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ยนเคาอยีชเอเยัลายทิวาหมาภสกยาน

 ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกทาน ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยแหงนี้ 

ทางผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยลวนตั้งใจ มุงมั่นที่จะชวยพัฒนานักศึกษาทุกทานใหเปนบัณฑิตที่

มีคุณภาพทั้งในดานความรู คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพและเปนทรัพยากรสำคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติตอไป ในปจจุบันเปนยุคที่มีการแขงขันอยางรุนแรง เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยี และการ

เชื่อมตอถึงกันอยางรวดเร็วของทั้งโลก ดังนั้นนักศึกษาทุกทานตองตั้งใจศึกษาและพัฒนาตนเองอยูสม่ำเสมอ โดยนอกจาก

ตองพัฒนาทักษะในสาขาวิชาที่ตนไดเลือกศึกษาแลว นักศึกษาตองพัฒนาทักษะดานอื่นที่จำเปนสำหรับการประกอบ

อาชีพดวย เชน ทักษะดานภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานรวมกับผูอื่น การวิจัยสืบคนหาขอมูล การวิเคราะห 

การสรางสรรค และการคิดอยางเปนระบบ เปนตน เพื่อที่จะเปนคนที่มีความรูทั้งดานกวางและลึก สามารถนำความรูที่มี

ไปประยุกตใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่แทจริงตอไปในอนาคต

 นอกจากนี้ ผมขอใหนักศึกษาทุกทานจงตระหนักถึงการสรางประโยชนใหกับสวนรวมเปนหลัก และมีเปาหมาย

ท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือสรางประโยชนใหแกตนเองและผูอ่ืน โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยจะเปนแรงผลักดัน และสงเสริม

ใหทุกทานประสบความสำเร็จดังที่ไดตั้งเปาหมายไวทุกประการ
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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

(ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล)
ยนเคาอยีชเอเยัลายทิวาหมีดบรากิธอ

 ขอตอนรับนักศึกษาใหมประจำปการศึกษา 2562  ทุกทานเขาสูมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ขอใหทุกทาน

ตั้งใจศึกษาหาความรูและเก็บเกี่ยวประสบการณตลอดระยะเวลาการเรียนใหไดมากที่สุด เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับ

การทำงานในอนาคต ในปจจุบันนี้เปนยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมไดเขามามีบทบาทตอการเรียนเปนอยางมาก     

โดยผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายและสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ บนอินเทอรเน็ต 

ดังนั้นเมื่อนักศึกษาไดมีโอกาสเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ก็ขอใหตั้งใจเรียนทั้งในชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนและ

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา โดยคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เอเชียอาคเนยมีความพรอมท่ีจะแนะนำและสงเสริม เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในสาขาท่ีไดศึกษาและมีทักษอ่ืนๆ 

ที่จำเปนสำหรับการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังจะชวยสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูที่มีความฉลาดทางอารมณ มีคุณธรรม 

และจริยธรรม ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทำใหสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีคุณภาพ

 ในโอกาสน้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายโปรดดลบันดาลใหนักศึกษามหาวิทยาลัย

เอเชียอาคเนยทุกทานประสบความสำเร็จ และสมปรารถนาตามที่ไดมุงหวังตั้งใจไวทุกประการ
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 ในนามคณะบริหารธุรกิจขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกๆ คนดวยความยินดียิ่ง ทุกคนกาวสูรั้วมหาวิทยาลัยดวยความ

มุงมั่น ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาพรอมที่จะเรียนรูในศาสตรตางๆ เพื่อจะนำองคความรูเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชนทั้ง

ตอตนเอง ครอบครัวและสังคมตอไป

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พรอมสนับสนุนการเรียนรูและรอคอยชื่นชมความสำเร็จรวมกัน  ขอใหทุกคนมั่นใจวา

สถาบันการศึกษาแหงน้ี เปนแหลงท่ีเต็มเปยมไปดวยองคความรูตางๆ ท่ีจะมอบใหกับนักศึกษาทุกคน ขอใหใชเวลาท่ีศึกษาอยูใน

รั้วมหาวิทยาลัยไดศึกษาหาความรูอยางเต็มที่ และเรียนรูหาประสบการณเพิ่มเติมนอกหองเรียน เพิ่มทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและภาษาตางประเทศ   ซึ่งสิ่งนี้จะชวยสรางความแขมแข็งใหนักศึกษา มีโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต  

จึงขอใหนักศึกษาทำวันนี้ใหพรอมที่สุด ทำวันนี้ใหดีที่สุด เพราะความสำเร็จในวันนี้จะสงผลตอความสำเร็จในวันหนา

(นายศราวุธ  เอี่ยมสอาด)
ผูชวยอธิการบดี ฝายสื่อสารองคกร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและผูอำนวยการศูนยประชาสัมพันธฯ



 
 
 
 

สารคณบดี
คณะนิติศาสตร

)ศงวะนามรทัภ   กดิ์  ัศิธทุส.รด(
                                 รตสาศิตินะณคีดบณค

 ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกทาน สูมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยดวยความยินดี มหาวิทยาลัยแหงน้ีจะสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม พรอมทั้งสรางเสริมประสบการณชีวิต เพื่อใหสามารถ

กาวสูความสำเร็จและเปนบัณฑิตที่พึงประสงค รับใชสังคม การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย จะตองอยูรวมกันกับคนหมูมาก 

จำเปนตองมีความอดทน เสียสละและอภัยซึ่งกันและกัน ความสามัคคีจะนำมาซึ่งความเปนปกแผนและมั่นคง ขอให

นักศึกษาใหมทุกทานพยายามสรางคุณสมบัติเหลานี้ใหมีอยูประจำตัว

 ขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกทาน มีความสุข มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ แข็งแรง และประสบความสำเร็จ

ในการศึกษา ดั่งที่ตั้งใจไวทุกประการ



 
 
 
 

สารคณบดี
คณะนิติศาสตร

)ศงวะนามรทัภ   กดิ์  ัศิธทุส.รด(
                                 รตสาศิตินะณคีดบณค
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กาวสูความสำเร็จและเปนบัณฑิตที่พึงประสงค รับใชสังคม การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย จะตองอยูรวมกันกับคนหมูมาก 

จำเปนตองมีความอดทน เสียสละและอภัยซึ่งกันและกัน ความสามัคคีจะนำมาซึ่งความเปนปกแผนและมั่นคง ขอให
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และผูอำนวยการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                         )ฏันมาร  ีลามุส.รด ยราจารตสาศยวชูผ(
                                         ยัลายทิวติฑณับีดบณค

ติฑณับาหมจิกรุธราหิรบรตูสกัลหรากยวนำอูผะลแ

 ในนามของคณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยทุกคน ขอตอนรับนักศึกษาใหม ทุกระดับ ทุกหลักสูตร ประจำปการ

ศึกษา 2562 ทุกทาน ดวยความยินดีที่ทานทั้งหลายมีโอกาสเขามาศึกษาเลาเรียนในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนยของเรา การศึกษาระดับปริญญาโทถือเปนการศึกษาที่เนนการปลูกฝงใหคิดเปน คนควาเปน สวนระดับปริญญา

เอกสรางความรูใหม ดังนั้นขอใหนักศึกษาตั้งใจคิด ตั้งใจคนควาศึกษาอยางแทจริง นักศึกษาบางทานที่มีประสบการณ

ทำงานมาแลว อาจมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ซึ่งเปนสาขาเดียวกับที่มาสมัครเรียน บางคนจึงอาจจะรูในบางเรื่องมาก 

แตอยากใหขอคิดวาการเรียนคือการจัดระบบความคิดใหม ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะหากไมสามารถจัดระบบความคิด

ได เราจะไมมีวิสัยทัศนเดินหนาตอไปได การจัดระบบความคิดทำใหเราตองคิดและมองไปขางหนา ตองศึกษาเรียนรูจาก

บุคคลและสถานการณรอบตัว ดังนั้นเมื่อนักศึกษาตัดสินใจมาเรียน ก็ขอใหใชโอกาสในการเรียนอยางเต็มที่ สรางคุณคาให

กับชีวิตการทำงานและสังคม

 สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักศึกษาแตละทานเคารพบูชา รวมทั้งดวง

วิญญาณคุณยาแปลก เหมือนปว จงอำนวยอวยพรใหนักศึกษาใหมทุกทาน จงมีความสุขในการเรียน และประสบความ

สำเร็จในการเรียน เปนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตามที่ตนเองและครอบครัวมุงหวังไวทุกทาน และขอตอนรับนักศึกษา

ใหมทุกทาน สูครอบครัวของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ดวยความยินดียิ่ง



 
  
 
  

 

สารคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร 

 )ลุกะรตแ  นฒัวุนาภ.รด( 
รตสาศมรรกวศิวะณคีดบณค

 ขอกลาวตอนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยทุกทาน  ที่ไดมีโอกาสเขา

มารวมอยูใตรมเงาของสถานศึกษาแหงนี้  กระผมมีความหวังวานักศึกษาทุกคนจะสามารถเริ่มชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

อยางมีความสุข ไดศึกษาหาความรูเพื่อไปประกอบอาชีพ  ไดพบมิตรสหายที่จะเปนทั้งเพื่อนเรียนและอาจจะเปนเพื่อนที่

รวมทำงานตอไปในอนาคต  นอกจากนั้นแลวมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยจะเปนที่ที่ใหการอบรมใหรูจักวินัย ในการเรียน 

การทำงาน ตลอดจน คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือท่ีนักศึกษาจะสามารถนำส่ิงเหลาน้ีไปประกอบเปนปจจัยท่ีสำคัญของบุคลากร

ท่ีทรงคุณคาในแตละสาขาวิชาประกอบวิชาชีพ  

 สุดทาย ผมขออวยพรใหนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ทุกคนจงมีสติ สรางปญญา พรอมที่จะ

เรียนรู คนควา สรรพวิชา เพื่อใหเกิดความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียน และมีความสุขความเจริญและสำเร็จการศึกษา

ดังที่ตั้งใจไว
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เรียนรู คนควา สรรพวิชา เพื่อใหเกิดความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียน และมีความสุขความเจริญและสำเร็จการศึกษา

ดังที่ตั้งใจไว

 
 
 

 
 

สารคณบดี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

 ในนามคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณาจารยและบุคลากรทุกทาน ขอตอนรับนักศึกษาใหม

ทุกทานที่ไดตัดสินใจเขามาศึกษาในรั้วน้ำเงิน-ทอง ปการศึกษา 2562 นี้ ดวยความยินดีอยางยิ่ง นับเปนโอกาสอันดีที่

ทุกคนไดกาวเขาสูการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สูการปฏิบัติจริง โดยเนนใหเปนผูมีความ

รู ความอดทน มีสำนึกดานคุณธรรมและจริยธรรม  เปนบัณฑิตที่มีความเกงงานรวมทั้งเปนคนดี มีความสามารถในการ

ปรับตัวเมื่อตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ ในชีวิต  สามารถผานพนอุปสรรคตางๆ ไปไดโดยมีจิตใจที่เขมแข็งและ

มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและสังคม ขอใหนักศึกษาทุกคนใชเวลาในการเรียนรูและมีความเพียรพยายามอยาง

ตอเนื่อง รูจักแบงเวลาใหเหมาะสมซึ่งจะเปนประโยชนตอการเรียนของนักศึกษาเอง โดยหากนักศึกษามีความมุงมั่นใน

การส่ังสม เสาะแสวงหา พัฒนาความรู ท้ังจากการแนะนำส่ังสอนจากอาจารยและจากการเรียนรูดวยตนเอง ก็จะสามารถ

เกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจและสติปญญาได และที่สำคัญควรจะตองมีความรอบรูวิชาการ มีความเปนผูนำ มีความ

รับผิดชอบ มีโลกทัศนที่กวางไกล  ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้จะเปนสวนสำคัญตอการพัฒนาตนเอง 

สังคม และประเทศชาติตอไป

 ทายนี้ ผมขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกทาน จงประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ  พลานามัยที่

แข็งแรง และประสบความสำเร็จในการศึกษาทุกประการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย  ภูสละ)
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร



 4  สารนายกสภา

 5  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 7  สารอธิการบดี

 8  คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 12 สารผูชวยอธิการบดี และคณบดี

 เกียรติยศและความภาคภูมิใจ

 ขอมูลทั่วไป
 25 หลักสูตรที่เปดสอน
 27 การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
 28 ขอแนะนําในการติดตอมหาวิทยาลัยและระเบียบปฏิบัติ
     เกี่ยวกับการติดตอสํานักทะเบียนและประมวลผล
 33 แผนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียน
     ปฎิบัติเก่ียวกับการติดตอสํานักทะเบียนและประมวลผล
 35 แผนผังแสดงการจําแนกสภาพนักศึกษาและเงื่อนไขการลงทะเบียน
 36 ระบบการศึกษาและการวัดผล
 39 เครื่องแบบนักศึกษา

 กิจกรรมนักศึกษา บริการ และสวัสดิการนักศึกษา
 45 การศึกษาวิชาทหาร
 45 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

 

 ขอพึงรู เกี่ยวกับการศึกษา
 53 การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทการใช และสวนประกอบ
     ของชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
 54 การใหปริญญาตรีเกียรตินิยม
 55 การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสู การศึกษาในระบบ 
 58 นักศึกษาพิเศษ
 59 การใชหองสมุด
 62 ระเบียบปฏิบัติในการสอบ
 63 การขอยายคณะหรือสาขาวิชา
 64 เกณฑใหทุนการศึกษา
 65 การลงทะเบียนรายวิชาขามสถาบัน
 66 การลาพักการศึกษาของนักศึกษา
 67 ระเบียบ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย วาดวยหลักเกณฑการเทียบโอน
     ผลการเรียนระดับปริญญาเขาสู การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2547
 74 ระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย วาดวยนักศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2535
 76 ระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย วาดวยการใชหองสมุด พ.ศ. 2549



 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 69 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 85 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     สาขาวิชาการจัดการสาธารณะสําหรับผูบริหารยุคใหม 
 97 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

 คําอธิบายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 135 คณะวิศวกรรมศาสตร 
   136 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
   146 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

   155 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
   163 สาขาวิศวกรรมโยธา
   173 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   180 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
   196 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
   196 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

 207 คณะบริหารธุรกิจ
   208 สาขาวิชาการบัญชี   
208 สาขาวิชาการตลาด
   208 สาขาวิชาการเงิน
   208 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
   208 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
   208 สาขาวิชาการจัดการ

 235 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
   236 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   245 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   258 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
   268 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
   280 สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
 290 คณะนิติศาสตร
   305 สาขาวิชานิติศาสตร

 คําอธิบายรายวิชา ระดับปริญญาตรี

























ม.เอเชียอาคเนยควารางวัลชนะเลิศ
แขงขันทักษะคอมพิวเตอร ICDL Digital Competition

ชิงแชมปประเทศไทย

รางวัลที่ 1
นายทัศพันธ งามสมพรพงศ และนางสาวปยะมาศ สมพันธแพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เหรียญทอง)
รางวัลที่ 2 นางสาวสุปาณี วันชะนะ 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (เหรียญเงิน)
รางวัลที่ 3 นางสาวเกษจราภรณ เจริญศิลาวาทย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (เหรียญทองแดง) 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ไดรับรางวัลดีเดน
Thailand Accounting U-CHallenge 2017

นางสาวจิราวรรณ กลิ่นศิริ
 และ นายชัชวาล ขำนวนทอง

ไดรับรางวัลดีเดนอันดับ 7 (จากทั้งหมด 90 ทีม)
พรอมทุนการศึกษา 5,000 บาท

ควบคุมดูแลโดย
อ.ภูดิท ไชยผล และ อ.สุนันทา พรเจริญโรจน



แอป ICAREU เตือนภัยเพื่อสังคมไทย
ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ทองเที่ยวไทยสไตล VR
ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

พัฒนาและออกแบบโดย นายมานิต ฉลภิญโญ
นายธีรพงศ ภักดีคุณากร และนายเกรียงไกร เซี่ยงวงษ
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคือ นายอภิชาติ คำปลิว
และ นายชนินทร เฉลิมสุข
ผลงานนี้ไดรับการคัดเลือกใหผานเขารอบชิงชนะเลิศ
การแขงขันโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 19 (National Software Contest : NSC 2017)

ผลงานชิ้นนี้เปนการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทย
ดวยเทคโนโลยี VR ดวยภาพหรือวีดีโอเสมือนจริง 

โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาประเทศไทย
ในยุค Digital Thailand และ Thailand 4.0

พัฒนาโดย นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ 
นายนฤเบศน ตั้งตันเจริญ, นายปฐมพงศ พุมเทียน

โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคือ นายอภิชาติ คำปลิว 
และนายชนินทร เฉลิมสุข ผลงานชิ้นนี้ไดรับคัดเลือก

ใหผานเขารอบชิงชนะเลิศ การแขงขันโปรแกรมคอมพิวเตอร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 19 

(National Software Contest : NSC 2017)

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ควารางวัลชมเชย
รายการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการดานบัญชี 

ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11

จากสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

นักศึกษาไดรับรางวัลไดแก

น.ส. มณฑาทิพย ปานนาค, น.ส. เบญจพรรณ ภูทอง

น.ส. สุชาดา ตั้งเพียรวัฒนา  

ควบคุมโดย

อ.มัณฑนา แกวดวงเล็ก, อ.ฉลวย ทองสมบูรณ, อ.ภูดิท ไชยผล

“Kazuki คาสึกิ”
รถประหยัดพลังงาน
ออกแบบและประดิษฐโดย 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย



นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ควารางวัลชมเชย
รายการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการดานบัญชี 

ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11

จากสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

นักศึกษาไดรับรางวัลไดแก

น.ส. มณฑาทิพย ปานนาค, น.ส. เบญจพรรณ ภูทอง

น.ส. สุชาดา ตั้งเพียรวัฒนา  

ควบคุมโดย

อ.มัณฑนา แกวดวงเล็ก, อ.ฉลวย ทองสมบูรณ, อ.ภูดิท ไชยผล

“Kazuki คาสึกิ”
รถประหยัดพลังงาน
ออกแบบและประดิษฐโดย 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย







   รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีและสอบไดอันดับ 1 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ชั้นป 4 

จัดโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาและวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร  ในพระราชูปถัมภฯ

   รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีและสอบไดอันดับ 1 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ชั้นป 4 

จัดโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาและวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร ในพระราชูปถัมภฯ

   รางวัลชนะเลิศ ประเภทความรูทักษะ ในการแขงขัน IDCL Digital Challenge เปนตัวแทนประเทศไทย 

ในระดับนานาชาติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

   รางวัลชนะเลิศ ประกวดเขียนเรียงความ โครงการ “ประกวดสุนทรพจนและเขียนเรียงความ”

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษา แหงประเทศไทย (สสอท.)

   รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ในงาน “คนรุนใหมหัวใจสรางสรรค”นักศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย จัดโดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทยนำผลงานออกอากาศทางรายการ “รูสูภัยพิบัติ” ทางชอง Thai PBS

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ตัวแทนประเทศไทย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเขาแขงขันรายการ IDCL Challenge  

การแขงขันดานทักษะความสามารถและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับนานาชาติ ประเทศสิงคโปร

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลพิเศษกิตติกรรมประกาศ Acknowledgement การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับ

ชาติ  หัวขอ “How To Improve English in the Digital Word” นักศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

   โปรแกรมเตือนภัย เปนแอพลิเคชั่นเตือนภัยเพื่อสังคมไทย จุดเดนของโปรมแกรมเตือนภัย เปนการรวมดวยชวยกันของคนในสังคม 

เพื่อใหเปนสังคมแหงการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผลงานผานเขารอบชิงชนะเลิศ การแขงขันโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย 

(National Software Contest : NSC) พัฒนาและออกแบบโดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

   ทองเที่ยวไทยสไตล VR ผลงานชิ้นนี้ไดรับคัดเลือกใหผานเขารอบชิงชนะเลิศ การแขงขันโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย 

(National Software Contest : NSC) และเปนการสงเสริมการทองเที่ยว ดวยเทคโนโลยี VR ดวยภาพหรือวีดีโอเสมือนจริง โดยการนำเทคโนโลยี

มาประยุกตใช เพื่อพัฒนาประเทศไทย  ในยุค Digital Thailand และ Thailand 4.0 พัฒนาโดยทีมงานนักศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

   เยาวชนที่มีผลงานดีเดน กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประเภทบุคคล เยาวชนทั่วไป นักศึกษาคณะนิติศาสตร 

สาขาวิชานิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร จัดโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว



   รางวัลดีเดน การแขงขันทำบัญชีดวยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา Thailand Accounting U-Challenge 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

   รางวัลการประกวดสุนทรพจน PIM Language Competition ครั้งที่ 2 นักศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

   รางวัลการแขงขันตอบปญหาทางดานบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภฯ

   รางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ , นักศึกษาคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร ณ พุทธสมาคมแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภฯ

   วุฒิบัตรสมาชิกสภาวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร คะแนนทดสอบความรูผูรับใบอนุญาตฯ ไดคะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

   รถประหยุดพลังงาน “kazuki คาสีกิ” ออกแบบและประดิษฐ โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

   รถประหยัดพลังงาน SAU ประดิษฐและพัฒนาโดย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เขาแขงขันในรายการฮอนดา

ประหยัดเชื้อเพลิง “HONDA ECO MILEAGE CHALLENGE” ณ สนามชางอินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิต จังหวัดบุรีรัมย โดยการควบคุมดูแลของ 

รศ.ดร.วีระพันธ ดวงทองสุข , อาจารยทแกลว เยี่ยมสวัสดิ์ อาจารยดำรงศักดิ์ กิจเดช



หลักสูตรที่เปิดสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตร สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคค�่า

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ü

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ü

 

หลักสูตรที่เปิดสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตร สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคค�่า

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) บริหารธุรกิจ ü

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) รัฐประศาสนศาสตร์ ü

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng.) วิศวกรรมไฟฟ้า ü
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1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1. วิศวกรรมไฟฟ้า
   (8 สาขาวิชา) (4 ป) 2. วิศวกรรมเครื่องกล  
  3. วิศวกรรมโยธา  
  4. วิศวกรรมอุตสาหการ  
  5. วิศวกรรมความปลอดภัย 
  6. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
  7. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1. วิศวกรรมไฟฟ้า
 (เทียบโอน 4 ป) 2. วิศวกรรมเครื่องกล
 รับผูจบ ปวส. 3. วิศวกรรมโยธา   
  4. วิศวกรรมอุตสาหการ  
  5. วิศวกรรมความปลอดภัย
  6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
2. คณะบริหารธุรกิจ บัญชีบัณฑิต (4 ป) 1. การบัญชี
    (6 สาขาวิชา)  บริหารธุรกิจบัณฑิต 2. การตลาด   
 (4 ป) 3. การเงิน   
  4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  6. การจัดการ
 บัญชีบัณฑิต (4 ป) 1. การบัญชี 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 2. การตลาด
  3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 (เทียบโอน 4 ป) 4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 รับผูจบ ปวส. 5. การจัดการ 
3. คณะศิลปศาสตร์และ ศิลปศาสตรบัณฑิต 1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
    วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
    (4 สาขาวิชา)  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3. รัฐประศาสนศาสตร์ 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4. ดิจิทัลมีเดีย 
4. คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 1. นิติศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตร4ปี)

 คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ภาค ภาค ภาค รอบเวลาเรียน รอบเวลาเรียน
    ปกติ ค�่า สมทบ วันเสาร-วันอาทิตย วันอาทิตย

ü	 	 ü
ü	 	 ü
ü	 	
ü	 	 ü
ü	 	 ü	 	
ü	 	

ü	 	 ü	 ü

									 ü

ü	 	 ü
ü	 	
ü	 	 ü
ü	 	 ü	

ü	 	 	 	 ü

ü	 	 	 	
ü	 	 	 	 ü
ü	 	 	 	 ü

ü	 	 	 	 ü
ü	 	 	 	 ü
ü	 	 	 	 ü
ü	 	 	 	 ü

ü	
ü	 	
ü	 	 	 	 ü
ü	 	 	 	 ü

ü	 	

ü	 	 	 	 ü

ü	 	 	 	 ü

ü	 	 	 	 ü

ü	 	 	 	 ü
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การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
เปิดด�าเนินการสอนดังนี้

ระดับปริญญาเอก

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

       หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาโท
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ

       หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาตร์

       หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ (วศ.ม.) สาขาวศิวกรรม

ไฟฟ้า

ระดับปริญญาตรี     

  คณะวิศวกรรมศาสตร

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป 

 -  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 -  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

 -  สาขาวิชาวิศวก รรมสิ่งแวดลอม

 -  สาขาวิชาวิศวก รรมคอมพิวเตอร์

  คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ป

 - สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

 - สาขาวิชาการตลาด

 - สาขาวิชาการเงิน

 - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 - สาขาวิชาการจัดการ

  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) หลกัสตูร 4 ป

 -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป

 -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตร 4 ป    

 -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ( ศป.บ.) หลักสูตร 4 ป      

 -  สาขา วิชา ดิจิทัลมีเดีย

	  คณะนิติศาสตร

 -  สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) หลักสูตร 4 ป 

 ใชเวลาเรยีนประมาณ 3 ป ส�าหรบัผูส�าเรจ็การศกึษาปริญญาตรี 

สาขาวิชาอื่นๆ

36



37

 1. การติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางดานวิชาการ ใหติดต่อกับ
อาจารย์ทีป่รกึษา และคณะทีต่นสงักดั โดยขอค�าปรกึษาในสิง่ท่ีเกีย่วกบั
  1.1 หลกัสตูรและวชิาเรยีนของแต่ละสาขาวิชาทีต่นศกึษาอยู่
  1.2 การเรยีน การสอน การสอบและตารางสอบตารางสอบ
ประจ�าภาค
  1.3 เนือ้หาของกระบวนวชิาต่าง ๆ ของคณะและสาขาวชิา
นัน้ ๆ
  1.4 การขออนุมัติใหเปิดสอนวิชาเรียนนอกโปรแกรมการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศเปิดสอนกระบวนวิชาเรียน
  1.5 ปัญหาการศึกษาและอื่น ๆ
 2. การติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางดานงานทะเบียน ใหติดต่อ
กับส�านักทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
  2.1 การสมัครเรียนการรับมอบตัวและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา
  2.2 การลงทะเบียน
  2.3 การเพิ่ม-ลดหรือถอนรายวิชา
  2.4 การลาออก และการพนสภาพนักศึกษา เนือ่งจากเหตุ    
ต่าง ๆ
  2.5 การท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา
  2.6 การเปล่ียนชื่อตัว  ชื่อสกุล  การเปล่ียนที่อยู่และการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
  2.7 การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ เช่นหนังสือรับรองการ
เป็นนักศึกษา
  2.8 การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record)
  2.9 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ และปริญญาบัตร
  2.10 การขอทุนการศึกษาประจ�าภาค
  2.11 การขอยายคณะ ยายสาขาวชิา หรอืยายรอบเวลาเรยีน
  2.12 การ ขอ ศกึษาต่อ  เพ่ือ คงสภาพ นกัศกึษา ซึง่ ใหออก ตาม
ระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัย ว่าดวยการจ�าหน่ายออก กรณีที่ 1  
และกรณีที่ 2
  2.13 การขอลาพักการศึกษา

หลักเกณฑการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
 1. สอบไดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. สอบไดประกาศนยีบตัรวชิาชีพข้ันสงูหรอืระดบัอนปุรญิญา
หรือเทียบเท่า
 3. สอบไดปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท
 4. ความประพฤติเรียบรอย ไม่เป็นผูบกพร่องในศีลธรรมและ
มารยาทอันดี
 5. มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 6. มีผู ปกครองและภูมิล�าเนาที่อยู ่ เป ็นหลักแน่นอน ซ่ึง
มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อไดตลอดเวลา
 7. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
 8. ไม่เคยตองโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาของศาล

หลักเกณฑการคัดเลือก
 การคัดเลือกผูสมัครเขาเป็นนักศึกษา ใหเป็นไปตามระเบียบ
การคัดเลือก เพื่อเขาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กระท�าได
โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. โดยการสอบคัดเลือกตามก�าหนด วัน เวลา สถานที่ และ
รายวิชาที่จัดสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จะประกาศใหทราบ
 2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย
 3. โดยการผ่อนผันไม่ตองสอบคัดเลือก ส�าหรับผูสมัครที่วุฒิ
ขั้นปริญญาตรี หรือเป็นนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาตามโครงการ
พิเศษ

ข้อแนะน�าในการติดต่อมหาวิทยาลัย
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล
 เพือ่ใหนกัศกึษาไดรบัความสะดวกในการตดิต่อกบัมหาวทิยาลยั 
ในสิ่งท่ีนักศึกษามีขอสงสัยกับมหาวิทยาลัยทางดานวิชาการและงาน
ทะเบียนดังต่อไปนี้
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  2.14 การขอหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้  
ส�านักทะเบียนและประมวลผล จะเป็นผูนัดแลวแต่กรณี

การแสดงรหัสประจ�าตัวนักศึกษา
 นักศึกษาใหม่จะไดรับการก�าหนดรหัสประจ�าตัวเม่ือไดรายงาน
ตัวเขาเป็นนักศึกษา รหัสประจ�าตัวนักศึกษามีความส�าคัญในการใช
อางองิและการตดิต่อด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ  เช่น การลงทะเบยีน  การ
เขาใชระบบทะเบยีน on-line เพือ่ตรวจสอบตารางเรยีนตารางสอนและ
ตารางสอบ เป็นตน
 ปัจจุบันรหัสนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ประกอบดวยตวัเลขและ/หรอืตวัอกัษร รวม 10 หลกั แบ่งเป็น 6 ชดุย่อย 
ดังนี้
 A B C D E F

 ชุดA  แสดงรหสัประจ�าปการศกึษา (2 ตวัทายของปพทุธศักราช)
 ชุดB  แสดงรหัสคณะวิชา
 ชุดC แสดงรหัสสาขาวิชา โดยความหมายของตัวเลขรหัส
สาขาวิชาจะขึ้นกับรหัสคณะวิชา
 ชุดD แสดงถึงหลักสูตรที่เขาศึกษา และ/หรือคุณวุฒิของผู
เขาศึกษา และ/หรือการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต และ/หรือรอบ
เวลาทีเ่ลอืกศกึษา โดยความหมายของตวัเลขหรอืตวัอักษรของชดุ D ขึน้
กับรหัสคณะวิชาและสาขาวิชา และระดับการศึกษา (ปริญญาตรี หรือ 
ปริญญาโท)
 ชุดE แสดงภาคการศึกษาเริ่มแรกที่เขาศึกษา
 ชุดF แสดงเลขล�าดับที่ ที่นักศึกษาเขาศึกษา จ�าแนกตามป
การศกึษา คณะ สาขาวชิา หลกัสตูร และภาคการศกึษาทีเ่ขาศกึษา  ตาม
รหัสที่ปรากฏในรหัสชุด A,B,C, D และ E

