and a learning of internal management system and 

application of new concepts in management suitable for types, level, and size of 

educational institutions; an applicable innovation and technologies for management to 

respond the quality assurance in order to upgrade the quality standard to be the 

accreditation. 
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EDAD 545 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21      3(3-0-6) 

(Education Administration in 21st century)    

ศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน ความจําเปนการจัดการศึกษาแบบองครวม มีความ

รวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเปรียบเทียบหลักสูตร วิเคราะหจุดเดน 

จุดดอย หาแนวทางการจัดการศึกษาใหครอบคลุมท้ังผูเรียนกลุมพิเศษและกลุมปกติ เนนทักษะเพ่ือสราง

กระบวนทัศนใหม โดยผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินใหเขากับบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเปลี่ยนอยางรวดเร็ว อันมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

A study of globalization influence with a need of a holistic education 

program dependent on academic co-operation in order to share knowledge and experience, 

based on a comparative analysis of strengths and weaknesses to find out a guideline to 

create a curriculum to integrate teaching regular and particular groups of learners; a focus of 

skills to set up a new paradigm with a consolidation between local wisdom and rapid 

changing contexts of society, economics, politics, and information technology which affect a 

learner-centered education. 

EDAD 546 หลักการศาสนากับการจัดการคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 

 (Religious Principles and Educational Quality Management)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ศึกษาปรัชญา หลักธรรมของแตละศาสนา เพ่ือเชื่อมโยงกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 

โดยประยุกตใหเหมาะสมกับกระบวนการและธรรมชาติของหลักสูตร ท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหรูคุณคาความ

จริง คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะหลอหลอมใหเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอสังคมประเทศชาติและนานาชาติ 

A study of philosophy and principles of each religion applicable to 

educational quality management by applying for a proper process and nature of curriculum 

in order to develop learners to understand real value of life, morality, and ethics with a 

focus of educating them to become competent with desirable attributes contributed to the 

society and nation. 

EDAD 547 การบริหารการศึกษานอกระบบ (Non–Formal Education Administration)  3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการ นโยบาย  และจุดมุงหมายในการจัดการศึกษานอกระบบ  บทบาทหนาท่ีของ 

เจาหนาท่ีการศึกษาระดับตางๆ โดยเนนหลักการบริหารและนิเทศงานในการจัดการศึกษานอกระบบ  เขาใจ

การบริหารการศึกษานอกระบบของทองถ่ิน  วเิคราะหทิศทางและแนวโนมใหมในการจัดการศึกษานอกระบบ

ท่ีเนนการศึกษาดวยตนเองอยางเปนระบบ 

A study of principles, policies, and objectives in non-formal education 

administration with a focus on roles and duties of administrators in each rank based on 

concepts of management and supervision; an understanding of local non-formal education 

administration with an analysis of directions and new trends in the systematic autonomy of 

study. 
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EDAD 548 การวิเคราะหระบบงานและการพัฒนาองคการทางการศึกษา  3(3-0-6) 

(Analysis and Development of Educational Organization) 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับองคการ แนวคิดและทฤษฎีองคการ  การพัฒนาการองคการ

ทางการศึกษาสมัยใหม วิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงาน แนวโนม ปญหาและแนวทางแกปญหา เพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการรวมท้ังศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

An introduction to theories of organizations focused on a development of 

educational organizations in the modern era with analyses of trend of working process, 

problems, and solutions for changing and developing organizations as well as related 

research and studies. 

EDAD 549 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(3-0-6) 

  (Innovation and Information Technology of Education) 

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู วิเคราะหปญหา ฝกปฏิบัติและการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือขายท่ี

เหมาะสมกับการเรียนการสอน การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

A theory of educational technology and innovation in terms of a 

development for learning quality with problem analyses by practices and applications of 

innovation and information technology on networking suitable for teaching and learning 

through an innovation of learning management as well as an evaluation. 

EDAD 550  ทักษะชีวิต (Life Skill)       3(1-4-4) 

  ศึกษาความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิตท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตอยางปกติสุข 

ประยุกตใชทักษะชีวิตในชีวิตประจําวันของตนเอง ครอบครัวและการทํางาน ศึกษาหาทางออกของปญหา 

และแนวทางปองกันโดยพัฒนาจากกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

The meaning and importance of life skills needed to live a normal life with 

an application of life skills in daily lives, family and work in order to learn how to find 

solutions of the problems and approaches of preventing development in a process of 

thinking, decision-making and problem-solving in an appropriate way. 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  230 - 

EDAD 598 การคนควาอิสระ (Independent Study)            6  หนวยกิต 

  ศึกษาคนควาอยางลึกซ้ึงดวยตนเองในประเด็นทางการศึกษาโดยการประมวลหลักวิชา 

ความรูประสบการณ รวมท้ังขอมูลและผลงานวิจัยเพ่ือสืบคนและสรางแนวคิดในการแกปญหาเพ่ือการพัฒนา

หรือศึกษาแนวคิดใหมท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใชวิธีและกระบวนการของการ

วิจัยภายใตการควบคุมดูแลของท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

An in-depth self-study of education with a comprehensive principle as well 

as knowledge and experience by gathering information and related research to search for a 

new concept in finding a solution for development or a study of new concept consistent 

with National Education Act of which a research methodology and procedure is under 

advisory supervision.   

EDAD 599 วิทยานิพนธ (Thesis)            12 หนวยกิต 

  ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับปญหาทางดานการบริหารการศึกษาสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ท้ังทางดานวิชาการ และวิชาชีพของคนทองถ่ิน การนําทฤษฎีและหลักการมาใชในการแกปญหาทางการศึกษา 

โดยอาศัยกระบวนการการวิจัย และการฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน เพ่ือนํามาพัฒนาการศึกษา 

A study and research of problems in educational administration to encourage  

a new creativity in both academic and professional areas for local people with theories and 

concepts employed for solving educational problems by research process as well as a 

practice in thinking and doing competency for developing education. 
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วัตถุประสงค 

               1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารภาครัฐใหมีความรู ความสามารถ วิสัยทัศนกวางไกล 

เขาใจ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก อยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

    2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารภาครัฐใหสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดจริง 

เปนผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง และมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ อยางยั่งยืน         

 

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย     :   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Public Administration Program  
 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

       ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

   ชื่อยอ :   รป.ม. 

      ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Public Administration 

   ชื่อยอ :  M.P.A.  
 

 

 

โครงสรางหลักสูตร 

         โครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  กําหนดเปน 2 แผน  

แตละแผนมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

 1) แผน ก แบบ ก (2) วทิยานิพนธ 

2) แผน ข การคนควาอิสระ 

3) จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 

รายละเอียด จํานวนหนวยกิต 
แผน  ก  แบบ ก (2) แผน  ข 

1. หมวดวิชาเอก 

1.1 วิชาเอกบังคับ 

1.2 วิชาเอกเลือก 

24 หนวยกิต 

21 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

30 หนวยกิต 

21 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

2. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 

3. การคนควาอิสระ -  6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หนวยกิต 36  หนวยกิต 

   หลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ   
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

รายวิชาท่ีเรียนหมวดวิชาเอก แผน ก แบบ ก (2)  24 หนวยกิต  และ แผน ข  30 หนวยกิต  
 

 หมวดวิชาเอกบังคับ  

แผน  ก  แบบ ก (2)  21 หนวยกิต  และ แผน ข  21 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 
1. PUBA  511 รัฐประศาสนศาสตรในแนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม  3(3-0-6) 

(Public Administration in Concept and Theories of Modern Public Management) 
2. PUBA  512 บริบททางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจตอการจัดการองคการ 3(3-0-6) 

 (Social, Political and Economic Contexts of Organization Management  )  
3. PUBA  513 องคการและการจัดการเชิงกลยทุธ (Organization and Strategic Management) 3(3-0-6) 
4. PUBA  514 ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐแนวใหม 3(3-0-6) 
  (Leadership and Modern Public Management) 
5. PUBA  515  นโยบายสาธารณะกับการพฒันาภาครัฐ 3(3-0-6) 
  (Public Policy and Public-Sector Development) 
6. PUBA  516 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรภาครัฐ 3(3-0-6) 
  (Economics of Public Resources Management) 
7. PUBA  517  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 
  (Research Methodology in Public Administration) 

 

 หมวดวิชาเอกเลือก 

 แผน  ก  แบบ ก (2)   3 หนวยกิต  และ แผน ข   9 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 
1. PUBA  521 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร (Seminar in Public Administration) 3(2-3-5)    
2. PUBA  522 การจัดการความรูเพื่อการบริหารภาครัฐ  3(3-0-6) 
  (Knowledge Management for Public Administration) 
3. PUBA  523 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร        3(2-3-5)      
  (Information Technology  for Administration) 
4. PUBA  524 การบริหารภาครัฐแบบมีสวนรวม (Participatory Public Administration) 3(3-0-6) 
5. PUBA  525     การพัฒนาภาครัฐตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy for Public Development) 
6. PUBA  526    จิตสํานึกสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ  3(3-0-6) 
  (Public Awareness and Public Development) 
7. PUBA  527 กฎหมายปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง  3(3-0-6) 
  (Administrative Laws and Judicial Administrative Procedure) 
8. PUBA  528 การบริหารและการประเมินผลโครงการ (Project Management and Evaluation)  3(3-0-6) 
9. PUBA  529 การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal and Budgeting Management) 3(3-0-6) 

10. PUBA  530 การเมืองการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ (Comparative Local Government) 3(3-0-6) 
11. PUBA  531 ยุทธศาสตรการพฒันาในบริบทประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  (Development Strategy in ASEAN Community Context) 
12. PUBA  532  การบริหารทุนมนษุยภาครัฐ (Human Capital in Public Sector Administration)  3(3-0-6) 
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          แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

                     แผน ก แบบ ก (2) 

วิทยานิพนธ 

  แผน ข 

 การคนควาอิสระ 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

PUBA 511   

 

รัฐประศาสนศาสตรในแนวคิด 

ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม 

3 PUBA 511   

 

รัฐประศาสนศาสตรในแนวคิด 

ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม 

3 

PUBA 512   บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ

ตอการจัดการองคการ 

3 PUBA 512   บริบททางสังคม การเมือง 

เศรษฐกิจตอการจัดการองคการ 

3 

PUBA 513   องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ 3 PUBA 513   องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ 3 

PUBA 514   ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐแนว

ใหม 

3 PUBA 514   ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐ

แนวใหม 

3 

 รวม 12  รวม 12 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

PUBA 515   นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา

ภาครัฐ 

3 PUBA 515   นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา

ภาครัฐ 

3 

PUBA 516   เศรษฐศาสตรการจดัการทรัพยากร

ภาครัฐ 

3 PUBA 516   เศรษฐศาสตรการจดัการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

3 

PUBA 517   ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

3 PUBA 517   ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

3 

PUBA 599   วิทยานิพนธ 3    

 รวม 12  รวม 9 

 ปท่ี 2ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

PUBA ……   วิชาเอกเลือก 3 PUBA ……   วิชาเอกเลือก 3 

PUBA 599   วิทยานิพนธ 3 PUBA ……   วิชาเอกเลือก 3 

   PUBA ……   วิชาเอกเลือก 3 

 รวม 6  รวม 9 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

PUBA 599   วิทยานิพนธ 6 PUBA 598   การคนควาอิสระ 6 

 รวมตลอดหลักสูตร 36  รวมตลอดหลักสูตร 36 
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 หมวดวิชาเอกบังคับ แผน ก  แบบ ก (2)  และ แผน ข 21 หนวยกิต 
 

PUBA  511  รัฐประศาสนศาสตรในแนวคดิ ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม   3(3-0-6) 

 (Public Administration in Concept and Theories of Modern Public 

Management) 

ศึกษาขอบขายและวิวัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตรตอความสัมพันธของสภาพแวดลอม

กับบริบทประเทศ แนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบตางๆ ของการจัดการภาครัฐแนวใหม หนาท่ีการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร การอํานวยการเพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหกับประชาชน ตามหลักการ

พ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยการประยุกตใชเพ่ือการ

บริหารการพัฒนาประเทศในอนาคต 

A study on the scope and evolution of Public Administration in relation to 

the country’s environment and context; concepts and theories of modern public 

management; functions of strategic administration, facilitation to meet the people’s 

demands and satisfaction in line with the basic principles of a constitutional monarchy; and 

application of those concepts and theories for national development in the future. 

 

PUBA  512  บริบททางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจตอการจัดการองคการ    3 (3-0-6) 

(Social, Political and Economic Contexts of Organization Management) 

ศึกษาบริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกขององคการและการจัดการ การวิเคราะหสภาพปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนและแนวทางแกไขเพ่ือปรับเปลี่ยนองคการและการจัดการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลก และการปรับตัวของประชาคมอาเซียน 

A study on social, political and economic contexts, both domestic and 

international, that impact the internal and external environment of organization and management; 

analysis of various emerging problems and possible solutions for organizational changes and 

management that are suitable for the changing environment in the international community and ASEAN. 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา  
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PUBA  513  องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ     3(3-0-6)

  (Organization and Strategic Management) 

  ศึกษาลักษณะขององคการและการจัดการ การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพ 

แวดลอมภายในองคการ โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค การกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย นโยบายและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในการวางแผนกลยุทธ การดําเนินงาน และการ

ควบคุมเชิงกลยุทธ โดยใชกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน 

 A study on organizational and management characteristics; assessment of 

the organization’s external and internal environment by analyzing its strengths, weaknesses, 

opportunities and obstacles; determination of philosophy, vision, mission, goal, policy and 

strategic objective in the planning of strategies, implementation and control, through case 

studies. 
 

PUBA  514  ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐแนวใหม     3(3-0-6) 

  (Leadership and Modern Public Management) 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และตนแบบภาวะผูนํา เพ่ือการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม การ

บริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม หลักจริยธรรม การบริหารความเสี่ยง การ

บริหารความขัดแยง เทคนิคการเจรจรตอรองเพ่ือใหผูนําสามารถบริหารองคการใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน 

A study on concepts, theories and models of leadership in modern 

management and public administration; management under the Sufficiency Economy 

approach, principles of good governance, righteousness and ethics; management of risk and 

conflict; and negotiation techniques for leaders to help them manage efficiently in a 

globalized world. 

PUBA  515  นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ     3(3-0-6) 

(Public Policy and Public-Sector Development t)    

  ศึกษาแนวความคิด และวิธีการดําเนินงานตามกระบวนการนโยบายสาธารณะ กระบวนการ

จัดทํานโยบายสาธารณะเชิงกลยุทธ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ การนํา

นโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติ โดยการกํากับ ติดตาม และประเมินผลนโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนา

ภาครัฐ และการพัฒนาทองถ่ิน 

A study on concepts and approaches in implementing public policies; 

process of formulating strategic public policies; factors influencing the process of public 

policy planning; implementation of public policies through monitoring, follow-up and 

evaluation, for public-sector development and local development. 
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PUBA  516  เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรภาครัฐ     3(3-0-6)  

    (Economics of Public Resources Management)    

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ดานการจัดการของทรัพยกรภาครัฐ การจัดการ

ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประหยัด โดยใชกลยุทธการจัดการแบบมีสวนรวม มีการ

ประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกิดแนวคิดทฤษฎีใหม เพ่ือนําความยั่งยืนตอการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ  

A study on concepts and theories of Economics in public-sector natural 

resources management; how to manage resources efficiently, effectively, and economically 

through the participatory management strategy; application of the Sufficiency Economy 

Theory for sustainable development of communities, society and the country. 

 

PUBA  517  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร     3(3-0-6) 

  (Research Methodology in Public Administration) 

ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร การกําหนดปญหาและการพัฒนา

แนวคิดเพ่ือการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติเพ่ือดําเนินการวิจัย การเลือกประชากรและประชากรตัวอยาง 

เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปอภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัย 

และการฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณนักวิจัย 

A study on concepts and research methodologies in Public Administration; 

definition of research problems and development of concepts for research; development 

of research guidelines; selection of population and samples; research tools; data collection 

and analysis; conclusion and discussion of findings; writing of research papers and practice 

on writing a proposal for a research project; and the ethics of researchers.  
 

 

 

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

PUBA  521  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร      3(2-3-5) 

  (Seminar in Public Administration)   

สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร การวิเคราะหนโยบายการพัฒนาประเทศ และการ

สังเคราะหองคความรูเพ่ือนําไปสูการบริหารการพัฒนาภาครัฐ 

 A study of seminar in public administration issues, country development 

policy analysis and synthesis of knowledge to facilitate the management of public sector 

development. 
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PUBA  522  การจัดการความรูเพ่ือการบริหารภาครัฐ         3(3-0-6) 

  (Knowledge Management for Local Management) 

ศึกษาแนวคิดการจัดการความรูเบื้องตนองคประกอบของความรูตัวแบบความรูและ

กระบวนการจัดการความรู ปจจัยความสําเร็จดานการจัดการความรูสําหรับการบริหารภาครัฐ เพ่ือนําภาครัฐ

ไปสูองคการแหงการเรียนรู ท้ังความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาสากล  ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใช

ในการบริหารการพัฒนาภาครัฐตอไป 

A preliminary study of knowledge management,composition of knowledge models 

and elements of knowledge management processes leading to learning organization of 

appropriated local wisdom (intelligence of locality) and can be applied in the arena of 

development Administration for the government sector 

 

PUBA  523  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร     3(2-3-5) 

  (Administration  for Information Technology) 

ศึกษาการบริหารจัดการของเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลรวบรวมและจัดเก็บขอมูล

ท้ังดานการใชงานในระบบฐานขอมูล การสื่อสารแลกเปลี่ยนในระบบเครือขายขอมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ ท้ังยังสามารถประยุกตใชใหเกิดแกหนวยงาน

ของภาครัฐตอไปในอนาคต 

A study of the importance of information technology,data collection,data 

storage and access of information database;communication and exchange of information on 

computer network system in order to enhance the management effectiveness and 

application of information technology in  e-government. 

 

PUBA  524  การบริหารภาครัฐแบบมีสวนรวม      3(3-0-6) 

 (Participatory Public Admintstration) 

ศึกษาแนวคิด และวิธีการดําเนินงานตามกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ

ประชาชนทุกภาคสวนมี การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  โดยมีเทคนิค และเครื่องมือการบริหารภาครัฐแบบมี

สวนรวม การเปนหุนสวนระหวางสวนทองถ่ิน สวนกลาง สวนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดย

การสรางกลไกการมีสวนรวม และ การประเมินผลอยางมีสวนรวมเพ่ือสรางความสําเร็จสําหรับการบริหาร

ภาครัฐ 

A study on management of information technology in areas of data 

collection, data storage and access to information database, and communications and 

exchanges in information systems in order to enhance the management effectiveness and 

application of information technology in the public sector. 
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PUBA  525  การพัฒนาภาครัฐตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 

  (Sufficiency Economy for Public Development) 

ศึกษาปรัชญา แนวคิด และหลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการบริหารการ

พัฒนาภาครัฐ องคประกอบของการพัฒนา  มีกระบวนการและวิธีการดําเนินงานพัฒนาภาครัฐ แนวโนมของ

การพัฒนา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข  ตลอดจนบทบาทของผูนําในการดําเนินงานพัฒนาภาครัฐ 

กรณีศึกษาจากโครงการหลวง 

A study of the philosophy, concept and main principles of the Sufficiency 

Economy philosophy in order to administrate public development activities;  elements of 

public development activities; public development procedure and implementation; trend, 

problems, obstacles and solutions of development process; as well as the role of 

leadership in implementation of public development from the case studies of the royal 

projects. 
 

PUBA  526  จิตสํานึกสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ     3(3-0-6) 

  (Public Awareness and Public Development) 

ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการขัดเกลาและการพัฒนาจิตสํานึกในดานสาธารณะ  ดาน

คุณธรรม จริยธรรมทางการเมืองและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาภาครัฐ 

A study on concepts and principles of refinement and public-awareness 

development in areas of ethics, political morality and principles of good governance leading 

to public development. 

 

PUBA  527  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    3(3-0-6) 

           (Administrative Law and Judicial Administrative Procedure) 

ศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายปกครอง หลักการปกครองของรัฐและ

เจาหนาท่ีของรัฐ  การบริการสาธารณะ คําสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุม

อํานาจรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง และกฎหมายเก่ียวกับงานบริหารภาครัฐ 

A study on constitutions of the Kingdom of Thailand, administrative law, 

administrative principles of states and government officials; public services; administrative 

order; administrative legal acts and contracts; control of state power and government 

officials; legal means of governing; and the laws relating  public administration. 
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PUBA  528  การบริหารและการประเมินผลโครงการ     3(3-0-6) 

           (Project  Management  and  Evaluation) 

  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ ความสัมพนธของแผนยุทธศาสตรกับแผนงาน

โครงการ  การจัดทําขอเสนอโครงการ การออกแบบองคการโครงการ การวางแผน/โครงการ ทีมงานโครงการ  

ภาวะผูนํากับการบริหารโครงการ ปจจัยความสําเร็จในการบริหารโครงการ  การจัดการคุณภาพในบริบท

โครงการ  การประเมินผลโครงการ และการสิ้นสุดโครงการ 

A study on project management; relationship between strategic plans and 

planning/programming of project proposal preparation; designing for the project 

organization, project planning and project team; leadership and project management; vital 

factors to achieve project management; quality management in the project context, 

evaluation, and ending of the project. 

 

PUBA  529 การบริหารงานคลังและงบประมาณ     3(3-0-6) 

          (Fiscal and Budgeting Management) 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารงานคลัง งบประมาณของประเทศและทองถ่ิน ดาน

ความสัมพันธระหวางกระบวนการคลังกับการบริหาร โดยการใชนโยบายการเงินอีกท้ังการคลังเพ่ือการพัฒนา

ประเทศ ท้ังระบบการเงินและการคลังของประเทศ ปญหาการบริหารการคลังดานงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และประเทศ 

 A conceptual   study on theories of national and local fiscal and budget 

administration; relationship between fiscal process and monetary management; usage of 

monetary and fiscal policies for national development; national financial and fiscal system; 

problems in fiscal and budgeting administration for local and national governments. 