ความหมายรหัสชุดBแสดงรหัสคณะวิชา(ระดับปริญญาตรี)
 1  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.)
 3  หมายถึง  คณะบริหารธุรกิจ
 5  หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 6  หมายถึง  คณะนิติศาสตร์
ความหมายรหัสชุดCคณะวิศวกรรมศาสตร(ระดับปริญญาตรี)
 ชุด  C  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 2 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 5 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 6 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 8 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
 9 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ความหมายรหัสชุดCคณะบริหารธุรกิจ(ระดับปริญญาตรี)
 1  หมายถึง  สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
 2 หมายถึง สาขาวชิาการตลาด (หลกัสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ)
 3 หมายถึง สาขาวิชาการเงิน  (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
 4 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
 5 หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
 6 หมายถงึ สาขาวิชาการจดัการ (หลักสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ)



39

ความหมายรหัสชุดCคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

(ระดับปริญญาตรี)

 1 หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

   (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

 2 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

   (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)

 3 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)

 4 หมาย ถึง สาขา วิชา ดิจิทัลมีเดีย

   (หลัก สูตร ศิลปกรรม ศาสตรบัณฑิต)

ความหมายรหัสชุดCคณะนิติศาสตร(ระดับปริญญาตรี)

 1  หมายถึง  สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

ความหมายรหัสชุดDส�าหรับทุกคณะระดับปริญญาตรี

 (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

4 หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาใน

ภาคปกติ

7 หมายถึง นักศึกษา ที่ มี คุณวุฒิ ระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือ 

เทียบเท่า มี เทียบ โอน ผล การ เรียน

8 หมายถึง นักศึกษา ที่ มี คุณวุฒิ ระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือ  

เทียบเท่า ไม่มี การ เทียบ โอน ผล การ เรียน และ ศึกษา ใน  

ภาค สมทบ

9 หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาใน

ภาคค�่า/ภาคสมทบ

A หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ไม่มีการ

เทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในภาคปกติ

B หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ไม่มีการ

เทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในภาคสมทบ

C หมายถึง นกัศึกษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

หรือเทียบเท่า ส�าหรับประเภทช่างอุตสาหกรรม (เรียน

วิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น) และสาขาวิชาอื่น (เรียนใน

สาขาท่ีเปิดด�าเนินการ) โดยการเทียบโอน ผลการเรียน 

และศึกษาในวันอาทิตย์ 

D หมายถึง นกัศึกษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

หรือเทียบเท่าประเภทช่างอุตสาหกรรมโดยการเทียบ

โอน ผลการเรียน และศึกษาในวันเสาร์-วันอาทิตย์  

G หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

J หมายถึง นกัศกึษาทีม่คุีณวฒุริะดับปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า และ

ศึกษาในภาคสมทบ  

M หมายถึง นกัศึกษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

หรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการ เรียน ประเภท

ช่างอตุสาหกรรม และศกึษาในภาคสมทบ และนกัศกึษา

ที่ มีคุณวุฒิปริญญาตรี (ปริญญาที่สอง) สาขาวิชา

นิติศาสตร์ และศึกษาในภาคสมทบ  

N หมายถึง นกัศกึษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

หรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียน ประเภท

ช่างอุตสาหกรรม และศึกษาในภาคปกติ  

O หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า มีเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในภาค

สมทบ

P หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า มีเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในภาค

สมทบ
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Q หมายถึง นกัศึกษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

หรอืเทยีบเท่า หรืออนปุรญิญาประเภทช่างอตุสาหกรรม

มกีารเทยีบโอนผลการเรยีนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ดรบั

ยกเวน  

T หมายถึง นกัศึกษาทีม่คุีณวฒุริะดับปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และ

คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงูหรอืเทยีบเท่า 

หรืออนุปริญญาทางประเภทช่างอุตสาหกรรม  

ความหมายรหัสชุดDส�าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

(ระดับปริญญาตรี)

 ชดุDหมายถงึ นกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ  สาขา

วิชาการบัญชี หรือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการเงิน  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ โดยแยกตามคุณวุฒิก่อนเขา

ศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนหน่วยกิต และ/หรือรอบเวลาที่ศึกษา 

ดังนี้

4 หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาใน

ภาคปกติ

7 หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า มีการเทียบโอนผลการเรียน 

9 หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาใน

ภาคค�่า

A หมายถึง นกัศึกษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางการบัญชี  ไม่มีการ

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ดรบัยกเวน

และศึกษาในภาคปกติ

B หมายถึง นกัศกึษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางการบัญชี  ไม่มีการ

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ดรบัยกเวน  

และศึกษาในภาคค�่า

C หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ิมเติมจาก

รายวิชาที่ไดรับยกเวน  และศึกษาในวันอาทิตย์

D หมายถึง นกัศึกษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

หรอืเทียบเท่า หรอือนปุรญิญาทางบรหิารธรุกจิ ไม่มกีาร

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาท่ีไดรบัยกเวน  

และศึกษาในวันอาทิตย์

E หมายถึง นกัศกึษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางการบัญชี  มีการ

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาท่ีไดรบัยกเวน  

F หมายถึง นกัศกึษาทีม่คุีณวฒุริะดับปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า และ

คุณวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสงู หรอืเทยีบเท่า 

หรืออนุปริญญาทางการบัญชี 

G หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

I หมายถึง นักศึกษาที่ มี คุณวุฒิระดับปริญญาตรี และระดับ

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรือ

  อนุปริญญาทางดานสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์

J หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ศึกษาภาคค�่า

L หมายถึง นกัศกึษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

หรอืเทียบเท่า หรอือนปุรญิญาทางบรหิารธรุกจิ ไม่มกีาร

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาท่ีไดรบัยกเวน  

และศึกษาในวันอาทิตย์

M หมายถึง นกัศึกษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

หรอืเทียบเท่า หรอือนปุรญิญาทางบรหิารธรุกจิ ไม่มกีาร

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาท่ีไดรบัยกเวน  

และศึกษาในภาคค�่า
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N หมายถึง นกัศกึษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

หรอืเทียบเท่า หรอือนปุรญิญาทางบรหิารธรุกจิ ไม่มกีาร

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ดรบัยกเวน  

และศึกษาในภาคปกติ

Q หมายถึง นกัศึกษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจมีการ

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ดรบัยกเวน  

T หมายถึง นกัศึกษาทีม่คุีณวฒุริะดับปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และ

คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงูหรอืเทยีบเท่า 

หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ  

Y หมายถึง นกัศกึษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

  หรือเทยีบเท่า หรอือนปุรญิญาทางดานสารสนเทศ หรอื

  คอมพิวเตอร์ มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจาก

  รายวิชาที่ไดรับยกเวน

Z หมายถึง นกัศึกษาทีมี่คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

หรอืเทยีบเท่า หรอือนปุรญิญาทางดานสารสนเทศ หรอื

คอมพวิเตอร์ ไม่มกีารเทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจาก

รายวิชาที่ไดรับยกเวน และศึกษาในภาคปกติ

ความหมายรหัสชุดE

 1  หมายถึง  ภาคการศึกษาที่ 1

 2  หมายถึง  ภาคการศึกษาที่ 2

ตัวอย่าง รหัสนักศึกษา  61 3 1 4 1 0999

 หมายถึง นักศึกษาปการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า และไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาในภาค

ปกติ  รับเขาศึกษาเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ล�าดับที่ 999

ความหมายรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑิตสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ
 รหสันกัศกึษาระดับบณัฑติศกึษา ม ี10 หลกั แบ่งเป็น 6 ชดุย่อย  

และความหมายรหัสชุด A, E และ F  มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว

ในหลักสตูรระดบัปรญิญาตร ีรหสัชุดทีม่คีวามหมายเฉพาะแตกต่างจาก

ระดับปริญญาตรี  มีดังนี้

ระดับปริญญาโท

รหัสชุด B 4 หมายถึง ระดับปริญญาโท

รหัสชุด C 1 หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  3 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  4 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสชุด D 0 หมายถึง นกัศึกษาทีส่�าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามสาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรฯ ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรียน  ศึกษาตาม     

แผน ก

  1 หมายถึง นกัศึกษาทีส่�าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามสาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรฯ มีการ

เทียบโอนผลการเรียน  ศึกษาตามแผน ก 

  4 หมายถึง นกัศึกษาทีส่�าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามสาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรฯ ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรียน  ศึกษาตาม    

แผน ก ภาคปกติ

  5 หมายถึง นกัศึกษาทีส่�าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามสาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรฯ ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตาม     

แผน ข ภาคปกติ   
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  8 หมายถึง นกัศึกษาทีส่�าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตามสาขาวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตรฯ ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตาม     

แผน ข ภาคค�่า

  9 หมายถึง นกัศึกษาทีส่�าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามสาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรฯ  มีการ

เทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตามแผน ข

ระดับปริญญาเอก

รหัสชุด B 7 หมายถึง ระดับปริญญาเอก

รหัสชุด C 1 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  2  หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

รหัสชุด D 0 หมายถึง นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทตามสาขาวชิาทีร่ะบไุวในหลกัสตูรฯ ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรยีน ศกึษาตามแบบ 2 

(2.1) และ แผน ก แบบ ก 2  

รหัสชุด D 1 หมายถึง นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทตามสาขาวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตรฯ มี

การเทียบโอนผลการเรยีน ศกึษาตามแบบ 2 

(2.1) และ แผน ก แบบ ก 2

รหัสชุด D 3 หมายถึง นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทตามสาขาวชิาทีร่ะบไุวในหลกัสตูรฯ ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรยีน ศกึษาตามแบบ 1 

(1.1) และ แผน ก แบบ ก 1

แผนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียน
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน

1.การลงทะเบียน
 1.1 การลงทะเบียนตามปกติ หมายถึง  การลงทะเบียนตาม
ก�าหนดเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศ ใหลงทะเบียนก่อนเปิดภาค
เรียนตามปฏิทินการศึกษา



43

 1.2 การลงทะเบียนล่าชา หมายถึง การลงทะเบียนไม่ทันตาม
ก�าหนดเวลาปกต ิมหาวทิยาลยั ประกาศใหลงทะเบยีน (จะตองช�าระค่า
ปรับตามระเบียบ)
 การลงทะเบียนทั้ง 2 ประเภท จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ส�าหรับการลงทะเบียนล่าชานั้น นักศึกษาตองเสียค่า
ปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2.ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน
 นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา จะตองปฏิบัติดังนี้
 2.1 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนดวยตนเอง และช�าระค่า
หน่วยกิต ค่าบ�ารุง และค่าอื่น ๆ พรอมกับการลงทะเบียน
 2.2 หามลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาท่ีสอบไดเกรดสูงกว่า D+ 
(ระดับปริญญาตรี)
 2.3 หามลงทะเบียนรายวิชาท่ีตองศึกษาและสอบใหไดก่อน 
เพราะเป็นวิชาต่อเนื่องซึ่งหลักสูตรบังคับไวหรือตามขอก�าหนดว่าดวย
การลงทะเบียน
 2.4 นกัศึกษาจะตองลงทะเบยีนวชิาเรยีน โดยมจี�านวนหน่วยกติ
อยู่ในช่วงที่ก�าหนดไวของแต่ละคณะ สาขาวิชาและหลักสูตรยกเวน 
นักศึกษาที่ Regrade เพื่อจบการศึกษา

*** (การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาไดปฏิบัติตาม
 ขั้นตอนและช�าระเงินครบถวน) 

3.การเพิ่มรายวิชา
 หากมคีวามจ�าเป็นนกัศกึษาอาจขอเพิม่รายวิชาเรยีนส�าหรบัภาค
ปกติไดภายใน 2 สัปดาห์ ส�าหรับภาคฤดูรอนเพิ่มไดภายใน 1 สัปดาห์ 
นับแต่วันเปิดเรียน แต่การเพิ่มรายวิชาน้ีตองเป็นไปตามขอบังคับที่ระบุ
ไวของแต่ละคณะ และจะตองไดรบัความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา

4.การลดรายวิชา
 หากมีความจ�าเป็นตองถอนหรือลดรายวิชา  นักศึกษาอาจขอ
ถอนหรือลดรายวิชา ในภาคการศึกษาปกติไดภายใน 6 สัปดาห์ ส�าหรับ
ภาคฤดูรอนอาจถอนหรอืลดวชิาไดภายใน 3 สปัดาห์ นบัแต่วนัเปิดเรียน
หากเกินก�าหนดนี้ตองแจงเหตุจ�าเป็นที่ตองถอนหรือลด เช่น ป่วยไม่
สามารถเรยีนได และจะตองมใีบรบัรองแพทย์มาแสดงต่อคณบดเีพือ่ขอ
อนุมัติ ถาคณบดีไม่อนุมัติ นักศึกษาจะตองศึกษาต่อไป

5.การเปลี่ยนวิชาเรียน
 ใหนักศึกษาถอนวิชาเรียนที่จะเปลี่ยนออกก่อน แลวจึงขอเพิ่ม
วิชาเรียนใหม่ภายหลัง แต่ตองอยู่ในก�าหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน 
โดยด�าเนินการตามขั้นตอนท�านองเดียวกันกับการเพิ่ม - ลด รายวิชา
ทุกประการ

6.นักศึกษาที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา
 นกัศึกษาทีค่าดว่าจะส�าเรจ็การศึกษาในภาคการศกึษาหนึง่ ๆ  ให
ด�าเนินการไวล่วงหนาต่อไปนี้
 6.1 ยื่นค�ารองเพื่อขอจบการศึกษา ตามวันเวลาที่ก�าหนดไวใน
ปฏิทินการศึกษา
 6.2 ยื่นค�ารองขอหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT) และใบ  
รบัรองคุณวฒุพิรอมดวยรปูถ่ายขนาด 1.5 นิว้ จ�านวน 6 รปูถ่ายหนาตรง
ไม่สวมแว่นด�า นักศึกษาระดับปริญญาตรี, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ถ่ายรูปโดยสวมชุดครุยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 6.3 นกัศึกษาทีไ่ม่ยืน่เรือ่งขอจบการศึกษาในภาคการศกึษาทีจ่บ
ตามก�าหนดระยะเวลาที่ไดระบุไวในปฏิทินการศึกษาถือว่าไม่จบการ
ศึกษาในการศึกษานั้น
 6.4 นกัศกึษาทีย่ืน่ค�ารองขอจบการศกึษาไวแลว แต่ไม่จบในภาค
การศึกษานั้น ใหยื่นค�ารองขอจบใหม่ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะจบ 
(ตามก�าหนดระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา) มิฉะนั้นถือว่าไม่ประสงค์ที่
ขอจบการศึกษาในภาคนั้น
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แผนผัง
การจ�าแนกสภาพนักศึกษาและเงื่อนไขการลงทะเบียน
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ระบบการศึกษาและการวัดผลระดับปริญญาตรี
        มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์ ไดจดัใหมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี       
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.ระบบการศึกษา
 1.1  การศึกษาเป็นแบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษาแบ่งออก
เป็น 2 ภาคการศกึษาปกตแิละอาจมภีาคฤดรูอนกไ็ด หนึง่ภาคการศกึษา
ปกตมิรีะยะเวลาการศกึษา ไม่นอยกว่า 15 สปัดาห์ ส�าหรบัภาคการศกึษา
ฤดูรอนใชเวลาการศึกษาไม่นอยกว่า 8 สัปดาห์ และมีช่ัวโมงแต่ละ
รายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
 1.2 การคิดหน่วยกิตรายวิชา
  1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปราย
ปัญหา 1 คาบ ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึง่ภาคการศกึษาปกต ิไม่นอยกว่า 15 
คาบ ใหมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
  1.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง 
ใหมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
  1.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชเวลา 3 ถึง  6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ตลอดหนึง่ภาคการศกึษาปกต ิต้ังแต่ 45 ถงึ 90  ชัว่โมง 
ใหมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
  1.2.4 ระยะเวลา 1 คาบ เท่ากับ 60 นาที

2.การลงทะเบียน
 2.1 การลงทะเบียนเรยีนจะตองไดรบัความเหน็ชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา และถารายวิชาใดมีขอก�าหนดเก่ียวกับวิชาที่ตองศึกษาก่อน 
(Pre-requisite) ซึ่งก�าหนดไวในหลักสูตร นักศึกษาจะตองศึกษาปฏิบัติ
ตามขอก�าหนดนั้นก่อน หรือไดรับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนวิชานั้น ๆ
 2.2 นักศึกษาที่มิไดลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูรอน จะไม่มีสิทธิศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น ยกเวนในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจ�าเป็นสุดวิสัยและ
ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนไวเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี
 2.3 จ�านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้
  2.3.1 นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา

   2.3.1.1 นักศึกษาปกติ  จะตองลงทะเบียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติไม่นอยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
และในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรียนไดไม่เกิน 10 หน่วยกิต
   2.3.1.2 นักศึกษาที่อยู ่ในสภาพรอพินิจ จะตองลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่นอยกว่า 9 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 15  หน่วยกิต และในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรียนไดไม่เกิน 6 
หน่วยกิต
  2.3.2  นักศึกษาที่เรียนไม่เต็มเวลา
   2.3.2.1 นกัศึกษาปกต ิจะตองลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติไม่นอยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 18 หน่วยกิต 
และในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรียนไดไม่เกิน 6  หน่วยกิต
   2.3.2.2 นักศึกษาที่อยู ่ในสภาพรอพินิจ จะตองลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่นอยกว่า 6 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรียนไดไม่เกิน 6 
หน่วยกิต
  2.3.3 การลงทะเบยีนเรียนทีแ่ตกต่างไปจากขอ 2.3.1  และ 
2.3.2 จะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
 2.4 ก�าหนดวนัลงทะเบยีนและวธิกีารลงทะเบยีน ใหเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

3.การเพิ่มและเพิกถอนรายวิชา
 3.1 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท�าไดภายใน 2 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน นับ
ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
 3.2 การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระท�าไดภายใน 6 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคฤดูรอน นับ
ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การขอเพิกถอนรายวิชาภายในก�าหนดนี้จะ
ไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษา
 3.3 การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาท่ีก�าหนดไวใน
ขอ 3.2 จะตองท�าค�ารองขออนมุตัเิป็นกรณพีเิศษจากอธกิารบด ีและตอง
รับอนุมัติใหเพิกถอนได วิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ถาไม่
ไดรับอนุมัตินักศึกษาจะตองศึกษาวิชานั้นต่อไป
 3.4 การขอเพ่ิมและการขอเพิกถอนรายวิชาทุกกรณี จ�านวน
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หน่วยกิตที่เหลือจะตองไม่ขัดกับจ�านวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาตาม     
ขอ 2.3

4.เวลาเรียน
 นกัศกึษาจะมสีทิธเิขาสอบรายวชิาใด จะตองมเีวลาศกึษาไม่นอย
กว่ารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น

5.การวัดผลการศึกษา
 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการวัดผลระดับปริญญาตรี ดังนี้
 5.1 ผลการสอบของแต่ละวิชาแบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้
 ระดับ ความหมาย ค่าระดับคะแนน
 A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5
 B ดี (Good) 3.0
    C+ ค่อนขางดี (Almost Good) 2.5
  C พอใช (Fair) 2.0
 D+ อ่อน (Poor) 1.5
 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0
 F ตก (Failed)  0
การให F ในรายวิชาใดจะกระท�าไดในกรณี ต่อไปนี้
  5.1.1  นักศึกษาเขาสอบและสอบตก
  5.1.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ไดรับอนุมัติ
  5.1.3  นกัศกึษาไม่มสีทิธิเขาสอบ เนือ่งจากไดรบัการตดัสนิ
ว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
  5.1.4  นักศึกษาถูกตัดสินว่าท�าผิดระเบียบการสอบ
    5.2 นอกจากระดับทั้ง 8  ดังกล่าวในขอ 5.1 แลว ผลการศึกษา
ของรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณ์ ซ่ึงไม่มีค่าระดับ
คะแนน ดังนี้

สัญลักษณ ความหมาย
W  เพิกถอนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn with Permission)
S  ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory)
U  ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
I  การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
P  การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)

X  ไม่ไดรับรายงานผลการศึกษา (No Report)
V  ผูร่วมฟังค�าบรรยาย  (Visitor)