 

PUBA  530  การเมืองการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 

           (Comparative Local Government) 

ศึกษาระบบการเมือง การปกครองทองถ่ินของประเทศตางๆ ในเชิงเปรียบเทียบโครงสราง 

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองทองถ่ิน และความสัมพันธเชิงโครงสราง อํานาจ การบริหารระหวาง

สวนกลาง สวนภูมิภาค กับสวนทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาการทางการเมือง การปกครองทองถ่ินในประเทศตางๆ  

A Comparative study on political and local government systems of different 

countries in terms of structure; powers and duties of local governments, and relationship of 

structural authority between the central, regional and local public administrations; and 

political and local administrative development in various countries. 
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PUBA  531  ยุทธศาสตรการพัฒนาในบริบทประชาคมอาเซียน     3(3-0-6)  

  (Development Strategy in ASEAN Community Context) 

ศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลบริบทสังคมโลก แนวคิด ทฤษฎีการรวมกลุมเศรษฐกิจโลก 

กระแสการเคลื่อนยายแหลงทุน คน สินคา และบริการ ทัศนคติท่ีดีตอการบริหารการเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม 

(New Paradigm) ปจจัยกําหนดประชาคมอาเซียน มิติสําคัญในประชาคมอาเซียน ผลกระทบโอกาส 

อุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐ การปรับยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือรองรับการบริหารเชิงเปรียบเทียบในบริบท

ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาขีดความสามารถการทําหนาท่ีในฐานะ “นักบริหารภาครัฐ” ท่ีจะรวมกัน

พัฒนานําความเจริญ ความกาวหนาสูชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

A study on analysis in the changing context of global society; concepts and 

theories on world economic integration; trends in mobility of funds, people, products and 

services; positive attitude towards the management to change a new paradigm; key factors 

and important aspects  of the ASEAN Community; impacts, opportunities, and obstacles to 

public sector development; adjustment of strategies of development to support 

comparative management in the ASEAN Community’s context; and improvement of the 

capability of “public administrators” in helping bring about development and progress to 

their communities, societies and the country. 

 

PUBA  532   การบริหารทุนมนุษยภาครัฐ       3(3-0-6) 

            (Public-Sector Human Capital Management) 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเปาหมายวาดวยการบริหารจัดการทุนมนุษยในองคการ

ภาครัฐ  วิวัฒนาการระหวางการบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย กับการบริหารทุนมนุษย

ภาครัฐ  กระบวนการจัดการทุนมนุษยภาครัฐ   การวางแผนอัตรากําลังคน    การสรรหา คัดเลือก การธํารง

รักษา การพัฒนา การจัดการสวัสดิการ การบริหารผลตอบแทน การสรางแรงจูงใจ  

 A study and presentation of independent study projects; implementing the 

research in order to present the study’s findings under the given topics through the advice, 

consultation and approval from a faculty advisor. 
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 การคนควาอิสระ   แผน  ข  6  หนวยกิต 
 

PUBA  598  การคนควาอิสระ       6   หนวยกิต 

 (Independent Study) 

 ศึกษาและเสนอโครงการการศึกษาคนควา ดําเนินการศึกษาคนควาเพ่ือเสนอผลการศึกษา

ภายใตหัวขอท่ีกําหนด โดยการใหคําแนะนํา ปรึกษา และไดรับการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

          A study and presentation of independent study projects;implement the 

research in order to present the findings of the study under the given topics by advising, 

counseling and approval from faculty advisor. 

 

 วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก (2)  12 หนวยกติ 

PUBA  599  วิทยานิพนธ         12   หนวยกิต 

 (Thesis) 

     ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ในการศึกษาประเด็นปญหาท่ี

ไดรับการเห็นชอบและอนุมัติ จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบ

การนําเสนอวิทยานิพนธ 

A study and research through Public Administration methodology on issues 

approved by the Advisory Board; presentation of the research results in line with the 

prescribed format and regulation of thesis presentation. 
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• หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา* 

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต* 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรระดับปริญญาเอก 

 

∗ หมายเหต ุ: อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มี

คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาตามท่ีคุรุสภากําหนด 

2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา รวมถึงการสรางองคความรู และแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยท่ีมี

ลักษณะสรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนท่ีสําคัญตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรอบรูและความสามารถในการวิจัย สามารถประยุกตใชผลงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษารวมท้ังสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ

บริหารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนนักบริหารจัดการศึกษา ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมสูง  มีความรู 

ความสามารถ ทางการบริหารจัดการศึกษาในระดับตางๆ ได 
 
 

ช่ือหลักสูตร 

        ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

        ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Education Program in Educational Administration 
    

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

        ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

                          ชื่อยอ  :  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

        ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Doctor of Education (Educational Administration) 

                          ชื่อยอ  :  Ed.D. (Educational Administration)  

 
 

โครงสรางหลักสูตร 

           โครงสรางของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กําหนด

องคประกอบของหลักสูตรดังตารางตอไปนี้ 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาเอก 

2. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ 

15 

36 

รวมตลอดหลักสูตร 51 
 

 

 

หลักสตูรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
 

∗  

  

∗ หมายเหตุ : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม 2557)   

                อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

               หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตรในแตละหมวดวิชาประกอบดวยกลุมวิชาดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1.  หมวดวิชาเอก   15  หนวยกิต   

- หมวดวิชาเอกบังคับ 6 หนวยกิต   

- หมวดวิชาเอกเลือก  9 หนวยกิต  
   

 หมวดวิชาเอกบังคับ  6 หนวยกิต    

หมวดวิชาเอกบังคับ  หมายถึง  กลุมวิชาท่ีเปน สาระความรูทางวิชาชีพท่ีนักศึกษาจําเปนตองเรียน       

ซ่ึงนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหมวดนี้  จํานวน  6 หนวยกิต 

ประกอบดวย 
 

1. EDAD 611   การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา   3(3-0-6) 

      (Research for Educational Administration Development) 

2. EDAD 612   สถิติข้ันสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6) 

           (Advanced Statistics for Educational Research) 

 

 หมวดวิชาเอกเลือก  9 หนวยกิต     

หมวดวิชาเอกเลือก  หมายถึง  กลุมวิชาท่ี ใหนักศึกษาไดรับความรูครบ   ถวนครอบคลุมวิชาชีพผู

บริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการ ศึกษาท่ีคุรสุภากําหนด ซ่ึงนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาใน

หมวดนี้ ประกอบดวย 
 

1. EDAD 621  สัมมนาการบริหารการศึกษานานาชาต 3(3-0-6) 

           (Seminar in International Educational Administration) 

2. EDAD 622   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา   3(3-0-6) 

  (Moral and Ethical Development strategies for Educational Administrators) 

3. EDAD 623 สัมมนาทฤษฎีการบริหาร นโยบาย และยทุธศาสตรการศึกษา 3(3-0-6) 

  (Seminar in Educational Administration Theories, Policies,  

  and Educational Strategies) 

4. EDAD 624  ยุทธศาสตรการบริหารการเปลีย่นแปลง 3(3-0-6) 

           (Strategies in Changing Management) 

5. EDAD 625 สัมมนากฎหมายทางการศึกษา (Seminar in Educational Laws)   3(3-0-6) 

6. EDAD 626   นวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

           (Innovation and Information for Educational Administration) 
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7. EDAD 627   สัมมนาปญหาและแนวโนมการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(3-0-6) 

           (Seminar in Problems and Trends of Educational Resource 

  Administration) 

8. EDAD 628   ปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา 3(0-6-3) 

           (Internship in Educational Institute Administration and  

  Educational Administration) 

9. EDAD 629   สัมมนาการศึกษาในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 

          (Seminar in the ASEAN Community’s Education) 

 

2. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ 15  หนวยกิต   

 ดุษฎีนิพนธ  จํานวน  36 หนวยกิต  ประกอบดวย 

1. EDAD 651    ดุษฎีนิพนธ 1  (Dissertation I)  9  หนวยกิต 

2. EDAD 652    ดุษฎีนิพนธ 2  (Dissertation II)  9  หนวยกิต 

3. EDAD 653    ดุษฎีนิพนธ 3  (Dissertation III)  9  หนวยกิต 

4. EDAD 654    ดุษฎีนิพนธ 4  (Dissertation IV)  9  หนวยกิต 
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แผนการจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ช้ันป 1 

ภาคการศึกษาท่ี  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1 EDAD 611   การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา  3  

 EDAD 623    สัมมนาทฤษฎีการบริหาร นโยบาย และยทุธศาสตร

การศึกษา 

3  

 รวม 6 

2 EDAD 612  

EDAD 621   

สถิติชั้นสูงสาํหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

สัมมนาการบริหารการศึกษานานาชาต ิ

3 

3 

 EDAD 622      ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ

ผูบริหารการศึกษา 

3 

 รวม 9 

ช้ันป 2 

ภาคการศึกษาท่ี  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1 EDAD 651  ดุษฎีนิพนธ 1 3  

 รวม 9 

2 EDAD 652  ดุษฎีนิพนธ 2 9 
 

 รวม 9 

ช้ันป 3 

ภาคการศึกษาท่ี  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1 EDAD 653  ดุษฎีนิพนธ 3 3  

 รวม 9 

2 EDAD 654  ดุษฎีนิพนธ 4 9 
 

 รวม 9 
 

รวมตลอดหลักสูตร 51 
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3. หมวดวิชาเอก 

 วิชาเอกบังคับ  จํานวน  6  หนวยกิต 

EDAD 611   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา                                       3(3-0-6) 

  (Research for Educational Administration Development) 

  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบการวิจัยแตละประเภท การกําหนดปญหาการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย การวิเคราะห ขอมูล การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับการสืบคน และการประมวลผลขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย

ท่ีมีคุณภาพ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะบทความทางวิชาการ 

การเผยแพรผลการวิจัยท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

                  A study on research methodology: research formats, identification of 

research problems, research design, research conceptual framework, research 

implementation methods, data analysis, utilization of information technology for data 

retrieval and processing, writing of research proposal and quality research report, practices 

of researchers' code of ethics, presentation of research results in terms of research paper, 

dissemination of research results at national and international levels. 
 

EDAD  612    สถิติช้ันสูงสําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา                     3(3-0-6) 

        (Advanced Statistics in Educational Administration Research) 

        ศึกษาระเบยีบวิธีการทางสถิติชั้นสูงท่ีใชในการวิจัยทางการบริหารการศึกษาการประยุกตใช

วิธีการทางสถิติเพ่ือวิเคราะหขอมูล เปนความสําคัญของสถิติเพ่ือการทํานาย การคาดคะเนและการแปล

ความหมายในเชิงปริมาณ และศึกษาแนวคิด หลักการ  การวิจัยเชิงคุณภาพ  การออกแบบการวิจัยสําหรับ

การบริหารการศึกษาการวางแผนการวิจัย  การเลือกและการกําหนดตัวอยาง การรวบรวมและการวิเคราะห

ขอมูล การแปลผลและการประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

   A study of the methodology and advanced statistics in educational 

administration research and its applications for data analysis. The importance of statistics for 

quantitative prediction, speculation and interpretation of results from statistical procedure; 

and  study of concepts  and principles of qualitative research, types of qualitative research, 

and research ethics;  design of educational administration research, planning, selecting and 

setting research samples, data collection, and analysis, as well as the interpretation and 

evaluation of qualitative research  findings. 

 

คําอธิบายรายวิชา  
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 หมวดวิชาเอกเลือก  จํานวน  6  หนวยกิต   

 

EDAD  621    สัมมนาการบริหารการศึกษานานาชาต ิ     3(3-0-6) 

            (Seminar in International Educational Administration) 

                  สัมมนาเชิงวิเคราะห สังเคราะห และเปรียบเทียบหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และแนวโน

มทางการบริหารการศึกษาของไทยและนานาชาติ ในประเด็น เก่ียวกับปรัชญาการศึกษานโยบายการจัด

การศึกษา ระบบการศึกษา การจัดโครงสรางองคการทางการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา กฎหมาย

การศึกษา การนําเสนอกรอบแนวคิดเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับการบริ หารการศึกษาของประเทศไทย และ

นํามาประยุกตใชในบริบทขององคการทางการศึกษาท่ีตนเองปฏิบัติงาน 

                  A seminar of analysis, synthesis, and comparison of principles, concepts, 

theories and trends of Thai and international education administration in the issues related 

to education philosophy, education management policies, education systems, management 

of education organization structures, education resources, education law; a presentation of 

conceptual framework as alternatives for Thailand education administration; and 

applications in individual’s organization context.              

 

EDAD  622   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบรหิารการศึกษา    3(3-0-6) 

           (Moral and Ethical Development strategies for Educational  

  Administrators) 

       การวิเคราะหเชิงวิพากษ คุณคาและความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร

การศึกษา  องคประกอบของจริยธรรม ระดับจริยธรรม หลักคุณธรรมจริยธรรมของปรัชญา  ศาสนาตางๆ 

ลักษณะพิเศษของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรมท่ีจําเปนสําหรับผู บริหารการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาผูบริหารการศึกษาใหเปนแบบอยางและผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนและ

สังคม 

  Critical analysis of values and significance of morality and ethics in education 

administration, ethics components, ethics levels, principles of morality and ethics of various 

philosophies and religions, special characteristics of the Buddhist moral principle necessary 

for education administrators; study on developmental strategies in building a role model 

and moral/ethical leader among education administrators in schools and communities. 
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EDAD  623    สัมมนาทฤษฎีการบริหาร นโยบาย และยุทธศาสตรการศึกษา  3(3-0-6) 

  (Seminar in Educational Administration Theories, Policies, and 

  Educational Strategies) 

                   วิเคราะห วิพากษ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการศึกษา ทฤษฎีเก่ียวกับ

นโยบายการศึกษา การพัฒนานโยบายการบริหารการศึกษา การนํานโยบาย ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติการ

ประเมินผลนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารคุณภาพ และองคการแหงการเรียนรู รวมท้ังพัฒนารูปแบบการบริหาร

การศึกษา และแนวคิดใหมทางการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

               An analysis, critical views, principles, concepts and theories on education 
administration; theories related to education policies; development of education 
administration theories; application of policies and strategies; evaluation of policies and 
education development plans; good governance; management based on the Sufficiency 
Economy Philosophy; quality management and learning organization; and a development of 
education administration models and new paradigms of education administration for the 
national development. 
 

EDAD  624    ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง    3(3-0-6) 

                 (Strategies in Change Management)  

                  สัมมนาเชิงวิเคราะห สังเคราะห หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

การวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ัวท้ังองคการ  ยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร

ความเสี่ยง และการเจรจาตอรอง การบริหารเพ่ือลดแรงตอตานการเปลี่ยนแปลงในองคการ และการสราง

ความไดเปรียบในการแขงขัน  โดยเนนการประยกุตใชในองคการทางการศึกษา 

                  A seminar on analysis and synthesis of principles, concepts and theories in 

change management; change-management planning for the entire organization; change-

management strategies; risk management and negotiation; management to minimize 

resistance to changes in organization; and techniques to gain competitive advantages with 

focus on application in educational organizations. 

EDAD  625    สัมมนากฎหมายทางการศึกษา (Seminar  in Educational  Laws)  3(3-0-6) 

                   วิเคราะห สังเคราะห และวิพากษประเด็นสําคัญทางการศึกษาท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบขอบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการศึกษา และการบริหารการศึกษา สัมมนาเพ่ือจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนาบทบัญญัติดังกลาว 

                   A seminar on analysis, synthesis and criticism of essential education-related 

issues mentioned in the Constitution, acts of law, royal decrees, ministerial regulations, 

rules and bylaws, and notices relating to education management and administration; and 

seminar to prepare suggestions for improvement of the aforementioned provisions. 
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EDAD  626    นวัตกรรมและสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา    3(3-0-6) 

            (Innovation and Information for Educational Administration) 

                  การใชและการสืบคนขอมูลจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการ

บริหารการศึกษา และการวิจัย การใชคอมพิวเตอร เพ่ือการสืบคนขอมูลทางวิชาการการวิเคราะหขอมูล และ

ประมวล      ผลขอมูลในการวิจัย รวมท้ังการออกแบบนวัตกรรมและสารสนเทศท่ีจําเปนตอการบริหาร

การศึกษา การใชเทคโนโลยีในการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
  Use and retrieval of data from different information sources; application of 
software for educational administration and research; use of computer in retrieving 
academic data, analysis and processing of data; designing innovations and information 
required for educational administration; and application of technologies in managing 
information systems for educational administration. 
 

EDAD  627   สัมมนาปญหาและแนวโนมการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  3(3-0-6) 
          (Seminar in Problems and Trends of Educational Resources Administration) 
                  สัมมนาเก่ียวกับ หลักการแนวคิด ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาการ   วิเคราะห

ปญหา แนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย

ทางการศึกษา งบประมาณ การเงิน และการพัสดุ การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ท่ีมีผลในการจัด

การศึกษาในอนาคต กําหนดกรอบทิศทาง ตลอดจนเทคนิควิธีการบริหารการวางแผนกลยุทธในการระดม

ทรัพยากร และการวางระบบการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
                 A seminar on principles, concepts and theories of educational resources 
administration; analysis of problems and trends of educational resources development; 
innovations and technologies in educational resources development; budgeting, finance 
and inventory; organization of information systems for management with effect on 
education management in the future; definition of framework, direction and techniques on 
strategic planning in resource mobilization; and forming an effective work system. 
 

EDAD  628    ปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา    3(0-6-3) 

 (Internship in Educational Institute Administration and Educational 

 Administration) 

                   การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห สังเคราะหเพ่ือเสนอแนะการพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษา และการบริหารการศึกษา ในดานการบริหารนโยบาย และกลยุทธการศึกษา การบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู การบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา การบริหารงบประมาณการเงิน และการ

บริหารท่ัวไป รวมท้ังการบริหารการวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาประเทศ 
              Implemental study, analysis and synthesis for proposal on development in 
educational institutes and educational administration, in terms of education policy 
administration and education strategy; curriculum administration and learning management; 
human resources management in education, budget and finance and general affairs 
administration; research and academic services administration towards national development. 
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EDAD  629   สัมมนาการศึกษาในประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 

                 (Seminar in the ASEAN Community’s Education) 

                  ความรู ความเขา ใจเก่ียวกับ ประชาคมอาเซียน การสรางความตระหนัก ในเรื่องเอกลักษณ

ของไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองท่ีจะเสริมสรางความเขมแข็งของประเทศ และ

ประชากรอาเซียน รวมท้ังการสงเสริมกิจกรรมสัมพันธในหมูประชาชน ประชาคมการศึกษา และเยาวชน

อาเซียน กระบวนการดําเนินงานสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปดเส

รีการคาบริการดานการศึกษาในอาเซียน การเตรียมการเพ่ือใชประโยชนและปองกันผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เคลื่อนยายกําลังคนขามชาติ 

  Knowledge and understanding of the ASEAN Community; building awareness 

on the identity of Thailand and other ASEAN member countries; characteristics of citizens 

capable of strengthening the country and the ASEAN citizens; promotion of relationship 

between people, education community and ASEAN youths; process of implementation 

towards the ASEAN Community’s integration; and negotiations on liberalizing the 

educational services in ASEAN; preparation for utilization and prevention of impacts from 

cross-border movement of the workforce. 
 

 

 

2.  หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ  

 ดุษฎีนิพนธ  จํานวน  36 หนวยกิต ประกอบดวย 

EDAD  651    ดุษฎีนิพนธ 1  (Dissertation I)              9 หนวยกิต 

  สัมมนาและวิเคราะหการกําหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการ

วิจัยสําหรับหัวขอเรื่องท่ีสนใจเพ่ือจัดทําดุษฎีนิพนธสําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  การ

ทบทวนและวิเคราะหวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  การวิเคราะหข้ันตอนการวิจัยสําหรับหัวขอเรื่องท่ีสนใจ  การ

อภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยท่ีเลือกใชอยางละเอียดลึกซ้ึง  และเทคนิคการเขียนเคา

โครงดุษฎีนิพนธ 

  Seminar and analysis of theoretical conceptual framework and development 

of research conceptual framework for the topics of interest, in preparation for conducting 

dissertation in Educational Administration; review and analysis of related literature, analysis 

of the procedure of research in the topic of interest; in-depth discussion on the 

appropriateness of research design and techniques of writing dissertation proposals. 
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EDAD  652    ดุษฎีนิพนธ 2 (Dissertation II)      9 หนวยกิต 

                  จัดทําโครงรางดุษฎีนิพนธ สอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ พัฒนาเครื่องมือวิจัย ปฏิบัติการวิจัย

ภาคสนาม และเก็บรวบรวมขอมูล ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

                    Preparing a dissertation proposal, defending the proposal, developing 

research tools, constructing field studies, and collecting data under supervision and 

guidance of the a faculty advisor. 

EDAD  653    ดุษฎีนิพนธ 3  (Dissertation III)      9 หนวยกิต 

                    วิเคราะหขอมูล สรุป อภิปรายผล เขียนรายงาน และการเขียนบทความ 

                    Data analysis, summarization, discussion of the findings, writing of research 

reports and academic articles.  

EDAD  654   ดุษฎีนิพนธ 4  (Dissertation IV)     9 หนวยกิต 

                   ทบทวนการเขียนบทความ  การสอบดุษฎีนิพนธ  การวางแผนและการเขียนบทความ  การ

ใชอินเตอรเน็ตสําหรับเขียนบทความ ฝกการเขียนบทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับตีพิมพใน

วารสารวิชาการ  

                  Review of research-report writing, examination of a dissertation, planning of 

academic articles and writing articles, use of Internet in article writing, practicing in article 

writing in Thai and English for publication in academic journals. 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร  

 1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาองคความรู บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร  

 2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารภาครัฐใหมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญการ

บริหาร การพัฒนาของสังคมไทย และสังคมโลก อยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

 3. เพ่ือสงเสริม และพัฒนาดุษฎีบัณฑิตใหสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดจริงกับการ

พัฒนาสังคม ประเทศชาติ อยางยั่งยืน             

 

ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Public Administration Program 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

       ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

  ชื่อยอ :   รป.ด. 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Doctor of Public Administration 

    ชื่อยอ   :  D.P.A.   
 

 

 

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 51 หนวยกิต  แบงเปน ดังนี้ 

รายละเอียด 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ  2 (2.1) 

1. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                             

    1.1 วิชาแกน  (Core Course) 

    1.2 วิชากรณีศึกษา (Case Study)                                                                                        

15 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 

3  หนวยกิต 

           2. หมวดดุษฎีนิพนธ (Dissertation)   36 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 51 หนวยกิต 

 

 

 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 

∗ หมายเหตุ :   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลกัสตูรใหม 2557)   

                   อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

∗  
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

 1.  หมวดวิชาเฉพาะดาน แบบ 2  ) 2.1 (15 หนวยกิต) ดังตอไปนี้                                                        

1.1 วิชาแกน  (Core Course)  12 หนวยกิต 

1.  PUBA 611 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม            3(3-0-6) 

 (Seminar in New Public Administration) 

2.  PUBA 612 เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร   3(3-0-6) 

 (Advanced Research Methodology in Public Administration) 

3.  PUBA 613 ยุทธศาสตรพลวัตรระดับโลก      3(3-0-6) 

 (Global Dynamic Strategy) 

4.  PUBA 614 สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา  3(3-0-6)   

 (Seminar in Concepts and Theories of Administrative Development) 

 

 1.2 วิชากรณีศึกษา (Case Study)    3 หนวยกิต 

 1.  PUBA 621 กรณีศึกษา   (Case Study)         3(3-0-6) 

      

 

2. หมวดดุษฎีนิพนธ (Dissertation)     

  1.  PUBA 699 ดุษฎีนิพนธ   (Dissertation)         36 หนวยกิต 
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แผนการศึกษามี 1 แผน  

  1. แผนการศึกษาแบบ 2 (2.1)  

ช้ันป 1 

ภาคการศึกษาท่ี  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1 PUBA 611 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม 

(Seminar in New Public Administration) 

3  

 PUBA 612 เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางรัฐประศาสนศาสตร 

(Advanced Research Methodology in Public 

Administration) 

3  

 รวม 6 

2 PUBA 613 ยุทธศาสตรพลวัตรระดับโลก 

(Global Dynamic Strategy) 

3 

 PUBA 614 สัมมนาแนวคดิและทฤษฎีการบรหิารการพัฒนา  

(Seminar in Concepts and Theories of 

Administrative Development) 

3 

 PUBA 699 ดุษฎีนิพนธ  (Dissertation)            3 

 รวม 9 
 

ช้ันป 2 
ภาคการศึกษาท่ี  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1 PUBA 621 กรณีศึกษา (Case Study)      3  

 PUBA 699 ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)            6 

 รวม 6 

2 PUBA 699 ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)            9 

 
   

 รวม 9 
 

ช้ันป 3 
ภาคการศึกษาท่ี  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

1 PUBA 699 ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)            
 

6 

 รวม 6 

2 PUBA 699 ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)            9 

 
 

 

 
 รวม 9 

 

รวมตลอดหลักสูตร 51 
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 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 

PUBA  611 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม              3(3-0-6) 

(Seminar in New Public Administration) 

 สัมมนากระบวนทัศนการเปลี่ยนแปลง และขอบขายทางรัฐประศาสนศาสตรในบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกยุคใหม  ความสัมพันธของสภาพแวดลอมกับบริบทประเทศ แนวคิด ทฤษฎี 

ตัวแบบตางๆ ของการบริหารภาครัฐแนวใหม หนาท่ีการบริหารเชิงยุทธศาสตร การอํานวยการเพ่ือตอบสนอง

ความตองการและความพึงพอใจใหกับประชาชน การประยุกตใชเพ่ือการบริหารการพัฒนาประเทศในอนาคต 

A seminar on paradigm shift and scope of public administration in changing 

society of the modern age; a relationship between the environment and the context of the 

country’s administration; various concept models and theories of new way of public 

administration, strategies of management and operations; capability to meet the needs and 

satisfaction of the people; and applications of governmental administration for country 

development in the future 
 

PUBA  612 เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางรัฐประศาสนศาสตร    3(3-0-6) 

(Advanced Research Methodology in Public Administration) 

สัมมนาแนวคิดและเทคนิควิธีการวิจัยชั้นสูง การวิเคราะหปญหา และการพัฒนาแนวคิดเพ่ือ

การวิจัย การพัฒนา แนวปฏิบัติเพ่ือดําเนินการวิจัย การเลือกประชากร และประชากรตัวอยาง เครื่องมือการ

วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติวิจัยเพ่ือการทํานาย การคาดคะเนและการแปล

ความหมายในเชิงปริมาณ การแปลผลและการประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพการสรุปอภิปรายผล การเขียน

รายงานวิจัย บทความวิจัยวิชาการ ตลอดจนจรรยาบรรณนักวิจัย การถอดบทเรียนงานวิจัย การจัดการ

ความรูงานวิจัยสูการนําไปปฎิบัติ 

  A seminar on concepts and advanced research methodology; a problem 

analysis and a research development method as well as implementation of research 

method with population samplings, research tools, analyses, statistical researches, for 

prediction, forecasting, and interpretation of results from each statistical procedure, and a 

process of research writing in academic journals with ethics Implementation of knowledge 

management. 

 

 
 

คําอธิบายรายวิชา  
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PUBA  613 ยุทธศาสตรพลวัตรระดับโลก(Global Dynamic Strategy)  3(3-0-6) 

  ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรพลวัตรระดับโลก การออกแบบแนวทางการบริหารภาครัฐท่ีมี

วิสัยทัศนความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม เก่ียวกับการเปลี่ยนผานกระบวนทัศนของโลก โดยศึกษากระบวนการ

ยุทธศาสตรเชิงรุก วิเคราะห สังเคราะหความรูจากมรดกทางปญญา (Intellectual Heritage) ผูเชี่ยวชาญ

กรณีศึกษาระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ เพ่ือใหเกิดแนวคิดในมิติความยุติธรรมความ

เสมอภาค ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความปลอดภัยจากการกอการรายสากล การทําลาย

ลางมนุษยชาติ สภาวะสิ่งแวดลอม ท้ังในสถานการณของประเทศ และโลกแสวงหาแนวทางสันติวิธีเพ่ือสราง

สัมพันธภาพในโลก 

  A analysis study on strategies in global dynamics; a design of guidelines for the 

public administration with visions, initiative thinking and innovations on the changing paradigm 

of the world by studying a process of proactive strategy, analyzing and synthesizing 

knowledge from intellectual heritage and from specialists who have carried out case studies 

of individual, social, national and international communities in order to bring about a new 

concept of justice and equality dimensions, economic, social and political stability, and 

security with goals of staying safe from international terrorism, a destruction of humanity, 

harmful incidents in national and global levels and of establishing peaceful relations with the 

international community and seeking peaceful methods for bringing about peace in the world 

 

PUBA  614 สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา    3(3-0-6) 

(Seminar in Concepts and Theories of Administrative Development) 

  สัมมนาแนวคิด และทฤษฎีการบริหารท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาในระดับตางๆ การ

ประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาวิเคราะห จากกรณีศึกษาประสบการณ (Paradigm Shift) 

ความสําเร็จ ความลมเหลว เก่ียวกับภาวะผูนําในภาครัฐ และองคกรตางๆ ทุกระดับ อาทิ ระดับชุมชน 

ประเทศ  อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือการบริหารยุทธศาสตรแนวใหมท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติ

เพ่ือความสําเร็จตอการพัฒนาประเทศ ในยุคการแขงขันบนเวทีโลก 

  A seminar on management concepts and theories that affect developments, 

application of Philosophy of Sufficiency Economy at various stages by analyzing paradigm shift 

of case studies of experiences of successful and failed leadership in public sector and 

organizations at all levels such as the community, national, sub-regional, regional and global 

levels in order to understand a new-style management of strategies that can be 

implemented for successful country developments amid global competitions 
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PUBA  621 กรณีศึกษา  (Case Study)           3(3-0-6) 

  การศึกษาแนวคิดทางการบริหารภาครัฐใหมจากกรณีศึกษาตางๆ ท้ังในระดับ ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ และระดับนานาชาติ ถอดบทเรียนจากประเด็นปญหา วิเคราะหหาสาเหตุ เพ่ือสังเคราะหหา

คําตอบวิธีการแกไขปญหาดวยการวิจัย เพ่ือใหนักศึกษาไดแนวคิดสําหรับนําไปวางแผนทําดุษฎีนิพนธ  

A study of a new concept in public administration from case studies of issues 

in communities, the society, the country and the world by learning lessons from main 

problems and analyzing causes of the problems and synthesizing the lessons to find 

solutions with researches so that the students will have a concept for planning their 

doctoral dissertation. 
 

 

 

 หมวดดุษฎีนิพนธ  
 

แบบ 2 (2.1) 

PUBA  699     ดุษฎีนิพนธ    (Dissertation)          36 หนวยกิต

   ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงในการศึกษาประเด็นปญหาท่ีไดรับการเห็นชอบ

และอนุมัติ จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตาม

รูปแบบ และระเบยีบการนําเสนอวิทยานิพนธ 

A study of how to do students’ dissertation by using advanced methodology 

to research issues agreed and approved by the Advisory Board and the Graduate 

Committee as well as a process of presenting results of studies in compliance with a format 

guidelines and regulation of dissertation writing. 
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ข้อบงัคับ ระเบยีบ ประกาศ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยโยนก 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) และ (๙) ประกอบมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลยัโยนกในการประชุมครัง้

ท่ี ๓/๒๕๕๓ เมื่อวนัท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๑  ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒  ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลกิระเบียบมหาวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒   

บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดในสว่นท่ีมีบญัญตัิไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือท่ีขดัหรือแย้งตอ่

ข้อบงัคบันี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 

ข้อ ๔ ในข้อบงัคบันี ้

“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัโยนก 

“สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัโยนก 

“อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัโยนก 

“บณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ การจดัการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 

ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลยัโยนก 

“หลกัสตูร” หมายความว่า หลกัสตูรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิให้เปิด

สอน และได้แจ้งคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพ่ือทราบแล้ว 

“สาขาวิชา” หมายความวา่ สาขาวิชาในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัโยนก 

 “ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ระดับ

บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“คณบด”ี หมายความวา่ คณบดีของคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 
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“สาํนกังานบณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ สาํนกังานบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“ผู้ อํานวยการสาํนกังานบณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ ผู้ อํานวยการสาํนกังานบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจํา หรือ อาจารย์พิเศษท่ีทําหน้าท่ีสอนนกัศึกษาและรับผิดชอบ

รายวิชาในหลกัสตูร 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความวา่ อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลยัท่ีมีหน้าท่ีหลกัทางด้านการสอนและการวิจยั 

และปฏิบตัิหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลกัสตูร 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีทําหน้าท่ีสอนนกัศึกษาและรับผิดชอบ

รายวิชาตามความเช่ียวชาญของตน 

“ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่ง

อาจเป็นบคุลากรท่ีไมอ่ยูใ่นสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัโดยไมต้่องพิจารณาด้านคณุวฒุิและ

ตําแหนง่ทางวิชาการ 

“นกัศกึษา” หมายความวา่ นกัศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัโยนก 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบงัคบันี ้ 

ข้อ ๖  เพ่ือให้การดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมี

อํานาจออกคําสัง่ ประกาศ หรือ หลกัเกณฑ์เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบตัิในรายละเอียดเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้หรือสัง่

ปฏิบตัิการเก่ียวกบัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาได้โดยท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้

การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาซึง่มไิด้กําหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้และมิได้มีบงัคบัหรือ

ระเบียบอ่ืนกําหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาพิจารณาเป็นกรณีไป ทัง้นีต้้องไม่ขดัหรือแย้งกบัท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 

หมวด ๒ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๗  การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นระบบมาตรฐาน มหาวิทยาลยัอาจจดัการศกึษาใน

ระบบอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนดก็ได้ 

กรณีท่ีมหาวิทยาลยัจดัการศึกษาระบบอ่ืน จะต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบการศึกษานัน้ไว้ในหลกัสตูร

ให้ชดัเจน รายละเอียดดงักลา่วให้ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกบัภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาค

การศึกษา การคิดค่าหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบตัิ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทํา

โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดงักลา่วกบัหนว่ยกิต 

ระบบทวิภาค 

ระบบการจดัการศกึษาอ่ืนใดท่ีมหาวทิยาลยันํามาใช้ในการจดัการศกึษาควรเป็นระบบมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ

ในระดบัสากล 
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ข้อ ๘  ปีการศกึษาหนึง่แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ อนัได้แก่ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ภาคการศึกษาท่ี 

๒ โดยอาจมีภาคฤดรู้อนตอ่จากภาคการศกึษาท่ี ๒ ได้อีก ๑ ภาคการศกึษา 

ในภาคการศึกษาปกติหนึ่ง ๆ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนต้องมี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สปัดาห์แต่ไม่เกิน ๘ สปัดาห์ ทัง้นี ้ชัว่โมงเรียนของรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคฤดรู้อน

ต้องเทา่กบัชัว่โมงเรียนท่ีเปิดสอนในภาคการศกึษาปกต ิ

ข้อ ๙  หนว่ยท่ีใช้แสดงปริมาณการศกึษา เรียกว่า “หน่วยกิต” การคิดค่าหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้สําหรับการศึกษา

ในแตล่ะรายวิชานัน้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไมน้่อยกวา่ ๑๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้

มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิต 

๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๙.๓ การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไมน้่อยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั 

๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนัน้

ไมน้่อยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบ ทวิภาค 

๙.๕ การค้นคว้าอิสระ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๙.๖ วิทยานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั ๑ 

หนว่ยกิตระบบทวิภาค 
 

ข้อ ๑๐  การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาตา่งประเทศก็ได้ 

การเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระให้ใช้ภาษาหลกัท่ีใช้ในการจดัการศกึษา 

การกําหนดภาษาตามวรรคหนึง่และวรรคสองต้องประกาศให้ผู้สมคัรเข้าศกึษาทราบก่อนสมคัร 

 

หมวด ๓ 

หลักสูตร 

 

ส่วนที่ ๑ หลักสตูรที่เปิดสอน 
 

ข้อ ๑๑ ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรเป็นดงัตอ่ไปนี ้

๑๑.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูมุ่งให้มีความสมัพนัธ์สอดคล้องกับ

แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลยั และมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ เน้นการพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญสามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึน้ และควรเป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีความเบ็ดเสร็จในตวัเอง 
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๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาของชาติ ปรัชญาของการอดุมศกึษา ปรัชญาของมหาวิทยาลยั และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็น

สากล เน้นการพฒันานกัวิชาการและนกัวชิาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสงูในสาขาวิชาตา่ง ๆ โดยกระบวนการวิจยั

เพ่ือให้สามารถบกุเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระรวมทัง้มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า

ทางวิชาการ เช่ือมโยงและบรูณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืนได้อยา่งตอ่เน่ือง มีคณุธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 

ส่วนที่ ๒ 

โครงสร้างหลกัสูตรและระยะเวลาการศึกษา 

ข้อ ๑๒ โครงสร้างของหลกัสตูรเป็นดงัตอ่ไปนี ้

๑๒.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูต้องมีจํานวนหนว่ยกิตไม่น้อย

กวา่ ๒๔ หนว่ยกิต 

๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่ง

การศกึษาเป็น ๒ แผน คือ 

๑๒.๒.๑ แผน ก เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดงัตอ่ไปนี ้

แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึง่มีคา่เทียบได้ไมน้่อยกวา่ ๓๖ หนว่ยกิต มหาวิทยาลยัอาจกําหนดให้

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึน้ก็ได้โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อย

กวา่ ๑๒ หนว่ยกิต ทัง้นีต้้องมีจํานวนหนว่ยกิตรวมกนัไมน้่อยกวา่ ๓๖ หนว่ยกิต 

๑๒.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้า

อิสระไมน้่อยกวา่ ๓ หนว่ยกิตแตไ่มเ่กิน ๖ หนว่ยกิต  สาขาวิชาท่ีเปิดสอนแผน ข ต้องมีแผน ก ให้นกัศึกษาเลือกควบคู่กนั

ไปด้วย  

๑๒.๓ หลกัสตูรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพ

ชัน้สงู คือ 

๑๒.๓.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลยั

อาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาอ่ืนเพ่ิมขึน้ก็ได้โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสมัฤทธ์ิ

ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

แบบ ๑.๑ ผู้ เข้าศกึษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ ๔๘ หนว่ยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้ เข้าศกึษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ ๗๒ หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั 
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๑๒.๓.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดงัตอ่ไปนี ้

แบบ ๒.๑ ผู้ เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางาน

รายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ ๑๒ หนว่ยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้ เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางาน

รายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ ๒๔ หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ ต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั 

ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศกึษา ให้เป็นไปตามแผนการศกึษาของแตล่ะหลกัสตูร ดงัตอ่ไปนี ้

๑๓.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาค

การศกึษาปกติ แตไ่มเ่กิน ๖ ภาคการศกึษาปกต ิ

๑๓.๒ หลกัสตูรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศกึษาอยา่งน้อย ๓ ภาคการศกึษาปกติ แตไ่มเ่กิน ๑๐ ภาคการศกึษาปกต ิ

๑๓.๓ หลกัสตูรปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษา

สาํหรับผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือ ไมเ่กิน ๑๒ ภาคการศกึษาสาํหรับผู้สาํเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาโท 

๑๓.๔ สําหรับนกัศึกษาท่ีไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการบริหารบณัฑิต

วิทยาลยัอาจผอ่นผนัให้นกัศกึษาขยายเวลาการศกึษาตอ่ได้ครัง้ละ ๑ ภาคการศกึษาปกต ิ แตไ่มเ่กิน  ๒ ครัง้ 

นกัศกึษาจะได้รับอนมุตัิให้ขยายเวลาการศกึษาตอ่ได้ วิทยานิพนธ์ต้องมีความก้าวหน้าอยา่งเดน่ชดั และมีความ

จําเป็นทางวิชาการ หรือ มีเหตสุดุวิสยั 

๑๓.๕  กรณีท่ีนกัศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับนกัศึกษา

ปริญญาเอกท่ีรับจากผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีอาจได้รับพิจารณาให้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทได้ สว่น

นกัศกึษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้สาํเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาโท อาจแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

โทในหลกัสตูรท่ีศกึษาอยูอี่กปริญญาหนึง่ได้โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการสาํเร็จการศกึษาท่ีกําหนดในหลกัสตูร 

การดําเนินการตามข้อ ๑๓.๔ และ ๑๓.๕ ให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 
 

หมวด ๔ 

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา 
____________________ 

 

ข้อ ๑๔  อาจารย์ผู้สอนต้องมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

๑๔.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู และหลกัสตูรปริญญาโท  อาจารย์ผู้สอน

ต้องมีคุณวฒุิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

๑๔.๒ หลกัสตูรปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอนต้องมีคณุวฒุิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหนง่ทางวิชาการไมต่ํ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้าน

การสอนและการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
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ข้อ ๑๕  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้

ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการไมต่ํ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์

ในการทําวิจยัท่ีไมใ่ช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๑๖  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัต้องเป็นอาจารย์ประจําเทา่นัน้ สว่นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น

อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัก็ได้ 

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะอาจเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัก็ได้ ทัง้นีต้้องเป็นบคุลากรประจําในมหาวิทยาลยั

เท่านัน้  ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะอาจเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ โดยอาจเป็นบคุลากรประจําในมหาวิทยาลยั 

หรือ ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั 

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สงูในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นท่ียอมรับใน

ระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ ๆ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งระดับ ๙ ขึน้ไป ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นอยา่งยิ่ง เป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาอาจ

แต่งตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลกัได้โดยอนโุลม 
 

ข้อ ๑๗  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้คําปรึกษาการจดัทําโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่นกัศึกษาและจดัให้มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๒) รับผิดชอบและควบคมุการทําวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาให้สอดคล้องกบัโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีสอบผ่านแล้ว

และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

(๓) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาค้นคว้าวิจยั ตลอดจนวิธีการทาง

สถิต ิรวมทัง้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

(๔) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับการแปลความหมายข้อมูลและผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การ

อภิปรายผล และการเขียนบทคดัย่อ ตลอดจนการใช้ภาษาและการเขียนรายงานผลการศึกษาท่ีถูกต้องเหมาะสมตาม

รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลยั 

(๕) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาแก่นกัศกึษาเก่ียวกบัการเขียนวิทยานิพนธ์และการใช้ภาษา 

(๖) ติดตามการดําเนินงานวิจยัให้เป็นไปตามแผนงานและประเมินผลการทําวทิยานิพนธ์ทกุภาคการศึกษา และ

ต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจนกว่าวิทยานิพนธ์ดงักล่าวจะเสร็จ

สมบรูณ์ 

(๗) ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ 

(๘) ให้ความเห็นชอบในการสอบวดัคณุสมบตัิ 

(๙) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเข้าสอบวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาในความดแูล 
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(๑๐) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบันีแ้ละตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 
 

ข้อ ๑๘  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์

ด้านการสอนและการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา  

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระมีหน้าท่ีตามข้อ ๑๗ โดยอนโุลม 
 

ข้อ ๑๙  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึ่ง

ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๐  อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรืออาจมีผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกร่วมด้วยก็ได้ 

อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องมีคณุวฒุิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน

และการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๑  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) พิจารณาความสามารถของนกัศกึษาในการทําวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ความรอบรู้เก่ียวกบัเนือ้หา 

กระบวนการทําวิจัย ตลอดจนระเบียบวิธีการทางสถิติ ความสามารถในการนําเสนอผลงานทัง้ในด้านการพดูและการ

เขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

(๒) พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเขียน การใช้เอกสาร อ้างอิงและการเขียนบทคดัยอ่ 

(๓) ลงมติตดัสนิผลการสอบ 

ข้อ ๒๒  ในกรณีหลกัสตูรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ 

อาจารย์ผู้ สอนท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๒ มหาวิทยาลยัอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีไป ทัง้นีโ้ดย

ความเห็นของสภามหาวิทยาลยั และต้องแจ้งคณะกรรมการการอดุมศกึษาให้รับทราบการแตง่ตัง้นัน้ด้วย 

ผู้ได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์และศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียงได้กบัผลงานของ

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิาหรือตําแหนง่ท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเคยีงและยอมรับให้เทียบเทา่กบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ

สาขาวิชา 

ข้อ ๒๓  อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้

ไมเ่กิน ๕ คน หากหลกัสตูรใดมีอาจารย์ประจําท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดแูลนกัศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้คณะกรรมการ

บริหารบณัฑิตศกึษาอนมุตัิให้อาจารย์ประจําในหลกัสตูรนัน้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมได้ แต่ทัง้นีต้้องไม่

เกิน ๑๐ คน 

ข้อ ๒๔  อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนกัศกึษาปริญญาโทได้ 

ไมเ่กิน ๑๕ คน 
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หากอาจารย์ประจําเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ ให้คิดสดัส่วนนกัศึกษาท่ีทํา

วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กบันกัศกึษาท่ีค้นคว้าอิสระ ๓ คน 
 

ข้อ ๒๕  ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าท่ียังไม่สําเร็จ

การศกึษาด้วย 

หมวด ๕ 

นักศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ ๒๖  ประเภทของนกัศกึษาแบง่เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