 
  5.2.1 การให W จะกระท�าไดเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได
ลงทะเบียนเรียนไวโดยพิจารณาจากกรณีดังต่อไปนี้
  ก. นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชาน้ัน หรือลาพักการศึกษา
หลังก�าหนดการเพิกถอน
  ข. นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
  ค. นกัศึกษาป่วยในวนัทีต่องสอบรายวชิานัน้และไดรบัอนุมตัิ
ใหเพิกถอนจากอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
  ง. นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ์  I  แลวขอลาพักภาคการศึกษา 
ถัดไป
           5.2.2 การให S จะกระท�าไดเฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต
หรือรายวิชาที่คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นระดับ
คะแนน ท้ังนีผ้ลการศกึษาของนกัศกึษาในรายวชิานัน้จะตองอยูใ่นเกณฑ์
ผ่าน
  5.2.3 การให U จะกระท�าไดเฉพาะรายวิชาเรียนที่ก�าหนด
ไวในขอ 5.2.2 แต่ผลการศึกษาของนกัศึกษาในรายวชิานัน้ไม่อยูใ่นเกณฑ์
ผ่าน
  5.2.4 การให I ในรายวชิาใด  จะกระท�าไดในกรณท่ีีอาจารย์
ผู สอนและหัวหนาสาขาวิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ
นักศึกษาจะท�างานที่เป็นส่วนประกอบ การศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่
ส�าเร็จสมบูรณ์  และนักศึกษาจะตองท�าการสอบและ / หรือท�างานที่
ก�าหนดใหท�าเพิ่มข้ึนใหเสร็จ เพื่อใหอาจารย์รายงานผลการสอบภายใน 
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะน้ันสัญลักษณ์ I จะ
เปลี่ยนเป็นระดับ F ไปโดยอัตโนมัติ
  5.2.5 การให P จะกระท�าไดเฉพาะรายวิชาท่ีหลักสูตร
ก�าหนดใหมีการสอบ หรือท�างานต่อเนื่องกันมากกว่า 1 ภาคการศึกษา 
และยังไม่มีการสอบในรายวิชานั้น
  5.2.6 การให  X จะกระท�าไดเฉพาะรายวชิาท่ีไม่ไดรายงาน
ผลการสอบปลายภาค
  5.2.7 การให V จะกระท�าใหเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลง
ทะเบียนเขาร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
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 5.3 การประเมินผลการศึกษา
  5.3.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระท�าเม่ือสิ้นภาคการ
ศึกษาปกติแต่ละภาค
  5.3.2 การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อใหครบ
หลักสูตรใหนับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรท่ีสอบไดระดับ    
A , B+ , C+ , C , D+ , D และ S เท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ใหนับจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเขา
สะสมเพียงครั้งเดียว
  5.3.3  การรวมจ�านวนหน่วยกติ เพือ่ใหในการค�านวณระดบั
คะแนนเฉลี่ย จะนับจากหน่วยกิต ซึ่งรายวิชาที่สอบไดระดับ A, B+, B, 
C+, C , D+, D และ F จากการสอบครั้งที่ไดคะแนนที่ดีท่ีสุดในการ
ค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
  5.3.4  ระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซ่ึงค�านวณไดดังนี้
คือ
   5.3.4.1 ระดับคะแนนเฉลีย่รายภาค ใหค�านวณผลการ
ศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน โดยเอาผลรวมของผลคูณของ
หน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาต้ังหารดวยผลรวมของ
หน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น
   5.3.4.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหค�านวณผลการ
ศกึษาของนกัศกึษาต้ังแต่เริม่เขาศกึษาจนถึงการสอบไล่ครัง้สดุทาย โดย
เอาผลรวมของผลคณูของหน่วยกติกบัค่าระดบัคะแนนของแต่ละรายวชิา
ตั้ง แลวหารดวยผลรวมของหน่วยกิตของวิชาดังกล่าว ดังท่ีระบุตามขอ 
5.3.3 ยกเวนรายวิชาที่ไดระดับคะแนน F
 5.4 สถานภาพของนักศึกษา
  5.4.1 การจ�าแนกสถานภาพ จะกระท�าเมือ่สิน้ภาคการศกึษา
ปกติแต่ละภาค ทั้งนี้ยกเวนนักศึกษาที่เขาศึกษาเป็นปแรก การจ�าแนก
สถานภาพของนักศึกษาจะกระท�าเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ีสองนับตั้งแต่
เริ่มเขาศึกษา
  5.4.2 สถานภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ 
และนักศึกษารอพินิจ
  ก. นกัศกึษาปกต ิไดแก่ นกัศกึษาทีไ่ดรบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

  ข. นักศึกษารอพินิจ  ไดแก่ นักศึกษาท่ีไดรับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00
   5.5 การสอบตกและการเรียนซ�้า
  5.5.1 นกัศึกษาทีส่อบไดระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ของกลุม่
วิชาเฉพาะสาขาหรือ วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือกตลอดหลักสูตร
ต�่ากว่า 2.00 จะตองลงทะเบียนซ�้าจนกว่าจะสอบไดระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต�่ากว่า 2.00
  5.5.2 นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเลือก  จะลงทะเบียน
เรยีนวชิานัน้ซ�า้อกีหรอืลงทะเบยีนเรียนรายวชิานัน้ซ�า้อีกหรอืลงทะเบยีน
เรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได
  5.5.3  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาที่เคยศึกษา
มา เฉพาะในรายวิชาที่สอบไดระดับคะแนนต�่ากว่า C เท่านั้น และไม่น�า
หน่วยกิตมาค�านวณระดับคะแนนเฉล่ียรายภาคและค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
 5.6การส�าเร็จการศึกษา
 นกัศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร จะตองสอบไดรายวชิา
ครบถวนตามหลักสูตร และท�าตามขอก�าหนดอื่นๆ ที่ระบุไวในหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต�า่กว่า 2.00 โดยระดบัคะแนนของกลุม่วชิาเฉพาะสาขาหรอื
เอกบังคับและเอกเลือกจะตองไม่ต�่ากว่า 2.00

6.การจ�าหน่ายชื่อออก
 6.1 นกัศกึษาจะถกูจ�าหน่ายชือ่ออกจากการเป็นนกัศกึษาโดยใช
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเกณฑ์ตามหลักสูตรต่าง  ๆ ดังต่อไปนี้ 
  6.1.1  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 1.50 ยกเวนเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาแรกของปที่ 1
  6.1.2 ไดรบัคะแนนเฉลีย่สะสมต�า่กว่า 1.75 ในสองภาคการ
ศึกษาติดต่อกัน
  6.1.3 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่าว่า 2.00 ในสี่ภาคการ
ศึกษาติดต่อกัน
 6.2  นักศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาครบ  2  เท่า ของระยะเวลา
ตามทีก่�าหนดไวในหลักสูตรแลว แต่สอบไดหน่วยกติไม่ครบตามหลกัสตูร 
หรือไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00 จะถูกจ�าหน่ายชื่อออก
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เครื่องแบบนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�าหนดเครื่องแบบ ดังนี้

นักเรียนชาย

 1. เส้ือ ผาขาวเกลี้ยงไม่บางเกินสมควร แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ่าอก
ตลอด กระดมุกลมสขีาว มขีนาดเสนผ่าศนูย์กลางไม่เกนิ  1 ชม. แขนสัน้
เพียงขอศอก มกีระเป๋าสเีดยีวกบัเสือ้ กวาง 8 - 12 หรอืขนาดพอเหมาะกับ
เสื้อราวแขนเบื้องซาย 1 กระเปา
 2. กางเกง สีกรมท่าแบบสากล ขายาวเพียงขอเทา ปิดขอบ
รองเทาปลายขากวาง 8 - 9 นิว้ ผ่าตรงส่วนหนาใชกระดมุหรอืซบิรดูซ่อน
ไวใตสาบ มกีระเป๋าตามแนวตะเข็บขางๆ ละ 1 กระเป๋า เวลาสวมใส่สวม
ทับชายเสื้อไวดานใน
 3. เนคไท ใช เนคไทสีกรมท่า หรือสีน�้าเงิน ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด (เฉพาะชั้นปที่ 1 ทุกคณะสาขาวิชา)
 4. เขม็ขดั ใชเขม็ขดัหนงัสดี�าไม่มลีวดลายมปีลอกหนงั สีเดยีวกนั
ลอดปลายเข็มขัดและหัวเข็มขัดใชตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 5. รองเทา ใชรองเทาหนงัหรอืผาใบสดี�าชนดิหุมสนผกูเชอืกไม่มี
ลวดลาย ใชถุงเทาสั้นสีด�าหรือสีน�้าเงิน
 6. ใหมีชุดสากลสีกรมท่า   ส�าหรับสวมในงานพิธีต่างๆ
 7. ทรงผม นักศึกษาจะตองไวผมสั้น ที่เหมาะสมกับสภาพ
นักศึกษา

นักศึกษาหญิง

 1. เส้ือ แบบคอเชิ้ต ผาขาวเกล้ียงแบบผ่าอกตลอดสาบใน ติด
กระดุมขนาดเล็ก ท�าดวยโลหะสีเงินเป็น รูปตรามหาวิทยาลัย  แขนสั้น
เพยีงขอศอกปล่อยปลายแขนธรรมดา ไม่มตีะเขบ็ รดัรปูไม่ต่อหลงั  ส่วน
ยาวของตัวเสื้อใหเลยเอวเพื่อใหกระโปรงทับไดโดยมิดชิด
 2. กระโปรง สีกรมท่าหรือสีด�าไม่มีลวดลายเสมอเข่า
 3. เข็มขัด หนังสีด�าหรือสีน�้าตาล และหัวเข็มขัดใชตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยก�าหนด
 4. รองเทา ใชรองเทาหนังสีด�า ชนิดหุมสนไม่มีลวดลาย
 5. เครื่องหมาย ประดับเข็มเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 6. ทรงผม การแต่งหนาและการใชเครือ่งประดบัอืน่ ตองเหมาะสม
กับสภาพนักศึกษา

นักศึกษาภาคค�่าและนักศึกษาพิเศษ
 อนุโลมการแต่งกายแบบฟอร์มชุดท�างานได  เช่น  เครื่องแบบ
ราชการ  ชุดทหาร ต�ารวจ แบบฟอร์มของบริษัท  เป็นตน
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ชุดปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ELECTRICAL ENGINEERING
(วิศวกรรมไฟฟา)

 CIVIL ENGINEERING
(วิศวกรรมโยธา)

SAFETY ENGINEERING
(วิศวกรรมความปลอดภัย)

 INDUSTRIAL ENGINEERING
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

ENVIRONMENTAL ENGINEERING
(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

MECHANICAL ENGINEERING
(วิศวกรรมเครื่องกล)

COMPUTER ENGINEERING
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
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กิจกรรมนักศึกษา
   บริการ และสวัสดิการนักศึกษา
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กิจกรรมนักศึกษาบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ส�านักกิจการนักศึกษา
 ส�านักกิจการนักศึกษา เป็นงานส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่มี

ความเกีย่วของโดยตรงทัง้ดานปัจจัยทีจ่�าเป็น และกระบวนการการผลติ

บณัฑติ เพราะงานส�านกักจิการนกัศกึษา เป็นงานทีช่่วยพฒันานกัศกึษา

ใหเป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพโดยการส่งเสรมิและสนบัสนนุใหนกัศกึษาเกดิ

การเรียนรู ทั้งภายในสถาบันและนอกสถาบันการศึกษา โดยการจัด

กิจกรรมในดานต่าง ๆ เช่น

 - กิจกรรมดานวิชาการ

 - กิจกรรมดานบ�าเพ็ญประโยชน์

 - กิจกรรมดานกีฬา

 - กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

สโมสรนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ใหการสนับสนุนและส่งเสริมการ