๒๖.๑ นกัศกึษาสามญั คือ บคุคลท่ีมหาวิทยาลยัรับเข้าศกึษาโดยสมบรูณ์ หรือรับเข้าเป็นนกัศกึษาทดลองศกึษา

ตามเง่ือนไขท่ีสาขาวิชากําหนด และเมื่อผ่านการประเมินผลจะได้รับเข้าเป็นนกัศึกษาสามญัตามหลกัสตูรในสาขาวิชา

ตา่ง ๆ เพ่ือรับประกาศนียบตัรหรือปริญญา 

 ๒๖.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลท่ีมหาวิทยาลยัรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่ขอรับประกาศนียบัตรหรือ

ปริญญา  

นกัศกึษาวิสามญัจําแนกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ผู้ ร่วมฟังการบรรยาย นกัศกึษาทําวิจยัและ นกัศกึษาเรียนข้าม

สถาบนั 
 

ข้อ ๒๗  ผู้ เข้าศกึษาต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

๒๗.๑ ผู้ เข้าศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และมีคณุสมบตัิตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

๒๗.๒ ผู้ เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี

คณุสมบตัิตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

๒๗.๓ ผู้ เข้าศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงต้องเป็นผู้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา่ และมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

๒๗.๔ ผู้ เข้าศกึษาหลกัสตูรปริญญาเอกต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร โดยผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรนัน้ ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

๒๗.๔.๑ ผู้ เข้าศกึษาแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ ต้องเป็นผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเทา่  

๒๗.๔.๒ ผู้ เข้าศกึษาแบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผล

การเรียนเฉลีย่สะสมไมน้่อยกวา่ ๓.๕๐ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจกําหนดคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ซึง่ไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันีเ้พ่ิมเติมได้ 
 

 

 

 

 

ข้อ ๒๘   การรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษา 
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ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาเป็นผู้อนมุตัิการรับเข้าศกึษา 
 

ข้อ ๒๙  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาคดัเลือกผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ ๒๗ เข้าเป็นนกัศึกษา

โดยมีการทดสอบซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษากําหนด 

กรณีท่ีผู้สมคัรกําลงัรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมคัรได้แสดงหลกัฐานว่าสําเร็จ

การศกึษาแล้ว และมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ ๓๐  การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษา 

ผู้ ท่ีได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาต้องรายงานตวัเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษาตามวนัและเวลาท่ีคณะกรรมการ

บริหารบณัฑิตศกึษากําหนด มิฉะนัน้จะถือวา่สละสทิธ์ิ 
 

ส่วนที่ ๒ 

การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ ๓๑  การลงทะเบียนเรียน แบง่ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่  

๓๑.๑ การลงทะเบียนเรียนโดยนบัหนว่ยกิต 

๓๑.๒ การลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 

๓๑.๓ การลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังการบรรยาย 

๓๑.๔ การลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลยั 

 

ข้อ ๓๒  ในแตล่ะภาคการศกึษาปกติ ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนไมน้่อยกวา่ ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วย

กิต สาํหรับภาคฤดรู้อน ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน ๖ หนว่ยกิต 

การลงทะเบียนเรียนซึ่งไม่เ ป็นไปตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมัติจากประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร 

ข้อ ๓๓  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต หรือ ลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังการบรรยายได้ก็

ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก่อน และต้องชําระ

คา่ลงทะเบียนเรียนและคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ ๓๔  นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีบรรจุอยู่ในแผนการศึกษาหรือเทียบเทา่ในสถาบนัอ่ืนเพ่ือ

นบัเป็นวิชาตามแผนการศกึษาของหลกัสตูรท่ีกําลงัศกึษาก็ได้ 

การลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึง่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๓๕  ในภาคการศกึษาท่ีนกัศกึษาไมม่ีรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียน หรือ มีผลการเรียนเป็น IP นกัศึกษาต้อง

ลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลยัและชําระคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
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ข้อ ๓๖  นกัศึกษาอาจขอเพ่ิม ขอลด หรือ ขอเพิกถอนรายวิชาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรหรือผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

การขอลดและขอเพิกถอนรายวิชาต้องมีรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานัน้เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๑ 

รายวิชา 
 

 

ส่วนที่ ๓ 

การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
 

ข้อ ๓๗  นกัศกึษาสามารถขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตได้ภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา หรือ เทียบเทา่ท่ีคณะกรรมการการอดุมศึกษา

หรือหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

(๒) เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีมีเนือ้หาสาระครอบคลมุไมน้่อยกวา่สามในสีข่องรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ี

ขอเทียบ 

ข้อ ๓๘  นักศึกษาอาจเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ หากเคยศึกษาและสอบผ่านรายวิชาระดับ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีเนือ้หารายวิชาเทียบเท่ากบัรายวิชาในหลกัสตูรท่ีกําลงัศึกษาอยู่นัน้

โดยมีผลการศกึษาเป็น S หรือไมต่ํ่ากวา่ B หรือเทียบเทา่ 

รายวิชาท่ีนํามาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ต้องเป็นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นบัแต่ภาค

การศกึษาท่ีขอยกเว้น 

การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทัง้หมดในหลกัสตูรท่ีกําลงั

ศกึษาอยูโ่ดยไมน่บัหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

ข้อ ๓๙  นกัศึกษาอาจขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตเพ่ือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ หากรายวิชาในสาขาวิชาท่ี

กําลงัศกึษาสามารถเทียบรายวิชาเทียบเทา่กบัสาขาวิชาใหมไ่ด้ไมน้่อยกว่า ๖ หน่วยกิตโดยมีผลการศึกษาเป็น S หรือไม่

ตํ่ากวา่ B หรือเทียบเทา่ 

รายวิชาท่ีนํามาเทียบวชิาเรียนและโอนหนว่ยกิตเพ่ือเปลีย่นสาขาวชิาได้ต้องเป็นรายวิชาท่ีได้ศกึษามาแล้วไมเ่กิน 

๓ ปี นบัแตภ่าคการศกึษาท่ีขอเปลีย่นสาขาวิชาและต้องศกึษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๙ หนว่ยกิต 

การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทัง้หมดในหลกัสตูรท่ีกําลงั

ศกึษาอยูโ่ดยไมน่บัหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

 ข้อ ๔๐ นกัศกึษาอาจขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอธัยาศยั 

หรือ การเทียบประสบการณ์จากการทํางานได้ วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุม่รายวิชา

และเกณฑ์การตดัสนิของการประเมินให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่ B  จึงจะให้จํานวนหนว่ยกิตของรายวิชาหรือกลุม่รายวชิานัน้ 

 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไมเ่กิน  ๑  ใน ๓  ของจํานวนหนว่ยกิตของรายวิชาทัง้หมดในหลกัสตูรท่ีกําลงั

ศกึษาอยูโ่ดยไมน่บัหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
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ข้อ ๔๑  นกัศึกษาท่ีขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัอย่างน้อย ๑ ปี

การศกึษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลกัสตูรท่ีเข้าศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑๒ หนว่ยกิต 

ข้อ ๔๒  การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ต้องกระทําภายในภาคการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน

เรียนโดยต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑติศกึษา 

คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาอาจกําหนดให้มีการทดสอบความรู้เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิการ

เทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตก็ได้ 

ข้อ ๔๓ ในกรณีท่ีมีการเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิต เมื่อนกัศกึษาได้ศกึษาและสอบผา่นรายวิชาอ่ืนท่ีไมไ่ด้

เทียบวชิาเรียนและโอนหนว่ยกิตในหลกัสตูรท่ีกําลงัศกึษาครบตามหลกัสตูรแล้ว ให้ถือวา่ได้ศกึษาและสอบผา่นรายวชิา

ในหลกัสตูรครบถ้วนตามจํานวนหนว่ยกิตรายวิชารวมในหลกัสตูรนัน้แล้ว เว้นแตป่ระธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยัจะกําหนดให้ศกึษารายวชิาอ่ืนเพ่ิมเตมิ 

ข้อ ๔๔ การแสดงผลการเรียนในใบแสดงผลการเรียนให้แยกรายวิชาท่ีได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วย

กิตไว้ตา่งหาก โดยให้ระบช่ืุอสถาบนัอดุมศกึษาของรายวิชาท่ีนํามาเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิต และให้ระบรุายวิชาท่ี

ได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตพร้อมสญัลกัษณ์คะแนน 

กรณีท่ีเป็นการเทียบโอนความรู้และการให้หนว่ยกิตจากการศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั และการ

เทียบประสบการณ์จากการทํางาน ให้แสดงผลการเรียนดงัตอ่ไปนี ้

(๑) หนว่ยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ให้บนัทกึ CS (Credits from 

Standardized Test) 

(๒) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests) ให้บนัทึก CE 

(Credits from Exam) 

(๓) หนว่ยกิตท่ีได้จากการประเมินการศกึษาหรือการอบรมโดยหนว่ยงานอ่ืนท่ีไมใ่ช่มหาวิทยาลยั (Evaluation of 

Non-Sponsored Training) ให้บนัทกึเป็น CT (Credits from Training) 

(๔) หนว่ยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ให้บนัทกึเป็น CP (Credits from Portfolio) 

รายวิชาท่ีได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตจะไมนํ่ามาคํานวณคะแนนเฉลีย่สะสม 

 
ส่วนที่ ๔ 

การลงทะเบียนเรียนซํา้ 
 

ข้อ ๔๕  นกัศกึษาท่ีได้รับผลการประเมินตํ่ากวา่ C หรือได้รับผลการประเมินเป็น U หรือ W ในรายวิชาบงัคบัต้อง

ลงทะเบียนรายวิชานัน้ซํา้จนกว่าจะได้รับผลการประเมินเป็นสญัลกัษณ์ไม่ตํ่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินเป็น S 

มิฉะนัน้จะไมส่าํเร็จการศกึษา 

ข้อ ๔๖  นกัศกึษาอาจลงทะเบียนเรียนซํา้ในรายวิชาท่ีสอบได้ตํา่กวา่ B ได้ 

นกัศกึษาอาจลงทะเบียนเรียนซํา้โดยเลอืกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนัและมีลกัษณะเนือ้หาคล้ายคลงึแทน

กนัได้โดยต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 
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ข้อ ๔๗  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํา้ได้ต่อเมื่อได้รับการอนมุตัิจากประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

และต้องชําระคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

การลงทะเบียนเรียนซํา้ในรายวิชาใดจะกระทําได้เฉพาะในภาคการศกึษาท่ีเปิดรายวิชานัน้เป็นปกติเทา่นัน้ 

ข้อ ๔๘  ผลการเรียนในรายวิชาเดิมท่ีลงทะเบียนเรียนซํา้จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสญัลกัษณ์ R แล้วแสดงผลการ

เรียนใหมท่ดแทนผลการเรียนในรายวิชาเดิม 

ในกรณีท่ีผลการเรียนใหมต่ํ่ากวา่ผลการเรียนเดิม ให้คงใช้ผลการเรียนเดิม 

ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนซํา้หลายครัง้ ให้ใช้ผลการเรียนท่ีมีแต้มระดบัคะแนนสงูสดุ 

 

ส่วนที่ ๕ 

สถานภาพนักศึกษา 

ข้อ ๔๙ สถานภาพนกัศกึษาแบง่ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก ่

๔๙.๑ นกัศกึษาปกติ คือ นกัศกึษาท่ีมคีะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํ่ากวา่ ๓.๐๐ 

๔๙.๒ นกัศกึษาวิทยาทณัฑ์ คือ นกัศกึษาท่ีมคีะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวา่ ๓.๐๐ 
 

ข้อ ๕๐  นักศึกษาอาจขอลาการศึกษาได้โดยยื่นคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร โดยระบเุหตผุลและเอกสารหลกัฐานประกอบการลาอยา่งชดัเจน 

แม้ว่านกัศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ลาระหว่างภาคการศึกษา  การลากิจและลาป่วย นกัศึกษาจะมีสิทธิสอบก็

ตอ่เมื่อนกัศกึษามีเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมดในวิชานัน้ 
 

ข้อ ๕๑  นกัศึกษาท่ีจะลาพกัการศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการรักษาสถานสภาพนกัศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 

 นกัศกึษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้วจะต้องลดหรือขอเพิกถอนรายวิชาเหลา่นัน้ทัง้หมดก่อนจึงจะมีสิทธ์ิลา

พกัการศกึษา 

นกัศึกษาท่ีไม่เคยลงทะเบียนเรียนหรือไม่มีหน่วยกิตสะสม จะขอลาพกัการศึกษาติดต่อกนั  ๒  ภาคการศึกษา

ไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๕๒  นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาจะต้องยื่นคํา ร้องต่อประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูรโดยระบเุหตผุลในการขอลาออกอยา่งชดัเจน 

เมื่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบแล้วให้นําเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาผา่นคณบดีเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

ข้อ ๕๓ นกัศกึษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

(๒) ผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ ภายในระยะเวลาการศึกษาสงูสดุของแต่ละหลกัสตูรนบัจาก

วนัท่ีนกัศกึษาขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา 

(๓) ยื่นใบลาออกตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
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(๔) ขาดการติดตอ่กบัมหาวิทยาลยั เป็นเวลาติดตอ่กนั ๓๐ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีลงทะเบียนเรียน 

(๕) เป็นผู้กระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอย่างร้ายแรงหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั  

หรือกระทําผิดตอ่ระเบียบวินยัอยา่งร้ายแรง 

(๖) เสยีชีวิต   

การพ้นสถานสภาพการเป็นนกัศกึษาตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษา 

นกัศึกษาท่ีพ้นสถานสภาพการเป็นนกัศึกษาตาม (๒) และ (๓) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาได้ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 
 

หมวด ๖ 

การสอนและการสอบ 

 

ส่วนที่ ๑ 

การสอนและการสอบรายวิชา 
 

ข้อ ๕๔  การจดัการเรียนการสอน และการกําหนดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลกัสตูรใน

แตล่ะภาคการศกึษาให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๕๕  การสอบรายวิชาเป็นการสอบเพ่ือวดัว่านกัศึกษามีความรู้ในรายวิชานัน้โดยอาจเป็นการสอบข้อเขียน

หรือการวดัผลการศกึษาโดยวิธีอ่ืน ทัง้นีต้้องแจ้งให้นกัศึกษาทราบลว่งหน้าตัง้แต่เร่ิมเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดู

ร้อน 

นกัศกึษาต้องสอบรายวิชาทกุรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เว้นแต่เป็นรายวิชาท่ีเป็นการลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วม

ฟัง หรือได้เพิกถอนรายวิชานัน้อยา่งถกูต้อง หรือเป็นกรณีท่ีนกัศกึษาได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการศกึษา 

ข้อ ๕๖  นกัศกึษาต้องมีเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาศกึษาทัง้หมดของแต่ละรายวิชาจึงจะมีสิทธ์ิ

เข้าสอบในรายวิชานัน้ได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากอาจารย์ผู้สอนให้เข้าสอบได้ 

ข้อ ๕๗  กําหนดการสอบประจําภาคการศกึษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

กําหนดการสอบระหวา่งภาคการศกึษาให้อยูใ่นดลุพินิจของอาจารย์ผู้สอน  

 
ส่วนที่ ๒ 

การสอบประมวลความรู้ 
 

ข้อ ๕๘  การสอบประมวลความรู้สาํหรับหลกัสตูรปริญญาโท (Comprehensive Examination) เป็นการทดสอบ

ความรู้ท่ีได้ศกึษาในหลกัสตูร ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนือ้หา และความสามารถในประยกุต์ใช้

ความรู้ตามปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

การสอบประมวลความรู้อาจเป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบปากเปล่าตามท่ีคณะกรรมการสอบ

ประมวลความรู้กําหนด 
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ข้อ ๕๙  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรหรือผู้ ท่ี

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายเป็นประธาน อาจารย์ผู้สอนท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมาย

อยา่งน้อย ๒ คน เป็นกรรมการ และอาจมีผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกอีก ๑ คนเป็นกรรมการก็ได้ 

ให้คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประกาศรายช่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

ข้อ ๖๐  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้โดยให้

ประกาศช่วงเวลาท่ีจะจดัสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนปกติของภาคการศกึษาต้น 

ข้อ ๖๑  นกัศกึษาท่ีประสงค์จะสอบประมวลความรู้ให้ยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและ

ชําระคา่ธรรมเนียมการสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

นกัศึกษาจะเข้าสอบประมวลความรู้ได้ก็ต่อเมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลกัสตูรและมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํ่ากวา่ ๓.๐๐ โดยมีผลการประเมินรายวิชาบงัคบัไมต่ํ่ากวา่ C 

ข้อ ๖๒  เมื่อได้ดําเนินการสอบประมวลความรู้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการ

สอบตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาผา่นคณบดเีพ่ืออนมุตัผิลการ

สอบประมวลความรู้ 

ข้อ ๖๓  นกัศึกษาท่ีเข้าสอบประมวลความรู้แล้วได้สญัลกัษณ์ U อาจยื่นคําร้องตามข้อ ๖๒ วรรคหนึ่งได้อีก ๒ 

ครัง้ เว้นแตค่ณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นวา่มีเหตอุนัจําเป็นและสมควรท่ีจะได้รับการผอ่นผนั อาจยื่นคําร้องภายหลงั

กําหนดเวลาดงักลา่วได้  

หากผลปรากฎวา่ยงัได้รับสญัลกัษณ์ U อีก ๒ ครัง้ ให้ผู้นัน้พ้นจากสถานภาพการเป็นนกัศกึษา 

 

ส่วนที่ ๓ 

การสอบวดัคุณสมบัต ิ
 

ข้อ ๖๔  การสอบวดัคณุสมบตัิสาํหรับหลกัสตูรปริญญาเอก (Qualifying Examination) เป็นการสอบวดัความรู้

พืน้ฐาน ทกัษะเชิงวิเคราะห์ และศกัยภาพของนกัศึกษาในการทํางานวิจัยโดยอิสระ เพ่ือแสดงถึงศกัยภาพและความ

พร้อมของนกัศกึษาท่ีจะศกึษาในระดบัปริญญาเอก 

การสอบวดัคณุสมบตัิให้กระทําโดยการสอบข้อเขียน และจะมีการสอบปากเปลา่ด้วยหรือไมก็่ได้ 

การสอบวดัคณุสมบตัิให้กระทําโดยคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิ

ข้อ ๖๕  คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบัติให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คนโดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๕๙ โดย

อนโุลม 

ให้คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประกาศรายช่ือคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิ

ข้อ ๖๖  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจดัให้มีการสอบวดัคณุสมบตัิภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้โดยให้ประกาศ

ช่วงเวลาท่ีจะจดัสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนปกติของภาคการศกึษาต้น 
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ข้อ ๖๗  นกัศึกษาท่ีประสงค์จะสอบวดัคณุสมบตัิให้ยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและ

ชําระคา่ธรรมเนียมการสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

นกัศึกษาจะเข้าสอบวัดคุณสมบตัิได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและได้

ลงทะเบียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบตัิในภาคการศึกษาท่ีจะสอบวัดคุณสมบัติรวมทัง้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

๖๗.๑ นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาด้วยวฒุิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนระดบัปริญญาเกียรตินิยมขึน้ไป

สามารถยื่นคําร้องขอสอบวดัคณุสมบตัิได้ตัง้แตภ่าคการศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา 

๖๗.๒ นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาด้วยวฒุิปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา่ระดบัปริญญาเกียรตินิยมต้องลงทะเบียน

เรียนรายวิชาในหลกัสูตรไม่ตํ่ากว่า ๑๒ หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึน้ไป จึงจะยื่นคําร้องขอสอบวัด

คณุสมบตัิได้ 

ข้อ ๖๘  เมื่อได้ดําเนินการสอบวดัคณุสมบตัิแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตัิรายงานผลการสอบ

ตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาผา่นคณบดเีพ่ืออนมุตัผิลการ

สอบวดัคณุสมบตั ิ

ข้อ ๖๙  นกัศึกษาท่ีสอบวดัคณุสมบตัิแล้วได้สญัลกัษณ์ U อาจยื่นคําร้องตามข้อ ๖๗ วรรคหนึ่งได้อีก ๑ ครัง้ 

ภายในภาคการศกึษาถดัไป เว้นแตค่ณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นวา่มีเหตอุนัจําเป็นและสมควรท่ีจะได้รับการผอ่นผนั 

อาจยื่นคําร้องภายหลงักําหนดเวลาดงักลา่วได้  

หากผลปรากฎว่ายงัได้รับสญัลกัษณ์ U อีก คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจเสนอคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาผา่นคณบดีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิโอนนกัศกึษาไปเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโทได้ 

 

ส่วนที่ ๔ 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๐  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นการสอบวดัความรู้ความเข้าใจของนกัศกึษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประเด็น

ปัญหา ระเบียบวิธีการวิจยั วิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหางานวิจยั 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหลกัสตูรปริญญาเอกต้องมีการสอบความรู้พืน้ฐานและความรู้เชิงลกึท่ีจําเป็นใน

การทําวทิยานิพนธ์เพ่ือให้แนใ่จวา่นกัศกึษามีความรู้ท่ีจําเป็นเพียงพอในการทํางานวิจยั 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กระทําโดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๑  ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ซึ่งอย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วยกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ ผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายเป็น

ประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ในกรณีเชน่นี ้ให้นบัเป็น ๑ คน 

(๓) ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อยา่งน้อย ๑ คน 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีคณุสมบตัิตามข้อ ๑๙ วรรคสองโดยอนโุลม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มิได้ 
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ข้อ ๗๒  ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สอบวดัความรู้ความเข้าใจของนกัศกึษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจยัให้สอดคล้องกบัระยะเวลาในการ

ทําวิจยัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 

(๒) เสนอผลการสอบตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 

ข้อ ๗๓  นักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์เห็นชอบแล้วแก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาเป็นการล่วงหน้าและต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

นกัศกึษาต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามหลกัเกณฑ์และภายใน

กําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ข้อ ๗๔  เมื่อได้ดําเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์รายงาน

ผลการสอบตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาผา่นคณบดีเพ่ืออนมุตัิผลการ

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๕  นกัศกึษาต้องได้รับอนมุตัิโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา

กําหนดและต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๒ ปีการศึกษานับแต่ภาค

การศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา 

(๒) นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๓ ปีการศึกษานับแต่ภาค

การศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดให้

นกัศกึษาต้องสอบและได้รับอนมุตัิโครงร่างวิทยานิพน์กอ่นกําหนดเวลาได้ 

นกัศึกษาท่ีไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นสถานภาพการเป็น

นกัศกึษา เว้นแตม่ีเหตอุนัจําเป็นและสมควร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาอาจขยายกําหนดเวลาตอ่ไปอีก ๑ ภาคการศกึษาได้ 

ข้อ ๗๖  เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจัดทําประกาศหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ช่ือผู้ ทําวิทยานิพนธ์ พร้อมทัง้รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สง่ให้

สาํนกังานบณัฑิตศกึษาเผยแพร่ตอ่ไป 

การเปลีย่นแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีท่ีมี

เหตุผลและความจําเป็น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาโดยลาํดบั 
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ส่วนที่ ๕ 

การสอบวทิยานิพนธ์ 
 

ข้อ ๗๗  การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา ประกอบด้วยการตรวจ

อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปลา่ และการประชุมพิจารณา

ผลงานโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๘  ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยหลกัสตูรปริญญาโทให้

มีกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ ๓ คน แตไ่มเ่กิน ๕ คน หลกัสตูรปริญญาเอกให้มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่

เกิน ๗ คน โดยต้องแตง่ตัง้อาจารย์ประจําอยา่งน้อย ๒ คนเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อยา่งน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ ผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายเป็น

ประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ในกรณีเช่นนี ้ให้นบัเป็น ๑ คน 

(๓) ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อยา่งน้อย ๑ คน 

ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ อาจมีการแตง่ตัง้กรรมการให้มีจํานวนมากกว่า

ท่ีกําหนดไว้ก็ได้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มิได้ 

ข้อ ๗๙  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ ประชุมปรึกษาระหว่างกรรมการในวนั

สอบวิทยานิพนธ์ และทดสอบความรู้นกัศึกษาด้วยการซกัถามหรือด้วยวิธีการใด ๆ รวมทัง้อนุมตัิการปรับเปลี่ยนหวัข้อ

วิทยานิพนธ์ซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่แนวทางการวิจยัท่ีได้รับอนมุตัิไว้ก่อนหน้านัน้ 

ในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการสอบต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรทราบด้วย 

ข้อ ๘๐  นกัศกึษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ก็ตอ่เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

(๑) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

(๒) โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนัก่อนวนัสอบ

วิทยานิพนธ์ 

(๓) มีหลกัฐานแสดงวา่ได้สง่บทความวิจยัซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้วารสารทางวิชาการพิจารณาเพ่ือ

การตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับให้ไปเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา

กําหนด 

ข้อ ๘๑  นกัศกึษาท่ีประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ให้สง่ร่างวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบ

แล้วแก่สาํนกังานบณัฑิตศกึษาเป็นการลว่งหน้าและต้องชําระคา่ธรรมเนียมการสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
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ข้อ ๘๒  การสอบวิทยานิพนธ์ให้กระทําโดยเปิดเผย และบคุคลภายนอกอาจเข้ารับฟังได้ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์

ระดบัปริญญาเอกซึง่มีการเสนอผลงานวจิยัท่ีสามารถตรวจสอบได้ เว้นแตม่ีความจําเป็นต้องพิทกัษ์ข้อมลูสว่นหนึง่สว่นใด

ของวิทยานิพนธ์ไว้เป็นความลบั ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจสัง่เป็นอยา่งอ่ืนได้ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอํานาจอนญุาตหรือไม่อนญุาตให้ผู้ เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้อง

กบัเนือ้หาของวิทยานิพนธ์ รวมทัง้การจํากดัเวลาการถาม และการควบคมุให้ดําเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

ข้อ ๘๓  ในวนัสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รวมกนัไม่น้อยกว่า ๓ คน 

สาํหรับหลกัสตูรปริญญาโท และไม่น้อยกว่า ๕ คน สําหรับหลกัสตูรปริญญาเอกมาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์จึงจะถือ

วา่การสอบนัน้มีผลสมบรูณ์  

นกัศกึษาท่ีไมม่าสอบในวนัสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือวา่ขาดสอบและไมผ่า่นการสอบวิทยานิพนธ์ เว้นแตไ่มส่ามารถ

เข้าสอบโดยเหตสุดุวิสยัโดยได้รับอนญุาตจากประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนเวลาสอบวิทยานิพนธ์นัน้ 

ข้อ ๘๔  เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์สิน้สดุลง ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาและ

ประเมินผลการสอบเป็นการลบั 

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง ยกเว้น

กรณีของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้นบัรวมกนัเป็นหนึ่งเสียง โดยให้ถือ

เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉยั เว้นแต่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ

สอบวิทยานิพนธ์ไว้เป็นอยา่งอ่ืน โดยต้องแจ้งให้นกัศกึษาทราบเป็นการลว่งหน้า 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจให้ผา่นโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้อยกว่าท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนก็ได้ ทัง้นี ้

ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนสว่นท่ีเหลอืให้ครบถ้วนตามจํานวน    หนว่ยกิตท่ีกําหนดตัง้แตภ่าคการศกึษาถดัไป 

ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และต้องแจ้งผลการ

สอบวิทยานิพนธ์แก่นกัศกึษาให้ทราบด้วย 

ข้อ ๘๕  การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

๘๕.๑ ในกรณีสอบผา่นแตต้่องมีการแก้ไข ให้ระบปุระเด็นหรือรายการท่ีต้องแก้ไข พร้อมทัง้มีการอธิบาย ชีแ้จง

ให้ผู้ เข้าสอบรับทราบ ทัง้นี ้ผู้ เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จและคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบภายใน ๔๕ วนันบั

จากวันสอบ หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ แล้วให้

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลขัน้สดุท้ายตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

๘๕.๒ ในกรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องสรุปสาเหตุหลกัของการพิจารณาไม่ให้ผ่านโดย

บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจ้งให้ผู้ เข้าสอบทราบและรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรภายใน ๓ วนัทําการถดั

จากวนัสอบ 

ข้อ ๘๖  นกัศกึษาท่ีไมผ่า่นการสอบวิทยานิพนธ์มีสทิธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ และให้ขอสอบใหมภ่ายใน ๓๐ 

วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งผลการสอบ 

การขอสอบใหมใ่ห้เป็นไปตามข้อ ๘๑ โดยอนโุลม 
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ข้อ ๘๗  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา

กําหนดลขิสทิธ์ิในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลยั 

 

ข้อ ๘๘  นกัศกึษาต้องสง่วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ให้แก่สาํนกังานบณัฑิตศกึษาตามจํานวน วิธีการ และภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ภายใต้บงัคบัความในข้อ ๙.๖ และ ข้อ ๑๓ นกัศึกษาท่ีส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ภายหลงักําหนดเวลาตาม

วรรคหนึง่จะไมส่าํเร็จการศกึษาในภาคการศกึษานัน้และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศกึษาถดัไป 

 
ส่วนที่ ๖ 

การสอบการค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๘๙  การสอบการค้นคว้าอิสระเป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการค้นคว้าอิสระของนกัศึกษาด้วยการตรวจ

อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปลา่ และการประชุมพิจารณา

ผลงานโดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๙๐  ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระโดยให้มีกรรมการ

จํานวนไมน้่อยกวา่ ๓ คน แตไ่มเ่กิน ๕ คน  

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระอยา่งน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ ผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมาย เป็น

ประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

(๓) อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อยา่งน้อย ๑ คน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระจะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมิได้ 

ข้อ ๙๑  คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีหน้าท่ีตรวจอา่นรายงานการค้นคว้าอิสระ ประชุมปรึกษาระหว่าง

กรรมการในวนัสอบการค้นคว้าอิสระ และทดสอบความรู้นกัศกึษาด้วยการซกัถามหรือด้วยวิธีการใด ๆ รวมทัง้อนมุตัิการ

ปรับเปลีย่นหวัข้อการค้นคว้าอิสระซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่แนวทางการค้นคว้าอิสระท่ีได้ทําไว้แล้ว 

ในกรณีท่ีมีการปรับเปลีย่นหวัข้อการค้นคว้าอิสระ ประธานคณะกรรมการสอบต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรทราบด้วย 

ข้อ ๙๒  นักศึกษาจะสอบการค้นคว้าอิสระได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ใน

หลกัสตูร 

ข้อ ๙๓  น ักศกึษาท่ีประสงค์จะสอบการค้นคว้าอิสระให้สง่ร่างรายงานการค้นคว้าอิสระซึง่อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระเห็นชอบแล้วแก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาเป็นการล่วงหน้าและต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 
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ข้อ ๙๔  ในวนัสอบการค้นคว้าอิสระต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรวมกนัไมน้่อยกวา่ 

๓ คนมาดําเนินการสอบการค้นคว้าอิสระจึงจะถือวา่การสอบนัน้มีผลสมบรูณ์  

นกัศกึษาท่ีไมม่าสอบในวนัสอบการค้นคว้าอิสระให้ถือว่าขาดสอบและไม่ผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระเว้นแต่

ไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสดุวิสยัโดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระก่อนเวลาสอบการ

ค้นคว้าอิสระนัน้ 
 

ข้อ ๙๕   เมื่อการสอบการค้นคว้าอิสระสิน้สดุลง ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระประชุมร่วมกันเพ่ือ

พิจารณาและประเมินผลการสอบเป็นการลบั 

การประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีคะแนนเสยีงคนละหนึง่เสยีง โดยให้

ถือเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉยั เว้นแตค่ณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ

สอบการค้นคว้าอิสระไว้เป็นอยา่งอ่ืน โดยต้องแจ้งให้นกัศกึษาทราบเป็นการลว่งหน้า 

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระอาจให้ผ่านโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้อยกว่าท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนก็ได้ 

ทัง้นี ้ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนสว่นท่ีเหลอืให้ครบถ้วนตามจํานวน    หนว่ยกิตท่ีกําหนดตัง้แตภ่าคการศกึษาถดัไป 

ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบต่อนคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และต้องแจ้ง

ผลการสอบการค้นคว้าอิสระแก่นกัศกึษาให้ทราบด้วย 

ข้อ ๙๖  การแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้ดําเนินการตามข้อ ๘๕ โดยอนโุลม 

ข้อ ๙๗  นกัศกึษาท่ีไมผ่า่นการสอบการค้นคว้าอิสระมีสทิธิสอบใหมอี่กไมเ่กิน ๒ ครัง้ และให้ขอสอบใหม่ภายใน 

๓๐ วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งผลการสอบ 

การขอสอบใหมใ่ห้เป็นไปตามข้อ ๙๓ โดยอนโุลม 

ข้อ ๙๘  รูปแบบของรายงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์รายงานการค้นคว้าอิสระท่ีคณะ

กรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ลขิสทิธ์ในรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นของมหาวิทยาลยั 

ข้อ ๙๙  นกัศกึษาต้องสง่รายงานการค้นคว้าอิสระฉบบัสมบรูณ์ให้แกส่าํนกังานบณัฑิตศกึษาตามจํานวน วิธีการ 

และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ภายใต้บังคับความในข้อ ๙.๕ และ ข้อ ๑๓ นักศึกษาท่ีส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ภายหลัง

กําหนดเวลาตามวรรคหนึง่จะไมส่าํเร็จการศกึษาในภาคการศึกษานัน้และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ

ในภาคการศกึษาถดัไปด้วย 
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หมวด ๗ 

การประเมินผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 

ระดับการประเมิน 
 

ข้อ ๑๐๐ การประเมินผลการศกึษาให้กระทําเมื่อสิน้ภาคการศกึษาแตล่ะภาค 

ข้อ ๑๐๑ นกัศกึษาท่ีทําการทจุริตในการสอบให้ดาํเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลยั 

ข้อ ๑๐๒ การประเมินรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนบัหนว่ยกิตให้กระทําเป็นสญัลกัษณ์ซึง่มีความหมายและ

แต้มระดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี ้

 สัญลักษณ์  ความหมาย      แต้มระดับคะแนน 

       A   ดีเยี่ยม (Excellent)   ๔.๐๐ 

    B+   ดีมาก (Very Good)   ๓.๕๐ 

    B   ดี  (Good)    ๓.๐๐ 

    C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)   ๒.๕๐ 

    C   พอใช้  (Fair)    ๒.๐๐ 

    D+   ออ่น   (Poor)    ๑.๕๐ 

    D   ออ่นมาก (Very Poor)   ๑.๐๐ 

    F   ตก (Fail)     ๐.๐๐ 

ข้อ ๑๐๓  การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิตให้กระทําเป็นสญัลกัษณ์ดงัตอ่ไปนี ้

   S   ผลการประเมินเป็นท่ีนา่พอใจ (Satisfactory) 

   U   ผลการประเมินไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ (Unsatisfactory) 

 

ข้อ ๑๐๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระเป็นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนบัหน่วยกิตท่ีให้

ใช้การประเมินผลตามข้อ ๑๐๓ โดยอนโุลม 

ข้อ ๑๐๕ การประเมินผลรายวิชา อาจแสดงด้วยสญัลกัษณ์ดงัตอ่ไปนี ้

V  การร่วมฟังการบรรยาย (Visitor) 

I  การวดัผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 

IP   การเรียนการสอนยงัไมส่ิน้สดุและยงัไมม่ีการวดัผล (In-Progress) 

W   ถอนรายวิชา (Withdraw) 

X   ยงัไมไ่ด้รับผลการประเมิน (No Report) 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557 



       Nation University     
                                                          

 

-  281 - 

ข้อ ๑๐๖  การให้สญัลกัษณ์ตามข้อ ๑๐๒ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีตอ่ไปนี ้

(๑) เมื่อมีการประเมินผลการศกึษารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนบัหนว่ยกิต 

(๒) เมื่อเปลีย่นจาก I โดยมีการประเมินผลภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศกึษาถดัไปท่ีนกัศกึษาลงทะเบียน

เรียน 

(๓) เมื่อเปลีย่นจาก IP หรือ X 

ข้อ ๑๐๗  นอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๑๐๖ แล้ว สญัลกัษณ์ F จะให้ได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

(๑) เมื่ออาจารย์ผู้สอนไม่อนญุาตให้สอบเน่ืองจากมีเวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทัง้หมดของ

รายวิชานัน้โดยไมม่ีเหตอุนัควร 

(๒) เมื่อนกัศกึษาขาดสอบโดยไมม่ีเหตอุนัควร 

(๓) เมื่อนกัศกึษาเข้าสอบและไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 

(๔) เมื่อเปลี่ยนจาก I ในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลการสอบ หรือ ผลงานภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาค

การศกึษาถดัไปท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน 

 (๕) นกัศึกษากระทําการทุจริตในการสอบ ทําผิดข้อบงัคับ ระเบียบ คําสัง่ หรือ ประกาศเก่ียวกับการสอบท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด ทัง้นีโ้ดยมติของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๑๐๘   การให้สญัลกัษณ์ S จะกระทําได้ก็ตอ่เมื่อผลการประเมินเป็นท่ีนา่พอใจในกรณีตอ่ไปนี ้

(๑) เมื่อนกัศกึษาผา่นเกณฑ์การประเมินในรายวิชาลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 

(๒) เมื่อนกัศกึษาได้รับการประเมินให้ผา่นในการทําวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ 

(๓) เมื่อนกัศกึษาได้รับการประเมินผลให้ผา่นในการสอบวดัคณุสมบตัิ 

(๔) เมื่อนกัศกึษาได้รับการประเมินผลให้ผา่นในการสอบประมวลความรู้ 

 

ข้อ ๑๐๙   การให้สญัลกัษณ์ U จะกระทําได้ก็ตอ่เมื่อผลการประเมินในกรณีต่าง ๆ ตามข้อ ๑๐๘ ไม่ผ่านหรือไม่

เป็นท่ีพอใจ 

ข้อ ๑๑๐   การให้สญัลกัษณ์ V จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังได้ดําเนินการตาม

หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก่อน 

และต้องชําระคา่ลงทะเบียนเรียนหรือคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

(๒) นกัศกึษามีเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาศกึษาทัง้หมดของรายวิชานัน้ 

หากนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังไม่ได้ดําเนินการให้ไปตามหลกัเกณฑ์จะไม่ปรากฎรายวิชานัน้ในใบ

แสดงผลการเรียน 
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ข้อ ๑๑๑  การให้สญัลกัษณ์ I จะกระทําได้เฉพาะกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาป่วยก่อนท่ีการเรียนในภาคการศึกษานัน้จะสิน้สดุลง และยงัป่วยอยู่จนกระทัง่ถึงกําหนดการสอบ

เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทกุรายวิชาได้ และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้พิจารณา

คําร้องประกอบกบัความเห็นของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้แล้วเห็นวา่ควรให้ได้ I 

(๒) นกัศกึษาได้ศกึษามาจนสิน้สดุภาคการศึกษาแล้ว และป่วยระหว่างการสอบเป็นเหตใุห้ไม่สามารถเข้าสอบ

ในบางรายวิชาหรือทัง้หมดได้และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้พิจารณาคําร้องประกอบกบัความเห็นของ

อาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้แล้วเห็นสมควรให้ได้ I 

(๓) นกัศกึษาขาดสอบด้วยเหตสุดุวิสยัโดยได้ยื่นคําร้องตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรโดยทนัที และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้พิจารณาคําร้องประกอบกบัความเห็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้แล้วเห็นสมควร

ได้ I 

(๔) นกัศกึษาทํางานท่ีเป็นสว่นประกอบการศกึษายงัไมส่มบรูณ์และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศกึษา

โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและแจ้งให้คณบดีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกบัผล

การศกึษาของนกัศกึษาอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ 

การเปลีย่น I ตาม (๑) และ (๒) ให้ได้รับสญัลกัษณ์การประเมินผลสงูสดุไมเ่กิน B 
 

ข้อ ๑๑๒  การให้สญัลกัษณ์ IP จะกระทําได้เมื่อการวดัและประเมินผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ในรายวิชา

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

สญัลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้วในกําหนดเวลาไม่เกินวัน สุดท้ายของ

กําหนดการสอบไลป่ระจําภาคการศกึษาภายใน ๑ ภาคการศกึษาปกติถดัไป  

หากพ้นกําหนดดงักลา่วแล้ว สญัลกัษณ์   IP จะเปลีย่นเป็นสญัลกัษณ์ U 

ข้อ ๑๑๓  การให้สญัลกัษณ์ W จะกระทําได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาได้ถอนรายวิชานัน้ 

(๒) นกัศกึษาลาพกัการศกึษาโดยถกูต้อง 

(๓) นักศึกษาถูกสัง่พักการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ด้วยเหตุผลอ่ืนท่ีมิใช่เพราะเหตุท่ีกระทําผิดข้อบังคับ 

ระเบียบ คําสัง่ หรือประกาศเก่ียวกบัการสอบของหลกัสตูร คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา หรือ มหาวิทยาลยั 

(๔) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอนุมตัิให้เปลี่ยนจากสญัลกัษณ์ I ตามข้อ ๑๑๑ (๑) (๒) หรือ (๓) 

เป็น W หากปรากฎว่าการป่วยหรือเหตุสุดวิสยัยังไม่สิน้สุดภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปถัดจาก

การศกึษาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียน 

(๖) นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนโดยผิดระเบียบ เง่ือนไขหรือข้อกําหนดของหลกัสตูร 

ข้อ ๑๑๔  การให้สญัลกัษณ์ X จะกระทําได้เฉพาะในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลแล้วแตส่ํานกังานบณัฑิตศึกษา

ยงัไมไ่ด้รับรายงานการประเมินผลการศกึษาของรายวิชานัน้ตามกําหนด 
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ส่วนที่ ๒ 

การคาํนวณคะแนนเฉลี่ย 
 

ข้อ ๑๑๕  การคํานวณคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาแตล่ะรายให้กระทําเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา 

ข้อ ๑๑๖  คะแนนเฉลีย่มี ๒ ประเภท ซึง่คํานวณได้ดงัตอ่ไปนี ้

๑๑๖.๑ คะแนนเฉลีย่รายภาคการศกึษา ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดย

เอาผลรวมของผลคณูของหนว่ยกิตคํานวณกบัแต้มระดบัคะแนนประจําสญัลกัษณ์ท่ีนกัศึกษาได้ในแต่ละรายวิชาทกุครัง้

เป็นตวัตัง้แล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหนว่ยกิตคํานวณรายภาค 

๑๑๖.๒ คะแนนเฉลีย่สะสม ให้คํานวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศกึษาจนถึงภาคการศึกษาท่ี

มีการคิดคํานวณโดยเอาผลรวมของผลคณูของหนว่ยกิตคํานวณกบัแต้มระดบัคะแนนประจําสญัลกัษณ์ท่ีนกัศึกษาได้ใน

แตล่ะรายวิชาทกุครัง้เป็นตวัตัง้แล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหนว่ยกิตสะสม 

ผลการศกึษาภาคฤดรู้อนให้นําไปรวมกบัผลการศกึษาภาคการศกึษาภาคถดัไปท่ีนกัศกึษาผู้นัน้ลงทะเบียนเรียน

และมีหนว่ยกิตคาํนวณรายภาคเพ่ือจําแนกสภาพนกัศกึษา 

ในกรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนวชิาใดวิชาหนึง่มากกวา่ ๑ ครัง้ให้ใช้ผลการเรียนท่ีได้คะแนนสงูสดุ และนบัจํานวน

หนว่ยกิตตามหลกัสตูรในวิชานัน้เพียงครัง้เดียว 

 

หมวดที่ ๘ 

การสาํเร็จการศึกษา 

ส่วนที่๑ 

ผู้สาํเร็จการศึกษา 
 

ข้อ ๑๑๗  ผู้ ท่ีจะมีสิทธ์ิขอรับประกาศนียบตัรหรือปริญญาตามความในหมวดนีไ้ด้นัน้ นกัศึกษาจะต้องปฏิบตัิ

ตามเกณฑ์การสาํเร็จการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

๑๑๗.๑ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ คะแนนหรือ

เทียบเทา่ 

๑๑๗.๒ ปริญญาโท 

๑๑๗.๒.๑ นักศึกษา แผน  ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย โดย

คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาแตง่ตัง้และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ดําเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ี

ประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceeding) 

๑๑๗.๒.๒ นกัศกึษา แผน  ก แบบ ก ๒  ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลกัสตูรโดยได้รับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํ่ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเทา่ พร้อมทัง้เสนอวิทยานิพนธ์และผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้

สดุท้าย โดยคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาแต่งตัง้และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออยา่งน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการ

หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceeding) 
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๑๑๗.๒.๓ นกัศกึษา แผน  ข  ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลกัสตูรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 

๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเทา่ สอบผา่นการสอบการค้นคว้าอิสระ และสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ / หรือปากเปลา่ในสาขาวิชานัน้ 

๑๑๗.๒.๔ นักศึกษาแสดงหลักฐานการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ หรือ แสดงหลักฐานการอบรม

ภาษาตา่งประเทศตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

๑๑๗.๓ ปริญญาเอก 

 ๑๑๗.๓.๑ นกัศึกษา แบบ ๑  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด  สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ   (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ 

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์     หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน

หรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 

(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ 

๑๑๗.๓.๒ นกัศกึษา แบบ ๒ ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามท่ีกําหนด    ในหลกัสตูรโดยได้รับคะแนนเฉลีย่สะสมไม่

ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนน    หรือเทียบเทา่สอบผา่นภาษาตา่งประเทศอยา่งน้อย ๑ ภาษาตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยักําหนด   สอบผ่านการสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทํา

วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคณุวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์       หรืออย่างน้อย

ดําเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ใน วารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลัน่กรอง  (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ 
 

ข้อ ๑๑๘  สําหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสตูรซึ่งกําหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของ

เง่ือนไขในการสาํเร็จการศกึษาและนกัศกึษาได้ดําเนินการจนผ่านเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่

ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีหลกัสูตรกําหนดและนักศึกษาได้ใช้เวลาใน

การศกึษาครบตามระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรแล้ว  นกัศกึษาสามารถยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรเพ่ือขอขยายเวลาการศกึษาได้ครัง้ละ ๑ ภาคการศกึษา แตไ่มเ่กิน ๒ ครัง้ 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาผา่นคณบดีเพ่ืออนมุตัิคําร้อง

ตามวรรคหนึง่ 

ข้อ ๑๑๙  สําหรับการสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ภาษาต่างประเทศของ

นกัศกึษาในหลกัสตูรเดียวกนัไมจํ่าเป็นต้องเป็นภาษาเดียวกนั 

ภาษาตา่งประเทศในท่ีนีห้มายถึง ภาษาท่ีเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ือทําวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระ 

สาํหรับหลกัสตูรท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ หากนกัศึกษาชาวต่างประเทศทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระใน

เร่ืองเก่ียวกบัประเทศไทย ให้ถือวา่ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศก็ได้ ยกเว้นกรณีท่ีนกัศกึษาเป็นคนไทยต้องกําหนดให้

ใช้ภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ช่ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ 

สาํหรับหลกัสตูรท่ีสอนเป็นภาษาไทยต้องกําหนดภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ช่ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศเทา่นัน้ 
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ข้อ ๑๒๐ ผู้สาํเร็จการศกึษาจะมีสทิธ์ิได้รับเกียรติบตัรเรียนดีก็ตอ่เมื่อมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นผู้สาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

(๒) มีคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ํ่ากวา่ ๓.๗๕ 

(๓) ไมม่ีรายวิชาท่ีได้สญัลกัษณ์ตํ่ากวา่ B 

(๔) ไมม่ีรายวิชาท่ีได้สญัลกัษณ์ U 

(๕) ไมม่ีรายวิชาท่ีได้สญัลกัษณ์ R 

 

ข้อ ๑๒๑ ให้สภามหาวิทยาลยัเป็นผู้อนุมตัิการสําเร็จการศึกษาและให้ถือวนัท่ีได้รับอนุมตัินัน้เป็นวนัสําเร็จ

การศกึษา 

 

ส่วนที่ ๒ 

การอนุมัติประกาศนียบตัรและปริญญา 
 

ข้อ ๑๒๒  นกัศกึษาท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศกึษาในแตล่ะภาคการศกึษา ให้ยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศกึษาตอ่สาํนกังานบณัฑิตศึกษาลว่งหน้าอย่างน้อย ๓๐ วนั  ก่อนวนัสิน้ภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

นัน้ 
 

ข้อ ๑๒๓  นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ

ประกาศนียบตัรหรือปริญญาตอ่สภามหาวิทยาลยัก็ตอ่เมื่อมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นผู้สาํเร็จการศกึษาตามบงัคบัความในหมวดท่ี ๘ สว่นท่ี ๑ 

(๒) ไมค้่างชําระคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ หรือไมม่ีหนีส้นิกบัมหาวิทยาลยั 

(๓) เป็นผู้ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการดําเนินการทางวินยันกัศกึษา 

(๔) สง่วทิยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจดัทําตามรูปแบบและจํานวนท่ี

สาํนกังานบณัฑิตศกึษากําหนด 

ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาอนมุตัิรายช่ือผู้สาํเร็จการศกึษาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๑๒๔  ให้สภามหาวิทยาลยัเป็นผู้อนมุตัิประกาศนียบตัรหรือปริญญา 

การเสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนมุตัิประกาศนียบตัรหรือปริญญาตอ่สภามหาวิทยาลยัให้เป็นไป

ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
 

ข้อ ๑๒๕  ในกรณีท่ีมีเหตผุลท่ีจําเป็นและสมควร   มหาวิทยาลยัอาจพิจารณามิให้ผู้สําเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ ใด

เข้ารับการประสาทปริญญาบตัรก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ ๑๒๖  สภามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาเพิกถอนประกาศนียบตัรหรือปริญญาซึง่ได้อนมุตัิแก่ผู้สาํเร็จการศกึษา

ผู้หนึง่ผู้ใดไปแล้วตามกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ผู้ สําเร็จการศึกษาผู้นัน้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้ มีสิทธิเข้าศึกษา หรือผู้ สําเร็จ

การศกึษาของหลกัสตูรท่ีตนได้สาํเร็จการศกึษา  
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(๒) ผู้สําเร็จการศึกษาผู้นัน้ได้ทําการลอกเลียนงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือการสําเร็จการศึกษา

ตามหลกัสตูรของผู้ อ่ืน หรือมิได้กระทําด้วยตนเอง  

(๓) ผู้สาํเร็จการศกึษาผู้นัน้ได้กระทําการอนัเป็นท่ีเสือ่มเสยีร้ายแรงตอ่มหาวิทยาลยั หรือตอ่ศกัดิ์ศรีแหง่ปริญญา

ท่ีตนได้รับ    

การเพิกถอนประกาศนียบตัรหรือปริญญาให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตัิประกาศนีบตัรหรือ

ปริญญาให้กบับคุคลนัน้ 

 

หมวดที่ ๙ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๒๗  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึง่ดํารงอยูใ่นวนัประกาศใช้ข้อบงัคบันีใ้ห้คง

ดํารงตําแหนง่ตอ่ไปจนกวา่จะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

 

ข้อ ๑๒๘  มิให้นําข้อบงัคบั ข้อ ๑๑๗.๒.๔ มาใช้บงัคบักบันกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาก่อนปีการศกึษา ๒๕๕๓ 
 

    ประกาศ ณ  วนัท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

                            พลเอก           

      (ธงชยั     เกือ้สกลุ) 

                    นายกสภามหาวิทยาลยั 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัโยนก 

ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 
 

 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัโยนก   เป็นไปตามมาตราฐานวิชาการดว้ย

ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   และโดยมติสภามหาวิทยาลยัโยนก   ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2552   

เม่ือวนัศุกร์ท่ี   26  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2552   จึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 

 

หมวด 1 

หมวดทัว่ไป 
 

ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัโยนกวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2552”       

ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัสาํหรับการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552   เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบมหาวทิยาลยัโยนก วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2531 ฉบบั

แกไ้ขปรับปรุง พ.ศ. 2547   และ บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวทิยาลยัท่ีขดั 

หรือ แยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

          “มหาวทิยาลยั”        หมายถึง    มหาวทิยาลยัโยนก 

       “อธิการบดี”      หมายถึง    อธิการบดีมหาวทิยาลยัโยนก 

       “คณะ”              หมายถึง    คณะวชิาต่าง ๆ ท่ีจดัสอนในมหาวทิยาลยั 

      “คณบดี”           หมายถึง    หวัหนา้ผูท่ี้มีความรับผดิชอบงานของคณะนั้นๆ 

      “สาขาวชิา”       หมายถึง    แผนกวชิาท่ีจดัสอนในมหาวทิยาลยั 

       “หวัหนา้สาขาวชิา”   หมายถึง    หวัหนา้ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานของสาขาวชิานั้นๆ 

               “อาจารยท่ี์ปรึกษา”    หมายถึง    อาจารยท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนดใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา    

            ประจาํตวันกัศึกษาแต่ละคน   

           “นกัศึกษาเตม็เวลา”  หมายถึง    นกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีเรียนเตม็เวลา 

        “นกัศึกษาไม่เตม็เวลา/บางเวลา”  หมายถึง    นกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีเรียนไม่เตม็เวลา 

ขอ้ 5.  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อาํนาจออกประกาศ คาํสั่ง หรือ ระเบียบปฏิบติั  

ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 
 

มหาวิทยาลัยโยนก 

ถนนวชิราวุธดาํเนิน ลาํปาง 52000 

YONOK  UNIVERSITY 

Lampang, Thailand 52000 

Phone : (054) 265170-6 Fax. (054) 265184 
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หมวด 2  

ระบบการศึกษา 

ขอ้ 6.  ระบบการศึกษา 

             มหาวทิยาลยัโยนก มีการจดัการศึกษาระบบทวภิาค  โดย 

6.1  ปีการศึกษาหน่ึงๆ แบ่งเป็น 2  ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาท่ี 1 และ ภาคการศึกษาท่ี 2    

แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์  และอาจมีภาคเรียนฤดูร้อนต่อจากภาค

การศึกษาท่ี 2   อีก 1  ภาคการศึกษาก็ได ้ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ ทั้งน้ีตอ้งมีชัว่โมง

เรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากบัชัว่โมงเรียนของการศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่

บงัคบั ยกเวน้หลกัสูตรท่ีไดก้าํหนดใหต้อ้งศึกษาในภาคฤดูร้อนดว้ย 

6.2  คาํวา่ “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาซ่ึงมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ก่ 

นกัศึกษา 

   6.2.1 วชิาท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  หรือไม่นอ้ยกวา่ 15  

ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิต 

       6.2.2   วิชาท่ีใช้เวลาปฏิบติัทดลอง  2  ถึง  3 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์  หรือไม่น้อยกว่า  30  

ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 6.2.3  วิชาท่ีใช้เวลาฝึกงาน หรือฝึกภาคสนาม(การฝึกงานวิชาชีพ) 3 ถึง 6 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ หรือ  ตั้งแต่ 45 ถึง 90   ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

หมวด 3  

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ขอ้ 7.  คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

      ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

           7.1  คุณวฒิุ 

                 7.1.1  ผูส้มคัรหลกัสูตรปริญญาตรี 4  ตอ้งสําเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  หรือ

เทียบเท่า  หรือสําเร็จการศึกษาประโยคอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรองวทิยฐานะ 

           7.1.2  ผูส้มคัรหลกัสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)  ตอ้งสาํเร็จการศึกษาจากระดบัประโยควิชาชีพ

ชั้ นสูงหรือเทียบเท่า   หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ  

           7.2  ไม่เป็นผูท่ี้มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดและแพทยมี์ความเห็นวา่

มีสุขภาพเหมาะสมท่ีเรียนได ้

7.3 มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นปีๆ ไป 
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หมวด  4 

การคัดเลอืกเข้าเป็นนักศึกษา 
 

 ขอ้ 8.  การคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา 

  การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาใน

มหาวทิยาลยั   จะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 
 

หมวด  5   

การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกติ 
 

 ขอ้ 9.  การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิต 

       นักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั   เพื่อให้นกัศึกษาทุกคนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได ้

โดยเฉพาะการศึกษาในระบบจะเป็นการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตของนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ี

ประสงค์จะเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั แบ่งออกเป็นสองประเภท คือการเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ 

และการเขา้ศึกษาปริญญาท่ีสอง   ส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการโอนความรู้ 

และใหห้น่วยกิตเขา้สู่การศึกษาในระบบ 

   9.1  การศึกษาในระบบ 

                       การเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี  

                       9.1.1  คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีขอเทียบโอน  

  1)  เป็นผูมี้ความประพฤติดี  

  2)  เป็นหรือเคยเป็นนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับรอง  

                      3)  ไม่เป็นผูท่ี้ถูกคดัช่ือออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบนัอุดมศึกษาเดิม เน่ืองจาก

ถูกลงโทษทางวนิยั  

  9.1.2  การเทียบโอนหน่วยกิตใหใ้ชเ้กณฑด์งัน้ี  

  1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือ หน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรับรอง  

  2)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในส่ี

ของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบ  

  3)  เป็นรายวิชาท่ีสอบไล่ไดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร ไม่ตํ่ากวา่ C   หรือ แตม้ระดบั

คะแนน  2.00  ระดบัคะแนนตวัอกัษร  S  หรือเทียบเท่า  

  4)  นกัศึกษาจะได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต  ไดไ้ม่เกินสามในส่ี

ของจาํนวนหน่วยกิตรวมท่ีจะตอ้งศึกษาในแต่ละหลกัสูตร/ สาขาวชิา ของมหาวทิยาลยั  
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   5)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยโยนกเป็นระยะเวลา              

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีการศึกษา  

    6) กรณีท่ีมหาวิทยาลยัโยนกเปิดหลกัสูตรใหม่ จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษาได้

ไม่เกินกวา่ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีนกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

แลว้ 

    7)  การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามการอนุมติัของ

คณะกรรมการ สาขาวชิา/หลกัสูตร  

    8) การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคาํนวณแตม้ระดบั

คะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average : CGPA)  เพื่อสาํเร็จการศึกษา ใหก้ระทาํดงัน้ี 

                                       (1)  ระบุช่ือสถาบนัการศึกษาเดิม  พร้อมทั้งลงรายการช่ือวิชาและอกัษรระดบั

คะแนน ท่ีรับโอนแยกไวส่้วนหน่ึงต่างหาก 

                                      (2)  การคิดคาํนวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมและได้รับปริญญาของ

มหาวิทยาลยั จะคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัเท่านั้น

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศึกษาจะไม่นาํมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสม 

9.2  การเขา้ศึกษาปริญญาท่ีสอง ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี  

        9.2.1  คุณสมบติัของผูข้อศึกษาปริญญาท่ีสอง  

                  1)  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสาํนกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  

                                     2)  เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจและโรคท่ีจะเบียดเบียน หรือ

ขดัขวางการศึกษา 

               3) เป็นผูมี้ความประพฤติดี  

                         9.2.2  การขอศึกษาปริญญาท่ีสอง ตอ้งเป็นสาขาวชิาหรือปริญญาท่ีมีช่ือไม่เหมือนกบั

สาขาวชิาหรือปริญญาเดิมท่ีสําเร็จการศึกษามาแลว้ 

 9.2.3  ไดรั้บยกเวน้การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเขา้หลกัสูตรปริญญาตรีท่ี

เขา้ศึกษาปริญญาท่ีสอง   ในกรณีท่ีคณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัพิจารณาแลว้เห็นว่าผูเ้ขา้

ศึกษาปริญญาท่ีสอง ยงัขาดความรู้ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   ก็อาจกาํหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้

โดยใหน้บัหน่วยกิตต่างหาก  ไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสม 

       9.2.4  ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาเพิ่มเติมอีกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตร 

                      9.2.5  รายวชิาใดท่ีไดศึ้กษามาแลว้ทั้งหมดในปริญญาเดิม  จะไดรั้บการพิจารณาเทียบ

โอนเพื่อใชใ้นการกาํหนดแผนการศึกษาของสาขาวชิาใหม่  รายวชิาท่ีโอนไม่ไดใ้ห้ตดัออก 
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                    9.2.6  รายวิชาท่ีจะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ จะต้องมีเน้ือหาสาระครอบคลุม            

ไม่น้อยกว่า สามในส่ีของรายวิชาท่ีขอเทียบโอนและมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า  C หรือแตม้ระดบัคะแนน 

2.00 เทียบเท่า 

                      9.2.7  ระยะเวลาในการศึกษาปริญญาท่ีสอง นกัศึกษาตอ้งศึกษาในหลกัสูตรปริญญาท่ีสอง

ไม่เกินสองเท่าของจาํนวนเวลาท่ีกาํหนดไวท่ี้ตอ้งศึกษาในหลกัสูตรตั้งแต่เร่ิมเรียนคร้ังแรก     

       9.2.8  การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคาํนวณแตม้ระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA)  เพื่อสาํเร็จการศึกษา ใหก้ระทาํดงัน้ี 

                1)  ระบุช่ือสถาบันการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการช่ือวิชาและ

อกัษรระดบัคะแนน  ท่ีรับโอนแยกไวส่้วนหน่ึงต่างหาก 

                                    2)  การคิดคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมและไดรั้บปริญญาของ 

มหาวทิยาลยั จะคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวชิาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัเท่านั้น 

 9.3  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 

                  การเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตาม 

อธัยาศยัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี  

                      9.3.1  เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั แลว้สามารถเทียบ

ความรู้เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาตามหลกัสูตรของคณะวชิาท่ีนกัศึกษาสังกดั  

                            9.3.2  การเทียบประสบการณ์จากการทาํงานใหค้าํนึงถึงความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ 

เป็นหลกั  

                              9.3.3  กรรมการวชิาการคณะเป็นผูก้าํหนดวธีิการประเมินวชิาในสังกดัของคณะวชิา

เพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาและเกณฑก์ารตดัสินของการประเมินในแต่ละ

วธีิ เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตโดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการหรือผูท่ี้รองอธิการบดีฝ่าย

วชิาการมอบหมาย  

                             9.3.4  ผลการประเมินตอ้งไดไ้ม่ตํ่ากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรือแตม้ระดบั

คะแนน 2.00  หรือเทียบเท่า หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร S ใหบ้นัทึกผลการเรียนตามวธีิการประเมิน โดย 

        CS  :  หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 

       CE  :  หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน  

           (Credits from Exam) 

                               CT  : หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่ 

 สถาบนัอุดมศึกษา (Credits  from Training)  

CP  :  หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio) 

 และการคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมเพื่อการสาํเร็จการศึกษาจะคาํนวณ

เฉพาะผลการศึกษาและวชิาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัเท่านั้น            
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9.3.5  นกัศึกษาท่ีขอเทียบโอนจะตอ้งใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นระยะเวลา    

ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีการศึกษา  และมหาวิทยาลัยจะรับเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกินสามในส่ีของจํานวน         

หน่วยกิตรวมของท่ีจะตอ้งศึกษาในแต่ละหลกัสูตร/สาขาวชิา ของมหาวทิยาลยัโยนก 

9.3.6  กรณีท่ีมหาวิทยาลยัโยนกเปิดหลกัสูตรใหม่  จะเทียบโอนนักศึกษาเขา้ศึกษาได ้ 

ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

แลว้ 

9.3.7  การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคาํนวณแตม้ระดบั 

คะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA)  เพื่อสาํเร็จการศึกษา ใหก้ระทาํดงัน้ี 

                                             1)  ระบุช่ือสถาบนัการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการช่ือวชิาและ 

อกัษรระดบัคะแนน   ท่ีรับโอนแยกไวส่้วนหน่ึงต่างหาก 

                                             2)  การคิดคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมและไดรั้บปริญญาของ 

มหาวทิยาลยั จะคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวชิาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยัเท่านั้น 
 

หมวด  6   

การขึน้ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 

 ขอ้ 10.  การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา   

              ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ตามวนั เวลา 

และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 
 

 ขอ้ 11.  การลงทะเบียน 

         การลงทะเบียน  หมายถึง  การลงทะเบียนรายวชิา  และ การลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของ

มหาวทิยาลยั 

        11.1  การลงทะเบียนรายวชิา 

               11.1.1 มหาวทิยาลยัจะกาํหนดใหมี้การลงทะเบียนเรียนวชิาต่าง ๆ ในแต่ละภาค

การศึกษาใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเปิดภาคการศึกษานั้น ๆ  

                 11.1.2 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ  ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  

อาจารย์ประจําวิชา และคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัด ในเอกสารลงทะเบียน ถ้ามีวิชาใดท่ีต้องศึกษาก่อน

(Prerequisite)  ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตร นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวชิาท่ีตอ้งศึกษาก่อนและสอบวิชาท่ีตอ้ง

ศึกษาก่อนใหไ้ด ้หรือไดรั้บอนุมติัจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวชิานั้น ๆ   มิฉะนั้นจะไม่

นบัเป็นหน่วยกิตลงทะเบียน 

               11.1.3 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเอง  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีกาํหนด

พร้อมทั้งชาํระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   นกัศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนหลงัวนัท่ีมหาวทิยาลยั 
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กาํหนดไว ้   ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพิ่มดงัน้ี ลงทะเบียนช้ากว่าวนัท่ีกาํหนดวนัละ 200 บาท    การเสีย

ค่าปรับในการลงทะเบียนช้า  ให้นบัวนัหยุดต่อเน่ืองรวมกนัดว้ย นกัศึกษาท่ีมิไดล้งทะเบียนภายในเวลาท่ี

กาํหนดจะไม่มีสิทธิเขา้เรียนในภาคการศึกษานั้น   ยกเวน้ในกรณีนกัศึกษามีเหตุจาํเป็นสุดวิสัยให้ขออนุมติั

ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี   

  11.1.4 ในภาคการศึกษาใด  หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพกั

การศึกษาสําหรับภาคนั้น โดยทาํหนงัสือขอลาพกัต่อสํานกัทะเบียนและประมวลผล    และจะตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพภายในสามสิบวนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา  หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว  

มหาวทิยาลยัจะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

  11.1.5 กรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บผลการเรียนเป็นอกัษร  IP  และไม่มีรายวชิาท่ีจะ

ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถดัไป ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั  

             11.1.6  จาํนวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาจะลงทะเบียน ใหก้ระทาํตามเกณฑต่์อไปน้ี 

  1)  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาลงทะเบียนไดไ้ม่ตํ่ากวา่  9  หน่วยกิต

และไม่เกิน 22  หน่วยกิต   นกัศึกษาวทิยาทณัฑล์งทะเบียนไดไ้ม่ตํ่ากวา่  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน 15 หน่วย

กิต    ภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต  สําหรับนกัศึกษาเต็มเวลา และไม่เกิน 9 หน่วยกิตใน

แต่ละภาคการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาไม่เตม็เวลา/บางเวลา 

   2) นกัศึกษาอาจลงทะเบียนตํ่ากวา่หรือมากกวา่จาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดใน

ขอ้ 11.1.6  ไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนภาคสุดทา้ยท่ีจะจบหลกัสูตร   หรือไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