ศึกษาเสริมสรางประสบการณ์ พลานามัย ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนา

บุคลิกภาพใหนักศึกษา ผูส�าเร็จการศึกษามีความเจริญงดงามทั้งดานสติ

ปัญญา ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนรูจักการท�างานร่วมกัน เป็นผูมี

ระเบียบและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 วัตถุประสงค

 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษา

 2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา

 3. เพื่อส ่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในด านวิธีการ

ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา

 4. เพื่อปลูกฝังและรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและ

เอกลักษณ์ดีงานของชาติ

 5. เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ

 6. เพื่อส่งเสริมใหนักศึกษาบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

 7. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันในการท�ากิจกรรม

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 8. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

 คณะกรรมการสโมสร

 สโมสรนักศึกษา ประกอบดวยคณะกรรมการสโมสรและคณะ

กรรมการกลาง คณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา ไดจากการเลอืกตัง้ทัว่ไป

และดวยความเห็นชอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย และมีต�าแหน่งดังนี้ 

นายกสโมสร, อุปนายกสโมสร จ�านวน 2 คน , เหรัญญิก, เลขานุการ, 

ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม, ประธานฝ่ายกีฬา, ประธานฝ่ายวิชาการ

และอาชีพ, ประธานฝ่ายบ�าเพ็ญประโยชน์, ประธานนักศึกษาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เร่ิมปฎิบัติหนาที่การด�าเนินงานของ

สโมสรตั้งแต่วันรับมอบงานและสิ้นสุดหนาที่ในวันมอบหมายงานใหกับ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ซึ่งเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 2 

สัปดาห์ รวมเวลาการท�างาน 1 ปการศึกษา

บริการและสวัสดิการ
 1.บริการสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ

 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย

ภายนอกร่างกายและท�าใหเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ผูเอาประกัน

โดยมิไดเจตนาหรือมุ่งหวังจะท�าใหเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว เช่น หกลม 

ตกสะพาน ตกรถ ถูกรถชน รถคว�่า เรือคว�่า จมน�้า ตะปูต�า สุนัขกัด ของ

มีคมบาด บาดเจ็บขณะเล่นกีฬา หรือประกอบกิจการอ่ืน ๆ ที่ไม่ผิด

กฎหมาย หรือผิดไปจากพฤติกรรมของบุคคลทั่วไป ไดรับอันตรายจาก

สารเคม ีจากความรอนวสัดหุล่นใส่ศรีษะ ของแขง็กระเดน็ใส่ รถจกัรยาน

และรถยานยนต์คว�่า ชนถูกขณะขับขี่ หรือโดยสาร การไดรับบาดเจ็บ

จากการใชเครื่องมือต่าง ๆ ขณะเวลาเรียนหรือฝึกงาน ถูกลอบท�าราย

หมายเหตุ รายละเอียดอื่น ๆ ติดต่อแผนกสวัสดิการฯ ส�านักกิจการ

นักศึกษา  
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 2.บริการสุขภาพอนามัย

 มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ไดจดัสถานพยาบาลแก่นกัศกึษาเม่ือ

เจ็บเล็กนอย โดยจัดใหมีหองพยาบาลแยกออกเป็นสัดส่วนส�าหรับ

นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญงิ โดยมพียาบาลใหค�าปรกึษาดแูลประจ�า

ตลอดเวลา เปิดบริการวันอังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.00 น. 

และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.00 น. นักศึกษาสามารถขอรับ

บริการไดที่หองพยาบาล อาคารส�านักอธิการบดีชั้น 1

 3.งานวิชาทหารไดจัดใหบริการ ดังนี้

 - การศึกษาวิชาทหาร

 - การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

  - การผ่อนผนัการตรวจเลอืกเขารบัราชการทหารกองประจ�าการ 

สามารถติดต่อขอรายละเอียดไดที่ส�านักกิจการนักศึกษา

 4.งานด้านการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย

   ป พ.ศ. 2551 ศุนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

ไดรับการจัดตั้งจากส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) 

กระทรวงวัฒนธรรมใหเป็นหน่วยงานท่ีมีหนาท่ีบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

การผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ ดงันัน้ ศนูย์วฒันธรรมฯ จงึเป็นศนูย์กลางใน

การส่งเสริมเผยแพร่และใหบริการแก่นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ไม่เสีย           

ค่าใชจ่าย ไดแก่

 1. ใหบริการยืมหนังสือและเอกสารทางวัฒนธรรม

 2. ใหบริการยืมอุปกรณ์และชุดนาฏศิลป์

 3. สอนและฝึกซอมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย

 นอกจากนี้ ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียคเนย์ไดท�าความ

ร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคล โดย พระเทพเจติยา

จารย์ หรือหลวงพ่อวริยิงัค์ สรินิธโร ในการก่อตัง้สถาบนัพลงัจติตานภุาพ

ขีน้ภายในมหาวทิยาลยั เม่ือวนัที ่13 สงิหาคม 2554 โดยนบัเป็นสถาบนั

พลังจิตตานุภาพแห่งที่ 33 เรียกว่า “สถาบันพลังจิตตานุภาพที่ 33 

มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์” เปิดการเรยีนเป็นภาค วนัเสาร์- วนัอาทติย์ 

ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นหลักสูตร 200 ชั่วโมง (6 เดือน) 

ไม่เสียค่าเล่าเรียน ถือว่าเป็นการบริการชุมชนและสังคม

 5. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITFacility) โดยศูนย์

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีบริการดานไอทีรูปแบบ

ต่างๆ ส�าหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

สนบัสนนุสารสนเทศ เพือ่งานการเรยีนการสอน งานบรกิารวชิาการ งาน

วิจัย งานบริการเครือข่ายส่ือสารขอมูล และงานบริหารจัดการ โดย

จ�าแนกการใหบริการ ดังนี้

 5.1 การใหบรกิารหองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์แก่คณะวชิาต่าง ๆ 

เพือ่งานการเรียนการสอน และงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีจ่�าเป็นตอง

ใชเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  5.1.1 หองปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์ พรอมเครือ่งพมิพ์ จ�านวน 

13 หอง ดังนี้

  - หองขนาดความจุ 15 ที่นั่ง จ�านวน 1 หอง

  - หองขนาดความจุ 46 ที่นั่ง จ�านวน 11 หอง

  - หองขนาดความจุ 80 ที่นั่ง จ�านวน 1 หอง

  5.1.2 หองปฏิบัติการทางภาษาดวยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

จ�านวน 2 หอง ความจุหองละ 45 ที่นั่ง

  5.1.3 หองปฏิบัติการโครงงาน พรอมเครื่องพิมพ์ จ�านวน 1 

หอง

  - หองขนาดความจุ 15 ที่นั่ง จ�านวน 1 หอง

 5.2 การใหบริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมี     

รายละเอียด ดังนี้

  - ภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน Internet Port 350 จุด ที่

ความเร็ว 50 Mbps

  - ภายในมหาวิทยาลัยดวยระบบเครือข่ายไรสายครอบคลุม

ทั้งมหาวิทยาลัย
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 5.3 การใหบริการสมาชิกอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากร 

โดยนักศึกษาจะไดรับ Internet Account ไดทันทีหลังจากข้ึนทะเบียน

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 5.4 การใหบริการ “สารประโยชน์คอมพิวเตอร์” (IT Counter 

Service) อาทิ การใหบริการสแกนภาพ พิมพ์เอกสาร บันทึกขอมูลลง

แผ่นซีดี ดาวน์โหลดขอมูลจากอินเทอร์เน็ต ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให

ค�าปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และงาน

ระบบเครือข่าย

 5.5 การใหบรกิารลงทะเบยีนออนไลน์ ตรวจสอบการลงทะเบยีน 

ตารางสอน ตารางสอบ และผลการเรยีน Online ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็

ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.sau.ac.th 

 5.6 การใหบรกิาร ATutor การเรยีนการสอนผ่านระบบ Online 

(e-learning) เป็นระบบจัดการเน้ือหาการเรียนรูทางเว็บเพจ (LCMS: 

Learning Content Management System) ทีเ่วบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย 

www.sau.ac.th 

 5.7 การใหบรกิารทดสอบมาตรฐานความรู การใชงานโปรแกรม

ส�าเร็จรูปชุด Microsoft Office (Microsoft Office Specialist : MOS)     

แก่นกัศกึษาซึง่ศนูย์คอมพวิเตอร์มหาวิทยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ไดรบัแต่งตัง้

อย่างเป็นทางการใหเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานระดับสากล (MOS 

Testing Center) ท�าหนาที่ทดสอบการใชงานชุด Microsoft Office    

ไดทุกโปรแกรม

 6.บรกิารห้องสมุดอตัโนมัติ(e-Library) มาตรฐาน ISO 9001 

: 2008 โดยส�านักหอสมุดกลางใหบริการดานไอที สื่อการเรียนการสอน 

การวิจัย และงานวิชาการรูปแบบอื่น ๆ ไวใหบริการแก่นักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก โดยจ�าแนกการให

บริการ ดังนี้

 6.1 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Magic Library) รองรับบริการ

ยืม-คืนดวยระบบ Barcode นักศึกษาและผูสนใจสามารถสืบคนขอมูล

ผ่านระบบเครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัย หรือไปท่ี http://lib.

sau.ac.th/opac/ โดยตรง

 6.2 บริการฐานขอมูล Online และ e-Journal ผ่านระบบ

เครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัย

 6.3 บริการส่ือโสตทัศนวัสดุ เช่น ซีดีรอม ดีวีดี คอมพิวเตอร์ตั้ง

โต๊ะ และ Ipad

 6.4 บริการหองประชุม ขนาดความจุ 24 ที่นั่ง เป ็นหอง

เอนกประสงค์ส�าหรับการเรียนเป็นหมู่คณะหรือสัมมนากลุ่มย่อย

 6.5 บริการหอง Internet ความเร็วสูง ระบบ ADSL ขนาด       

ความจุ 90 ที่นั่ง เป็นหองส�าหรับคนควาและบริการ internet 

 6.6 บริการหองชมภาพยนตร์ 50 ที่นั่ง
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การศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผันการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ
 

การศึกษาวิชาทหารผู้สมัครแบ่งเป็น2เพศ

 1.  เพศชาย

 2.  เพศหญิง

ประเภทของผู้สมัครนศท.