  3) นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษาแรก ตอ้งลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 

ตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดโดยไม่มีการเพิ่มวชิาเรียน ยกเวน้การขอเพิกถอนวชิา 

           11.1.7  การลงทะเบียนเรียนวชิาเป็นพิเศษ  โดยไม่นบัหน่วยกิตรวมจาํนวนหน่วยกิต 

ตามหลกัสูตร  (Visitor)  

                       1)  ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาเป็นพิเศษ โดยไม่นบัหน่วยกิต  (Visitor)  

ไดโ้ดยตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตตามปกติและไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

                                         2) การเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต  ไม่บงัคบัให้เขา้สอบและไม่มี

ผลการเรียน  แจง้การบนัทึกรายวชิาท่ีเรียนเป็นพิเศษ ในช่องผลการเรียนจะบนัทึกสัญลกัษณ์  “V”    เฉพาะ

ผูท่ี้มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของวชิานั้น 

                                 3) มหาวทิยาลยัอาจอนุมติัใหบุ้คคลภายนอกเขา้เรียนบางวชิาเป็นพิเศษ โดยไม่

นบัหน่วยกิตได ้เม่ือไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดีและจะตอ้งเสียค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบ                            

มหาวทิยาลยั 

          11.2   การลงทะเบียนเรียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั 

                              นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ  แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์ท่ีจะใช้

บริการของมหาวิทยาลยั ในการศึกษาคน้ควา้ หรือกิจกรรมอ่ืนใด  ให้ดาํเนินการลงทะเบียนการใชบ้ริการ

และชาํระค่ารุงการศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
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หมวด  7 

การขอเพิม่วชิา การขอลดวชิา และการขอเพกิถอนวชิา 

 ขอ้ 12.  การขอเพิ่ม การขอลด และการขอเพิกถอนวชิา 

 12.1  การขอเพิ่ม    การขอลดรายวชิาใหก้ระทาํ ภายใน 1 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา

ปกติ   หรือภายใน 3 วนันบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน โดยไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  ซ่ึงรายวิชาท่ีขอลด

นั้นจะไม่บนัทึกในใบรายงานผลการศึกษา และนกัศึกษามีสิทธ์ิไดรั้บค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน   

  12.2   การขอเพิกถอนวชิา จะกระทาํไดก่้อนสอบปลายภาค  4   สัปดาห์สาํหรับภาค

การศึกษาปกติ   และก่อนสอบปลายภาค 2  สัปดาห์สาํหรับภาคฤดูร้อน รายวชิาท่ีขอเพิกถอนนั้นจะบนัทึก

สัญลกัษณ์   “ W “ ในใบรายงานผลการศึกษา 

 12.3   การขอเพิกถอนวชิาภายหลงัระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้  

         12.3.1  กรณีนกัศึกษาไม่เจบ็ป่วยจะตอ้งทาํคาํร้องขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษจาก

คณบดี     ถา้ไม่ไดรั้บอนุมติันกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิานั้นต่อไป  การขอเพิกถอนในกรณีน้ีตอ้งกระทาํก่อนการ

สอบปลายภาค   

  12.3.2  กรณีนกัศึกษาเจบ็ป่วยในวนัท่ีมีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวชิานั้นไดต้อ้ง

มีใบรับรองแพทยม์าแสดงเป็นหลกัฐานและไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

       12.4  การขอเพิ่ม การขอลดรายวชิาใด ๆ ตอ้งไม่ขดักบัจาํนวนหน่วยกิต ตามขอ้ 11.1.6 
 

หมวด 8    

ค่าเล่าเรียน และการขอคืนค่าเล่าเรียน 
 

 ขอ้ 13.  ค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 

 ขอ้ 14.  การขอคืนค่าเล่าเรียน 

         นกัศึกษาท่ีขอลดวชิาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา

ปกติ หรือ ภายใน 3 วนัของภาคฤดูร้อน มีสิทธิท่ีจะขอคืนค่าหน่วยกิตวชิานั้น 
 

หมวด  9 

ระยะเวลาการศึกษา 

 ขอ้ 15.  ระยะเวลาการศึกษา  

    นกัศึกษาตอ้งมีกาํหนดระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑด์งัน้ี 

     นกัศึกษาเตม็เวลา  

                หลกัสูตรปริญญาตรี(4ปี)         ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน    8  ปีการศึกษา    

                หลกัสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)   ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน  4  ปีการศึกษา 

    นกัศึกษาไม่เตม็เวลา/บางเวลา  

                หลกัสูตรปริญญาตรี(4ปี)         ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน    12  ปีการศึกษา    

                หลกัสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)   ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน    6 ปีการศึกษา 
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หมวด 10 

การวดัและการประเมินผลการศึกษา 
 

 ขอ้ 16.  การวดัและการประเมินผลการศึกษา 

  16.1  มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การวดัผลการศึกษารายวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน  ในทุกภาค

การศึกษา  การวดัผลการศึกษาอาจกระทาํโดยการสอบ หรือวธีิอ่ืนท่ีคณะเจา้ของรายวิชาจะกาํหนด 

  16.2  การสอบ  นกัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้สอบทุกคร้ังท่ีมีการสอบกลางภาคและปลายภาค 

หากไม่เขา้สอบใหถื้อวา่สอบตกในคร้ังนั้น  ผูท่ี้ขาดสอบจะตอ้งแจง้เหตุท่ีขาดสอบพร้อมหลกัฐานต่อสํานกั

ทะเบียนและประมวลผล โดยเร็วท่ีสุดเพื่อสํานกัทะเบียนและประมวลผล จะทาํรายงานเสนอต่อคณบดี

ต่อไป 

  16.3  นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิเขา้สอบวชิาใด จะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ 

เวลาเรียนทั้งหมดในวชิานั้น ทั้งน้ียกเวน้ในวชิาท่ีคณบดีไดป้ระกาศไวก่้อนวา่จะไม่คิดเวลาศึกษาในวชิานั้น 

 ขอ้ 17.  การประเมินผลการศึกษา 

     การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวชิา ใหป้ระเมินเป็นแตม้ระดบัคะแนน หรือระดบั

คะแนนตวัอกัษร  และสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน  ดงัต่อไปน้ี 

           17.1  แตม้ระดบัคะแนน มี 8  ระดบั  ดงัต่อไปน้ี 

    ระดบัคะแนนตวัอกัษร                 ความหมาย   แตม้ระดบัคะแนน  

                A  ดีเยีย่ม (Excellent) 4.00    

       B+         ดีมาก (Very Good) 3.50   

        B         ดี (Good)   3.00                                    

       C+         ดีพอใช ้3(Fairly  Good) 2.50                 

       C          พอใช ้(Fair) 2.00                                   

       D+        อ่อน (Poor) 1.50         

      D      อ่อนมาก (Very Poor) 1.00                                         

      F           ตก (Fail) 0.00  
                                             

                  17.2  สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน  มีความหมายดงัน้ี 

  สัญลกัษณ์    ความหมาย 

         W          ขอเพิกถอนวชิาโดยไดรั้บอนุมติั  และไม่ไดรั้บหน่วยกิต (Withdraw) 

                  IP                  ยงัไม่มีการวดัผล เน่ืองจากยงัมีการเรียนการสอนอยู ่(In-Progress) 

              I                   การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ อยูใ่นระหวา่งรอผลการศึกษา (Incomplete) 
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                        V                   การลงทะเบียนเรียนวชิานั้นในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟังเป็นพิเศษ   โดยไม่มี 

                                                       หน่วยกิตและการวดัผล นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

                                                       (Visitor) 

              S                   การเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ นกัศึกษาสอบผา่นในวชิานั้น (Satisfactory) 

                        U                  การเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ นกัศึกษาสอบตกในวชิานั้น (Unsatisfactory) 

                  CS                หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน  ( Credits from Standardized Tests) 

                        CE                หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน  

   (Credits from Exam) 

                        CT                หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืน 

                                                       ไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษา (Credits  from Training) 

                       CP                หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  ( Credits from Portfolio) 

 

             17.3  การใหร้ะดบัคะแนน  A , B+,  B , C+,  C หรือ D+,  D และ F  จะกระทาํไดด้งัน้ี 

             17.3.1 นกัศึกษาเขา้สอบ และ/หรือ มีผลการเรียนท่ีประเมินไดเ้ป็นระดบัคะแนน 

                           17.3.2 เปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไป 

    17.4 การใหร้ะดบัคะแนน F จะกระทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

                      17.4.1   นกัศึกษาเขา้สอบและสอบตก 

        17.4.2   นกัศึกษาขาดสอบโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณบดี  

                 17.4.3   นกัศึกษาไม่มีสิทธิเขา้สอบ   เน่ืองจากมีเวลาเ รียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในวชิานั้น 

                  17.4.4   นกัศึกษาทุจริตในการสอบ และไดรั้บการตดัสินใหส้อบตก 

                  17.4.5   เปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I เป็น F โดยอตัโนมติั เน่ืองจากไม่ทาํการเปล่ียน 

                                               สัญลกัษณ์ I ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

17.5 การใหส้ัญลกัษณ์ W จะกระทาํไดเ้ฉพาะวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้   และ 

นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหข้อเพิกถอนวชิานั้นภายในเวลาท่ีระบุไวใ้นขอ้ 12.2 

17.6  การใหส้ัญลกัษณ์  I ในวชิาใดจะกระทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

        17.6.1  นกัศึกษามีเหตุจาํเป็นสุดวสิัยเกิดข้ึนในช่วงเวลาใกลส้อบและระหวา่งสอบ เช่น 

การเจบ็ป่วยและไดรั้บอนุญาตให้ลาป่วยได ้ฯลฯ    หรืออาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้สาขาวิชาเห็นสมควรให้

รอผลการศึกษาเพราะนกัศึกษายงัทาํงานหรือส่วนประกอบการศึกษาของรายวชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์ 

  17.6.2  การเปล่ียนสัญลกัษณ์  I ให้เป็นระดบัคะแนนท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของ     

การสอบ และ/หรืองานให้กระทาํ เม่ือนักศึกษาทาํการสอบ  และ/หรือ ทาํงานครบถ้วนตามกาํหนดแล้ว   

ทั้งน้ี จะตอ้งใหเ้สร็จส้ินภายใน  2  สัปดาห์แรกของภาคเรียนถดัไป  หากพน้กาํหนดน้ีจะเปล่ียนสัญลกัษณ์  I  

เป็น  F  โดยอตัโนมติั 
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         17.7   การใหแ้ละการปฏิบติัเก่ียวกบัสัญลกัษณ์  V    จะกระทาํดงัน้ี 

  17.7.1  นกัศึกษาไดล้งทะเบียนวชิาในฐานะผูเ้ขา้ร่วมฟังซ่ึงจะไดรั้บสัญลกัษณ์   V   

และตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนวชิาเรียนปกติ 

           17.7.2  วชิาท่ีลงทะเบียนโดยไดรั้บสัญลกัษณ์   V  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้

สาขาวชิา 

                  17.7.3  นกัศึกษาจะใชว้ชิาท่ีเรียนโดยไดรั้บสัญลกัษณ์  V   เป็นวชิาบงัคบัก่อนของ

รายวชิาต่อเน่ืองไม่ได ้

                               17.7.4  มหาวทิยาลยัจะไม่นบัหน่วยกิต   ในการลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดรั้บ

สัญลกัษณ์ V และจะไม่บนัทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยตอ้งใชเ้วลาเรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80  ของ

เวลาเรียนทั้งหมด 

        17.8  การใหร้ะดบัคะแนน S และ U  กระทาํในกรณีดงัดงัต่อไปน้ี 

                 17.8.1  นกัศึกษาเขา้สอบ และ/หรือ มีผลการเรียนท่ีประเมินได ้

                17.8.2  อกัษร S เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่นกัศึกษาสอบได ้

                17.8.3  อกัษร U เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่นกัศึกษาสอบตก 

                17.8.4  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอกัษร U ในกระบวนวชิาท่ีบงัคบัจะตอ้งลงทะเบียนในรายวชิา

นั้นซํ้ าอีก  

        17.8.5  การใหส้ัญลกัษณ์ S หรือ U จะกระทาํไดเ้ฉพาะรายวชิาท่ีคณะเห็นวา่ไม่สมควร

ประเมินผลการศึกษาเป็นแตม้ระดบัคะแนน 

                     17.9  การให้สัญลกัษณ์  IP  จะกระทาํไดใ้นรายวิชาท่ียงัมีการเรียนการสอนอยู ่ยงัไม่มีการ

วดัและประมวลผล  สัญลกัษณ์ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบติังานในรายวิชานั้นส้ินสุด และมี

การประเมินผลการศึกษาเป็นแตม้ระดบัคะแนน หรือสัญลกัษณ์ S หรือ  U ตามแต่กรณี   ทั้งน้ี ไม่เกินวนั

สุดทา้ยของกาํหนดสอบปลายภาคการศึกษาภายใน 2 การศึกษาถดัไป หากพน้กาํหนดดงักล่าว มหาวิทยาลยั

จะเปล่ียนสัญลกัษณ์ IP ใหเ้ป็นระดบัคะแนน F หรือ  U 

                        17.10  สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน จะไม่ถูกนาํมาคาํนวณหาค่าลาํดบัขั้นสะสมเฉล่ีย 

(Grade Point Average , GPA) 

                         17.11  สัญลกัษณ์ CE , CP , CS  และ CT ใชเ้ฉพาะรายวชิาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดใหไ้ดรั้บ

การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 

          17.12  การนบัหน่วยกิตสะสม เพื่อสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

                                     17.12.1  รายวชิาท่ีนกัศึกษาไดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร A , B+ , B , C+ , C , D+ , D  

หรือ S , CE , CP , CS และ CT  เท่านั้น  จึงจะนบัหน่วยกิตของรายวชิานั้น   เป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสาํเร็จ

การศึกษา 

                                    17.12.2  ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง  ใหน้บัหน่วยกิต

สะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว และใหน้บัเฉพาะคร้ังท่ีนกัศึกษาสอบผา่น  
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 ขอ้ 18.  การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

      18.1  การประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาแต่ละคน ให้กระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละ

ภาคการศึกษา 

18.2 การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียใหน้บัเฉพาะรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน

และสอบตามหลกัสูตร และเป็นวชิาท่ีมีการวดัผลและไดร้ะดบัคะแนน A , B+,  B ,  C+ , C , D+ ,  D หรือ F  

      18.3  นกัศึกษาท่ีมีระดบัคะแนนตวัอกัษร  D ข้ึนไป หรือ ไดส้ัญลกัษณ์ S  ถือวา่สอบไดใ้น

รายวชิานั้น  ยกเวน้รายวชิาท่ีคณะ/สาขาวชิา กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

      18.4  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ าไดเ้ฉพาะในรายวชิาท่ีมีผลการเรียนตํ่ากวา่ C  โดยใน

การลงทะเบียนเรียนรายวชิาซํ้ าจะนาํหน่วยกิตและแตม้ระดบัคะแนนท่ีไดม้าคาํนวณระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมทุกคร้ัง 

18.5 การคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาแต่ละคนใชว้ธีิดงัน้ี 

       18.5.1 แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค (Grade Point Average)  คาํนวณโดยใช ้

ผลรวมของผลคูณระหวา่งหน่วยกิตกบัแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารดว้ยผลรวม

ของหน่วยกิตทุกรายวชิาท่ีศึกษาในภาคนั้น 

                         18.5.2  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ( Cumulative Grade Point Average)  คาํนวณ

โดยใชผ้ลรวมของผลคูณระหวา่งหน่วยกิตกบัแตม้ระดบัคะแนนของแต่ละรายวิชาท่ีศึกษาทั้งหมด หารดว้ย

ผลรวมของหน่วยกิตของรายวชิาท่ีศึกษาทั้งหมด  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง ให้คิด

ทุกคร้ัง 

                                18.5.3  การคาํนวณหาแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย  และแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจะ

ใชจุ้ดทศนิยมสองตาํแหน่งโดยปัดเศษทิ้งไปในทุกกรณี 

  18.6  การบนัทึกผลการเรียน 

         18.6.1  ใบรายงานผลการเรียนประจาํภาค (Grade  Report)  มีการบนัทึกผลการเรียน

ทุกรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียน 

          18.6.2  ใบรายงานผลการเรียนรวม (Transcript)   มีการบนัทึกผลการเรียนทุกรายวิชา 

ท่ีมีการลงทะเบียนเรียน กรณีท่ีมีการลงทะเบียนซํ้ าให้บนัทึกทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน และคาํนวณ

คะแนนเฉล่ียสะสมทุกคร้ัง 

         18.7  สาํหรับกรณีท่ีนกัศึกษาสอบตก  จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

                   18.7.1  นักศึกษาท่ีสอบตกได้รับระดับคะแนน  F ในวิชาท่ีไม่ใช่วิชาเลือกต้อง

ลงทะเบียนเรียนวชิานั้นซํ้ า 

                             18.7.2  นกัศึกษาท่ีสอบตกไดรั้บระดบัคะแนน F ในวิชาเลือก อาจจะลงทะเบียน

เรียนวชิานั้นซํ้ าอีก  หรือเลือกรายวชิาอ่ืนแทนได ้
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                        18.8  เม่ือนกัศึกษาสอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบทุกวชิาตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้  ได้

แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 2.00  นกัศึกษาอาจจะเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสม  2.00 จากระบบ 4 แตม้ระดบัคะแนนได ้ โดยวธีิการดงัน้ี  

      18.8.1  ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวชิาอ่ืนท่ียงัไม่เคยเรียนและมีอยูใ่นหลกัสูตรโดย 

ไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

                                18.8.2  เรียนซํ้ าในบางรายวชิาซ่ึง นกัศึกษาเคยเรียนมาแลว้รายวชิาท่ีขอเรียนซํ้ าตอ้งได ้

ระดบัคะแนน  ตํ่ากวา่ C  

 18.8.3  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาใดมากกวา่ 1 คร้ัง   ใหน้าํจาํนวนหน่วยกิตและ

แตม้ระดบัคะแนนท่ีได ้จากการสอบทุกคร้ังไปใชใ้นการคาํนวณคะแนนสะสมเฉล่ีย 

 

หมวด  11 

 การจําแนกสภาพนักศึกษา และการพ้นสภาพนักศึกษา 

 ขอ้ 19.  การจาํแนกสภาพนกัศึกษาและฐานะนกัศึกษา      

  19.1  การจาํแนกสภาพนกัศึกษาจะกระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งน้ี 

ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาเป็นปีแรก   การจาํแนกสภาพนกัศึกษาจะกระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ีสอง           

นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา  สาํหรับภาคฤดูร้อนใหน้าํผลการศึกษาไปรวมกบัผลการศึกษาในภาคการศึกษาแรกท่ี 

นกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนศึกษา  เพื่อจาํแนกสภาพนกัศึกษา   สภาพนกัศึกษามี 2 ประเภทคือ 

   19.1.1  นกัศึกษาปกติ ไดแ้ก่  นกัศึกษาท่ีสอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

ไม่ตํ่ากวา่  2.00  

                                      19.1.2  นกัศึกษาวทิยาทณัฑ ์ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมตํ่ากวา่ 2.00 

 

  19.2  ฐานะนกัศึกษา การจาํแนกฐานะชั้นปีของนกัศึกษาจะกระทาํเม่ือส้ินสุดแต่ละปี

การศึกษาตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   19.2.1  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1  ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีสอบไดไ้ม่เกิน 36 หน่วยกิต 

   19.2.2  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  2  ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ 36 หน่วยกิตข้ึนไป  

แต่ไม่เกิน 72  หน่วยกิต 

           19.2.3  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  3  ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ 72 หน่วยกิตข้ึนไป  

แต่ไม่เกิน 108 หน่วยกิต 

   19.2.4  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4   ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ 108 หน่วยกิตข้ึนไป 
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 ขอ้ 20.  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  

  นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 

   20.1   ตาย 

   20.2   ลาออก 

   20.3   โอนไปเป็นนกัศึกษาสถาบนัอ่ืน 

   20.4   ขาดคุณสมบติัของการเขา้เป็นนกัศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 7 

   20.5   ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดในขอ้ 11.1.4 

   20.6   มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนกัศึกษา   หรือกระทาํการอนัก่อให้เกิดความเส่ือม

เสียแก่มหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง   และมหาวทิยาลยัเห็นสมควรใหถ้อนช่ือจากทะเบียนนกัศึกษา 

  20.7   มีผลการศึกษาอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี 

   20.7.1  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้ภาค การศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 

            20.7.2  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกนัโดยเร่ิม

นบัจากภาคการศึกษาท่ีสองท่ีเขา้ศึกษาเป็นตน้ไป 

20.8  ไม่สามารถเรียนสาํเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดท่ีกาํหนดในหลกัสูตร  

นบัตั้งแต่ภาคแรกท่ีลงทะเบียนเรียนในสาขาวชิานั้น ๆ 

20.9  เรียนจบครบตามหลกัสูตรและไดรั้บปริญญา 

 

หมวด 12 

การลา 

 ขอ้ 21.  การลา 

  21.1 การลาป่วย 

  นกัศึกษาผูใ้ดท่ีป่วยจนไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนหรือ

กาํหนดการจดัการเรียนการสอนของรายวชิาได ้ ใหย้ืน่ใบลาตามแบบของมหาวทิยาลยัผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา

แลว้นาํไปขออนุญาตต่ออาจารยผ์ูส้อน 

  ในกรณีท่ีนกัศึกษาป่วยติดต่อกนั  7  วนัข้ึนไป  ใหย้ืน่ใบลาพร้อมดว้ยใบรับรองแพทย์

จากสถานพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

21.2 การลากิจ 

          นกัศึกษาผูใ้ดมีกิจจาํเป็น ไม่สามารถเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน

หรือกาํหนดการจดัการเรียนการสอนของรายวชิาได ้ ใหย้ืน่ใบลาตามแบบของมหาวทิยาลยัผา่นอาจารยท่ี์

ปรึกษาแลว้ นาํไปขออนุญาตต่ออาจารยผ์ูส้อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั หากไม่สามารถยืน่ใบลาล่วงหนา้ได ้ 

ใหย้ืน่วนัแรกท่ีเขา้ชั้นเรียน 
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  21.3  การลาพกัการศึกษา 

  21.3.1  นกัศึกษาท่ีมีความจาํเป็นจะขอลาพกัการศึกษา อาจจะยืน่คาํร้องขอลาพกั 

การศึกษาต่อสาํนกัทะเบียนและประมวลผล  ไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 

    1)  เจบ็ป่วยจนตอ้งรักษาพยาบาลตวัเป็นเวลานานตามคาํสั่งแพทย ์  โดยมี

ใบรับรองแพทยจ์ากกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

    2)  มีเหตุจาํเป็นสุดวสิัย ท่ีมหาวทิยาลยัพิจารณาแลว้สมควรใหล้าพกัการศึกษา

ได ้

    3)  ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวทิยาลยัเห็นสมควรสนบัสนุน 

   21.3.2  นกัศึกษาท่ีมีความจาํเป็นส่วนตวัอาจยืน่คาํร้องขอลาพกัการศึกษาได ้ถา้มี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

       1)  ศึกษาในมหาวทิยาลยัมาแลว้อยา่งนอ้ย  1  ภาคการศึกษา 

             2)  มีคะแนนสะสมเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

              3)  ระหวา่งท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่ารักษา 

สภาพการเป็นนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา  มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

    4)  ในการลาพกัคร้ังหน่ึง ๆ  นกัศึกษาจะลาพกัเกิน 2  ภาคการศึกษา

ติดต่อกนัไม่ได ้

       5)  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาได ้ใหน้บัระยะเวลาท่ีลาพกัอยู่

ในระยะเวลาการศึกษา ดว้ย ยกเวน้นกัศึกษาท่ีลาพกัเน่ืองจากถูกเกณฑ์เขา้รับราชการทหาร  และกรณีตามขอ้ 

19.1.3 

        6)  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาเม่ือจะกลบัเขา้ศึกษาต่อตอ้ง

รายงานตวัต่อสาํนกัทะเบียนและประมวลผลก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนต่อไป 

                 21.3.3  หากเป็นการลาพกัในภาคการศึกษา   จะมีผลดงัต่อไปน้ี 

    1)  ถา้การลาพกัอยูใ่นระหวา่ง 4  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ   

2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน วชิาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บนัทึกในรายงานผลการเรียน  แต่ถา้การ

ลาพกัภายหลงัเวลาท่ีกาํหนดรายวชิาท่ีลงทะเบียนจะบนัทึกสัญลกัษณ์  W  ในใบรายงานผลการศึกษา 

     2)  ถา้การลาพกัภายหลงั 4  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 2 

สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน วิชาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะบนัทึกสัญลกัษณ์ W ในใบรายงานผลการ

เรียน 
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หมวด  13 

การย้ายคณะ  หรือ เปลีย่นสาขาวชิา 

 ขอ้ 22.  การยา้ยคณะ หรือเปล่ียนสาขาวชิา 

  22.1  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะยา้ยคณะ หรือเปล่ียนสาขาวิชา ให้ดาํเนินการเสร็จส้ินก่อนการ

ลงทะเบียนประจาํภาคการศึกษานั้น 

  22.2  นกัศึกษาท่ียา้ยคณะหรือเปล่ียนสาขาวชิา จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนด 

  22.3  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ยา้ยคณะ หรือ สาขาวิชา จะมีสถานภาพนกัศึกษาคงเดิม 

คณะหรือสาขาวิชาใหม่ของนักศึกษา จะโอนผลการศึกษาเดิมมาทั้งหมดโดยไม่เปล่ียนแปลง และการ

คาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหน้าํผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชามาใชใ้นการคาํนวณดว้ย  แต่การคิด

หน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรใหม่ใหน้บัเฉพาะหน่วยกิตของรายวชิาในหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่เท่านั้น 
 

หมวด 14 

นักศึกษาที่กระทาํผดิระเบียบการสอบ 

 ขอ้ 23.  นกัศึกษาท่ีกระทาํผดิระเบียบการสอบ 

 23.1  นักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบกลางภาค  หรือการสอบปลายภาค ซ่ึง

คณะกรรมการสอบพิจารณาวา่เป็นความผิดทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษนกัศึกษาผูก้ระทาํผิดโดย

ตดัสิทธิสอบและบนัทึก F ในวชิาท่ีกระทาํผดิระเบียบการสอบ ส่วนวชิาอ่ืนท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนไว ้ถา้เป็น 

วชิาท่ียงัไม่ไดส้อบก็ใหด้าํเนินการสอบตามปกติ และใหไ้ดผ้ลการสอบตามท่ีสอบไดจ้ริง 

 23.2  ให้อธิการบดีสั่งพกัการศึกษาผูก้ระทาํผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเป็นอยา่งนอ้ย การสั่ง

พกัการศึกษาใหเ้ร่ิมในภาคการศึกษาปกติถดัไป หากภาคท่ีถดัจากภาคการศึกษาท่ีกระทาํผิดเป็นภาคฤดูร้อน

ให้สั่งพกัภาคฤดูร้อนรวมไปด้วย  โดยให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติในการคิดสภาพนักศึกษาและ

ระยะเวลาการศึกษา เม่ือนกัศึกษาจะกลบัเขา้มาศึกษาตามปกติ จะตอ้งชาํระค่ารักษาสถานภาพใหค้รบถว้น 

 23.3 ถา้เป็นความผิดประเภททุจริตขั้นร้ายแรง ให้สภามหาวิทยาลยัเป็นผูส้ั่งให้พน้สภาพ

จากการเป็นนกัศึกษา 
 

หมวด  15 

การสําเร็จการศึกษา 
 

 ขอ้ 22.  การสาํเร็จการศึกษา 

      นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาและไดรั้บการเสนอใหไ้ดรั้บปริญญาตรี ตอ้งเรียนไดค้รบจาํนวน

หน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และขอ้กาํหนดของแต่ละสาขาวิชา  และสอบไล่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมรวมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 จากระบบ 4 แตม้ระดบัคะแนน 
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 ขอ้ 23.  การใหอ้นุปริญญา 

  นกัศึกษาจะสําเร็จการศึกษา  และไดรั้บการเสนอให้ไดรั้บอนุปริญญาจะตอ้งมีผลการศึกษา

ดงัน้ี 

 23.1 นกัศึกษาตอ้งศึกษาไดค้รบจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร   และขอ้กาํหนด

ของแต่ละสาขา และ สอบไล่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00  แต่ไม่นอ้ยกวา่ 1.75  จากระดบั

คะแนน 4 แตม้ 

 23.2  นกัศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง  หรือ เทียบเท่า ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บอนุปริญญา 
 

 ขอ้ 24.  การใหป้ริญญา 

  มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิต ปริญญาบณัฑิตเกียรติ

นิยมอนัดบัหน่ึง และปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง ดงัน้ี 

   24.1 สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิต นกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา และไดรั้บการเสนอให้ได้

ปริญญาบณัฑิต จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

            24.1.1 ศึกษารายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร และเง่ือนไขของหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้

    24.1.2  ใชเ้วลาในการศึกษาดงัน้ี 

                  นกัศึกษาเตม็เวลา   ไม่นอ้ยกวา่ 6  ภาคการศึกษา  สาํหรับหลกัสูตร 4 ปี และ   

4  ภาคการศึกษา สาํหรับหลกัสูตรต่อเน่ือง ทั้งน้ีไม่นบัระยะเวลาพกัการศึกษาดว้ยสาเหตุใด ๆ 

            นกัศึกษาไม่เตม็เวลา/บางเวลา ไม่นอ้ยกวา่ 14 ภาคการศึกษา สาํหรับ

หลกัสูตร 4  ปี  และ 8 ภาคการศึกษา สาํหรับหลกัสูตรต่อเน่ือง 

             24.1.3  สอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร     และมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

สะสมรวมตลอดหลกัสูตรไม่ตํ่ากวา่  2.00  จากระบบ 4  แตม้ระดบัคะแนน 

              24.1.4  เป็นผูมี้ความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกัด์ิศรีแห่งปริญญานั้น 

  24.2  ผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง และปริญญาเกียรตินิยมอนัดบั

สอง       ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

     24.2.1  มีคุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บปริญญาบณัฑิตตามขอ้ 24.1 

                     24.2.2  สอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป  และไม่มีรายวชิา

ใดท่ีเคยเรียนและไดส้ัญลกัษณ์  F  จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 

           24.2.3  สอบไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่  3.25 – 3.49   และไม่มีรายวชิาใด 

ท่ีเคยเรียนและไดส้ัญลกัษณ์  F  จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

              24.2.4  มีจาํนวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตไม่เกิน ร้อยละ 20 

ของจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร  
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 ขอ้ 25.  การใหเ้กียรติบตัรแก่ผูเ้รียนดี 

 ให้สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอช่ือนักศึกษาท่ีเรียนดี ต่อมหาวิทยาลยั เพื่อขอรับ

เกียรติบตัรเรียนดีประจาํปี  ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

  25.1  เกียรติบตัรเรียนดีโดยมีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุดตลอดหลกัสูตร 

                               นกัศึกษาท่ีมีสิทธิไดรั้บเกียรติบตัร จะตอ้งใชเ้วลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้

ในแผนการศึกษา โดยไม่นบัรวมภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้พกัการศึกษา  ไม่เคยไดรั้บระดบัคะแนน

ตวัอกัษร F   หรือ  U  ในรายวิชาใด และมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดตลอดหลกัสูตรของแต่ละ

สาขาวชิา  ทั้งน้ีตอ้งมีคุณสมบติัไม่ขดักบัขอ้ 24.2.1  

  25.2  เกียรติบตัรเรียนดีประจาํปี 

 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิได้รับเกียรติบตัรเรียนดีประจาํปี  ตอ้งลงทะเบียนเรียนสองภาค

การศึกษาปกติในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต  เวน้แต่ในปีการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการศึกษาของหลกัสูตร ในแต่ละสาขาวิชา ทั้งน้ีตอ้งไม่เคยไดรั้บระดบัคะแนน

ตวัอกัษร F หรือ U  ในปีการศึกษานั้น และมีระดบัคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

 

หมวด  16 

บทเฉพาะกาล      

                         

 ขอ้ 26.  ใหใ้ชร้ะเบียบมหาวทิยาลยัโยนก วา่ดว้ย “ระเบียบวิทยาลยัโยนกวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญา

บณัฑิต พ.ศ. 2531 ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง พ.ศ. 2547”   สําหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 

จนกวา่ จะสาํเร็จการศึกษา 

 

 

 ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

  ประกาศ   ณ  วนัท่ี  26   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2552  

 

 

         (ลงนาม)  พลเอก  

                           (ธงชยั     เก้ือสกุล) 

                           นายกสภามหาวทิยาลยั 
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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 เขา้ไปใน

หอ้งสอบ เวน้แต่กรรมการคุมสอบอนุญาตตามท่ีอาจารยป์ระจาํวชิากาํหนดในขอ้สอบ  กรณีท่ีนกัศึกษานาํ

โทรศพัทมื์อถือ หรือเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารมาดว้ย  จะตอ้งปิดเคร่ืองและวางไวใ้นท่ีท่ีกรรมการคุมสอบกาํหนด   

นกัศึกษาท่ีฝ่าฝืนถือวา่ส่อทุจริตในการสอบ 

7. กรณีท่ีนกัศึกษานาํตาํรา หนงัสือ บนัทึกขอ้ความ อปุกรณ์ช่วยคิดคาํนวณ วสัดุอุปกรณ์ใด ๆ โทรศพัทมื์อถือ  

หรือเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารเขา้ไปในหอ้งสอบและใชใ้นการสอบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ถือวา่ทจุริตในการสอบ 

8. ในระหวา่งการสอบ หา้มนกัศึกษาพดูหรือส่งสัญญาณกบัผูอ่ื้น  ดูหรือคดัลอกคาํตอบจากผูอ่ื้น หรือยอมใหผู้อ่ื้นดู  

หรือคดัลอกคาํตอบของตน หากมีขอ้สงสยัใด ๆ เก่ียวกบัขอ้สอบใหส้อบถามจากกรรมการคุมสอบ  นกัศึกษาท่ี

ฝ่าฝืนถือวา่ทุจริตในการสอบ 

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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ประกาศ มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การทดสอบความเช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ (English Proficiency Test) 

........................................ 
 

 เพ่ือใหก้ารทดสอบความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ  ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกหลกัสูตรเป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลยัจึงกาํหนดหลกัเกณฑ ์ การทดสอบความเช่ียวชาญดา้น

ภาษาองักฤษ (English Proficiency Test) ดงัน้ี 

 1. ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลยัเนชั่น  เร่ือง หลักเกณฑ์การทดสอบความเช่ียวชาญ          

ดา้นภาษาองักฤษ (English Proficiency Test)” 

 2. ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 

 3. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกหลกัสูตร จะตอ้งสอบไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 70  

จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ (English Proficiency Test)  

 4. มหาวิทยาลยัจะออกหนงัสือรับรองผลการสอบเม่ือนกัศึกษาสอบผา่นเกณฑ ์

 5. แนวปฎิบติัการทดสอบความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ (English Proficiency Test) ใหถื้อปฏิบติั

ดงัน้ี 

  5.1 มหาวิทยาลยักาํหนดให้มีการทดสอบความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ (English Proficiency 

Test) ทุกภาคการศึกษา โดยกาํหนดวนัสอบพร้อมกบัการสอบปลายภาค ของแต่ละภาคการศึกษา 

  5.2ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผ่านนกัศึกษาจะตอ้งเขา้สอบทุกคร้ังท่ีมีการสอบ โดยมุ่งท่ีจะพฒันาผล

ของการสอบในแต่ละคร้ัง  
  5.3 ในกรณีท่ีนกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาและยงัไม่ผ่านการทดสอบ นกัศึกษาสามารถแสดงผลการ

เรียนรู้ หรือความรู้ความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ หรือ พฒันาการของการเรียนรู้ จาก 

   5.3.1 ผลการทดสอบจากขอ้สอบมาตรฐานท่ีสอบโดยสถาบนัการศึกษาอ่ืน    ท่ีมีการแสดงผล

คะแนนเทียบเท่ากบัคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่          ท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

    1) ผลการทดสอบ Paper based TOEFL ไม่นอ้ยกวา่ 400 หรือ 

    2) ผลการทดสอบ IELTS ไม่นอ้ยกวา่ 4.0 หรือ 

    3) ผลการทดสอบ TOEIC ไม่นอ้ยกวา่ 625     หรือ 

    5.3.2 Portfolio ท่ีแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ หรือ 

   5.3.3 หลกัฐานแสดงการผา่นการศึกษา อบรม ภาษาองักฤษ  หรือ 
 
 
 

    มหาวิทยาลยัเนชัน่  444 ถ.วชิราวธุดาํเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลาํปาง 52000 โทรศพัท ์0-5426-5170-6 โทรสาร 0-5426-5184 http://nation-u.com 
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   5.3.4 หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ โดยการศึกษา คน้ควา้ เพ่ิมเติม   ดว้ยตนเอง 

   

  5.4 นกัศึกษาสามารถยื่นผลการเรียนรู้ตามขอ้ 5.3.1 – 5.3.4 ได ้ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1                    

ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  28  กนัยายน  2555  

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษอิ์นทร์  รักอริยะธรรม) 

อธิการบดี 
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เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เพ่ือดูพัฒนาการในดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดสอบปละ 2 ครั้ง 

ในวันสุดทายของการสอบปลายภาค ของแตละภาคการศึกษา หรือตามปฏิทินการศึกษากําหนด ซ่ึง

รายละเอียด และเกณฑในการทดสอบ progress test มีดังนี้ 

 ขอสอบ 

 ขอสอบแบงเปนเปน 2 สวน สวนของการฟง (Listening) และ การอาน (Reading) 

 Listening แบงเปน 100 ขอ และ Reading 100 ขอ รวมเปน 200 ขอ ใชเวลาสอบท้ังสิ้น  2 ชม. 

 

 รายละเอียดแตละสวนขอสอบมีดังนี้  

 

Section 1 (45 minutes)   Listening Comprehension 

    Part 1: Photographs   10  questions 

    Part 2: Question-Response  30  questions 

    Part 3: Conversations   30  questions 

    Part 4: Talks    30  questions 

Section 2 (75 minutes)    Reading 

    Part 5: Incomplete Sentences  40  questions 

    Part 6: Text Completion  12 questions 

    Part 7: Reading Comprehension 

     -Single passages  28  questions  

     - Double passages  20 questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ  (Progress test) 
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ตารางคะแนน  (Adapted from Oxford University Press) 
No. of 

item 
Converted Score 

No. of  

item 
Converted Score 

No. of 

item 
Converted Score 

No. of 

item 
Converted Score 

Correct 

Items 
Listening Reading 

Correct 

Items 
Listening Reading 

Correct 

Items 
Listening Reading 

Correct 

Items 
Listening Reading 

0 5 5               
1 5 5 26 125 125 51 265 285 76 410 400 
2 5 5 27 130 130 52 270 290 77 410 405 
3 5 5 28 140 140 53 274 295 78 415 410 
4 5 5 29 150 145 54 280 300 79 420 415 

5 5 5 30 160 150 55 285 305 80 425 420 
6 10 5 31 170 155 56 290 310 81 430 425 
7 20 5 32 180 160 57 300 310 82 435 430 
8 30 5 33 185 170 58 305 315 83 440 435 
9 40 5 34 190 180 59 310 315 84 445 440 
10 45 10 35 200 190 60 315 320 85 450 445 

11 50 15 36 210 200 61 320 325 86 455 450 
12 55 20 37 220 210 62 325 330 87 460 455 
13 60 25 38 225 220 63 330 335 88 465 460 
14 65 30 39 230 225 64 340 340 89 470 465 
15 70 35 40 235 230 65 345 345 90 480 470 
16 75 40 41 240 235 66 350 350 91 485 475 
17 80 45 42 240 240 67 360 355 92 490 480 
18 85 50 43 245 245 68 365 360 93 490 485 
19 90 60 44 245 250 69 370 365 94 495 490 
20 95 70 45 250 255 70 380 370 95 495 495 
21 100 80 46 250 260 71 385 375 96 495 495 
22 105 90 47 255 265 72 390 380 97 495 495 
23 110 100 48 255 270 73 395 385 98 495 495 
24 115 110 49 260 275 74 400 390 99 495 495 
25 120 120 50 260 280 75 405 395 100 495 495 

 

คะแนนรวมท้ังส้ิน 990 คะแนน แบงเปน 8 Levels โดยสัดสวนคะแนนคิดเปน 100 % ดังตอไปนี้ 
 

English Progress Test (ตามเกณฑ) 

 คะแนน

ต่ําสุด (%) 

คะแนน

สูงสุด (%) 
ระดับ 

0 19 Level 1 

20 29 Level 2 

30 39 Level 3 

40 49 Level 4 

50 59 Level 5 

60 69 Level 6 

70 79 Level 7 

80 100 Level 8 

ตัวอยาง 

การคิดคะแนนเปรียบเทียบระดับ (Level) 

Listening 30 items  = 160 points 

Reading 61 items  = 325 points 

 รวมคะแนน  =  485 points 
 

คิดขอท่ีถูก  (91÷200) x100 = 45.5% 
 

ระดับท่ีไดคือ Level 4 
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ระเบียบการทดสอบภาษาอังกฤษ  (Progress test)   

 1. นักศึกษาทุกคนตองทําการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test)  รวมท้ังสิ้น 8 ครั้ง ตลอด

หลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะจัดทดสอบทุกสิ้นภาคการศึกษา  รวมปการศึกษาละ 2 ครัง้ 

 2. นักศึกษาทานใดหากสอบถึงระดับ 7 จะถือวาผาน (Pass with distinction) เปนผลใหนักศึกษา

ทานนั้นไมตองทําการทดสอบอีกโดยไมมีเง่ือนไข 

 3. เหตุผลหลักในการสอบ Progress test คือการดูพัฒนาการ ดังนั้นหากท้ัง 8 ครั้ง  นักศึกษาสอบ

ไมผานถือวาไมผิดหลักการ แตตองมีพัฒนาการในการสอบทุกครั้ง หากผลรวมของท้ัง 8 ครั้ง ไมมีพัฒนาการ 

กอนจบหลักสูตรนักศึกษาตองเขาอบรมการเรียนภาษาและมีผลสอบยืนยัน หรือใบรับรองวาผานหลักสูตร

นั้นๆ จํานวนชั่วโมงหลักสูตรท่ีเขาอบรมอยางนอย 45 ชม.  

 4. หากนักศึกษาขาดสอบในแตละครั้งตองนําใบรับรองการอบรม หรือใบผานหลักสูตรการอบรม

นั้นๆมายื่นเพ่ือทดแทนการขาดสอบ จํานวนชั่วโมงการอบรมอยางนอย 45 ชม. ซ่ึงจํานวนการอบรม 45 ชม. 

ในการอบรม ทดแทนการขาดสอบได 1 ครั้ง หรือสามารถนําผลทดสอบภาษาอ่ืนๆ มายื่นได (ดูขอ 7และ 8) 

 5. ใบประกาศการอบรมหรือใบรับรองการอบรม สามารถรวมชั่วโมงได ในกรณีท่ีการอบรมแตละครั้ง 

จํานวนชั่วโมงไมถึง 45 ชม. แตตองเปนภาคการศึกษาเดียวกัน 

 6. หากนักศึกษาไมทําการเขาอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือทําการทดแทนการสอบท่ีขาดไป สามารถเก็บ

ชั่วโมงกิจกรรมทางดานภาษาอังกฤษท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน โดยลงบันทึกชั่วโมงในสมุดการเรียนรูทางดาน

ภาษา จํานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาอยางนอย 45 ชม. เทียบเทากับการขาดการทดสอบได 1 ครั้ง 

 7. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนๆ ท่ีสามารถยื่นทดแทนได คือ CU-TEP, TU-GET, 

TOEIC, TOEFL หรือ IELTS เทานั้น 

 8. หากนักศึกษาท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนๆ ตามรายละเอียดดานลาง สามารถ

นํามายื่นเพ่ือทําการยกเวนในการสอบ Progress Test ได โดยถือวาผานโดยไมมีเง่ือนไข 

  TOEIC     700  คะแนนข้ึนไป 

  TOEFL paper  550  คะแนนข้ึนไป 

  TOEFL CBT  183 คะแนนข้ึนไป 

  TOEFL IBT  79 คะแนนข้ึนไป 

  CU-TEP   90 คะแนนข้ึนไป 

  TU-GET   700 คะแนนข้ึนไป 

  IELTS   6.5 คะแนนข้ึนไป 

9. การทดสอบภาษาอังกฤษ  (Progress test)  ไมมีผลตอการสําเร็จการศึกษาแตอยางใด  แตหาก

นักศึกษาไมปฏิบัติตามเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) เม่ือสําเร็จการศึกษา  ในใบแสดงผล

การศึกษา (Transcript) จะปรากฎผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) วา “ไมผาน” 
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จัดทําโดย 
สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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