 1. ไม่เคยสมัครมาก่อน

 2. เคยรายงานขอผ่อนผนัไว (เฉพาะผูทีเ่คยสมคัรเมือ่ปการศกึษา

ก่อนแต่คุณลักษณะทางร่างกายไม่ไดขนาดตามที่ก�าหนดเท่านั้น) โดย

สถานศึกษาวิชาทหารส่ง รายชื่อใหกับ กอ.รับสมัครไวแลว และตองมี

คะแนนเฉลี่ยในปที่ขอผ่อนผันตามที่ รด. ก�าหนด

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจ�าการ

 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเขารับราชการ

ทหารตองปฏิบัติและมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ไม่เคยขอผ่อนผันต่อมหาวิทยาลัยไวก่อน

 2. ไม่เป็นนักศึกษาวิชาทหารอยู่ในขณะที่ยื่นรองขอผ่อนผันฯ

 3. ตองมีอายุไม่เกิน 26 ป (นับถึงวันที่จะถูกคัดเลือก)

 4. ตองยื่นค�าตองขอผ่อนผันฯ ต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่

ก�าหนดเท่านั้น

 5. หลักฐานประกอบค�ารองขอผ่อนผันฯ

  5.1 ส�าเนา ส.ด.9  จ�านวน 2 ฉบับ

  5.2 ส�าเนาทะเบียนบาน จ�านวน 2 ฉบับ

  5.3 ส�าเนา ส.ด.35 จ�านวน 2 ฉบับ

  5.4 ส�าเนา ส.ด.43 ในกรณีที่เคยผ่อนผันมาจากสถาบันอื่น

  5.5 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 1 

ฉบับ

 นกัศกึษาสนใจศึกษาวชิาทหารสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ ไดที่ 

ส�านักกิจการนักศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษามหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

จ�านวน 2 กองทุน ประกอบดวย กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ.  

นกัศึกษาทีป่ระสงค์จะยืน่กูตองมคีณุสมบตัผิูกูยมืครบถวน ตามประกาศ

คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

 นอกจากน้ีนักศึกษาที่ประสงค์จะกูยืมตองศึกษาคุณสมบัติของ

แต่ละกองทุนใหละเอียดก่อนที่จะด�าเนินการกูยืม  โดยศึกษาขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่เว็ปไซต์ www.Studentloan.or.th  และตองติดตามข่าวสาร

การกูยมืเงนิของมหาวทิยาลัยในแต่ละภาคเรยีน  ผ่านทางเวป็ไซต์แผนก

ทุนการศึกษา Scholarship.sau.ac.th หรือ http://facebook.com/

scholarship.sau

รายละเอียดที่ส�าคัญของแต่ละกองทุนมีดังนี้

 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) : เป็นกองทุนท่ี

ก�าหนดรายไดครอบครัวจะตองไม่เกิน 200,000 บาทต่อป โดยกูไดทั้ง

ค่าเล่าเรยีน  ค่าใชจ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการศึกษา  และค่าครองชพี จ�านวน 

2,200 บาท ต่อเดอืน ซึง่สามารถกูยมืไดทกุสาขาวชิา ทีไ่ดรบัการรบัรอง/

รับทราบหลักสูตรจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

คุณสมบัติของผู้กู้กองทุนกยศ.

 1. มีสัญชาติไทย

 2. เป็นผูขาดแคลนทนุทรพัย์  ทีม่รีายไดครอบครัวรวมกนัไม่เกนิ 

200,000 บาทต่อป (รายไดสุทธิก่อนหักค่าใชจ่าย)

 3. เป็นผูมีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล

ของสถาบันการศึกษา

 4. เป็นผูที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยขั้นรายแรง หรือไม่เป็นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย

 5. เป็นผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการ

สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
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 6. ไม่เคยเป็นผูส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ 

มาก่อน

 7. ไม่เป็นผูที่ท�างานประจ�าในระหว่างการศึกษา

 8. ไม่เป็นบุคคลลมละลาย

 9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูไดรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่

สุดใหจ�าคุก

 10. ตองมีอายุในขณะที่ขอกู โดยเมื่อนับรวมระยะเวลาตาม

หลักสูตร ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป และระยะเวลาผ่อนช�าระอีก 15 ป 

รวมกันแลวตองไม่เกิน 60 ป

สาขาวิชา ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ค่าครองชีพ

บาทราย//ปี

รวม

บาท/ราย/ปี

1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

 1.1 สาขาที่ขาดแคลนและ/หรือเป็นความตองการ

  ของตลาดแรงงาน ไดแก่ บญัชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ 

  นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริการ 

  ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน

 1.2 สาขาอื่น ๆ นอกจาก 1.1

60,000/ป

50,000/ป

26,400

26,400

86,400

76,400

2. ศิลปกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000/ป 26,400 96,400

3. วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000/ป 26,400 96,400

4. เกษตรศาสตร์ 70,000/ป 26,400 96,400

5. สาธารณสุขศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์ 90,000/ป 26,400 116,400

6. แพทยศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ 200,000/ป 26,400 226,400

ขอบเขตการให้กู้ยืมระดับอนุปริญญา/ปริญญาตร ี(ขอมูลจากประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่อง ขอบเขตการใหกูยืมเงินฯ ป 2558)

หมายเหตุ : การพิจารณาคุณสมบัติผูขอกู  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายปผูขอกูที่มีคุณสมบัติตรงตามก�าหนดจะไดกูหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวงเงินกูยืม

 ที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรร
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การช�าระหนี้คืน(กยศ.)

 1. ผูกูยืมส�าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลวเป็นเวลา 2 

ป หรือไม่ไดกูติดต่อกันเป็นเวลา 2 ป และไม่ไดแจงสถานภาพการเป็น

นักศึกษา ถือว่าผูกูยืมครบก�าหนดช�าระหน้ี ผูกูยืมมีหนาที่ตองช�าระ

คืนใหกับกองทุนฯ ตามระเบียบที่ก�าหนดไวในสัญญา 

 2. ผูกูยมืทีค่รบก�าหนดช�าระหนีจ้ะตองเริม่ผ่อนช�าระหนีง้วด

แรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกป ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ต่อ

ป ใหเสร็จสิ้นภายใน 15 ป 

2.กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)  

 เป็นกองทนุทีไ่ม่จ�ากดัรายไดครอบครวั กูไดเฉพาะค่าเล่าเรยีน 

หากมีรายไดครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อป สามารถกูยืมค่า       

ครองชีพไดในอัตรา 2,200 บาทต่อเดือน แต่สามารถกูไดเฉพาะสาขา

วิชาที่เป็นความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคน 

โดยมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ มสีาขาวิชาทีส่ามารถกูยมืกองทนุกรอ.

ตามประกาศคณะกรรมการฯ ดังนี้

 2.1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่กู กรอ.ได คือ สาขา

วิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  2.2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาที่กูกรอ.

ได คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ

 2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาท่ีกู กรอ.ได คือ 

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และโทรคมนาคม , วศิวกรรมไฟฟ้า, วศิวกรรม

เครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมความ

ปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมกองทุนกรอ.

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. อายุไม่เกิน 30 ปบริบูรณ์ 

 3. เป็นผูรบัทนุการศึกษาแบบตองใชคนืในปการศกึษา 2555 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และที่แกไขเพิ่มเติม

 4. เป็นนักศึกษารายใหม่ท่ีขอรับทุนเพื่อเขาศึกษาในชั้นปที่ 

1 ในปการศึกษา 2558 

 5. มไิดเป็นผูกูรายเก่าของกองทนุเงนิกูยมืเพือ่การศกึษาทีผ่กู

กับรายไดในอนาคต (กรอ) เมื่อป 2549 , ป 2551 และ ป 2552 

 6. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความตองการหลักและมีความ

ชัดเจนของการผลิตก�าลังคน ที่ก�าหนดโดยกองทุนฯ (กรอ)

 7. นักศึกษาสามารถขอรับทุนไดเพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละ

ปการศึกษาไม่เกนิอตัราค่าเล่าเรยีนทีส่ถานศกึษาเรยีกเกบ็ตามจ�านวน

ปที่ก�าหนดไวในแต่ละหลักสูตร 

 กรณีผูขอรับทุนมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของรัฐ 

ใหผูขอรับทุนขอรับทุนไดเฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น ท้ังนี้ตอง

ไม่เกินอัตราที่ก�าหนด ดังต่อไปนี้

ขอบเขตการให้กู้ยืมระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี*

(หน่วย:บาท/ปีการศึกษา)

กลุ่มสาขาวิชา อัตราสูงสุด

1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์  
   ศึกษาศาสตร์

60,000/ป

2. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000/ป

3. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000/ป

4. เกษตรศาสตร์ 70,000/ป

5. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 90,000/ป

6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ 200,000/ป
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การช�าระหนี้คืน(กรอ.):
 1. เมื่อผูกูส�าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว ภายใน
เดอืนมนีาคมของทกุป ผูกูยมืมหีนาทีต่องแจงใหกองทนุทราบถงึรายได
ทั้งหมดที่ไดรับในรอบปปฏิทินที่ผ่านมาตามแบบที่คณะกรรมการ
ก�าหนด  หากผูกูไม่แจงจ�านวนเงินรายไดใหกองทุนทราบใหถือว่าผูกูมี
รายไดถงึตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�าหนด และมหีนาที่ตองคนืเงนิที่
ไดรับไป
 2. ผูกูยืมส�าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว และมีราย
ไดถึงเกณฑ์คือ 16,000 บาทต่อเดือน หรือ 192,000 ต่อป ผูนั้น
มีหนาที่ตองคืนเงินที่ไดรับไปท้ังหมดตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนด ในอัตรา รอยละ 1 ต่อป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกป 
ใหเสร็จสิ้นภายใน 15 ป นับแต่วันที่ตองช�าระหนี้

วิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.และกรอ.)มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
 1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan ที่ 
www.studentloan.or.th  (ส�าหรับผูที่ยังไม่เคยขอรหัสผ่าน)  
 2. กรณีผูที่มีรหัสผ่านแลว สามารถยื่นแบบค�าขอกูในระบบ 
e-Studentloan ที่ www.studentloan.or.th
 3. นักศึกษาแจงความประสงค์ขอกู ณ วันที่นักศึกษามาลง
ทะเบยีนทีม่หาวทิยาลยั เพ่ือขอรบัเอกสารแบบค�าขอกูยมื หรอืสามารถ 
ดาวน์โหลดเอกสารทางเว็ปไซต์แผนกทนุการศกึษา Scholarship.sau.
ac.th   
 4. นกัศกึษายืน่เอกสารแบบค�าขอกูยมื พรอมทัง้แนบเอกสาร
หลกัฐานทีใ่ชประกอบแบบค�าขอกูฯ ส่งตามวนัและเวลาทีม่หาวทิยาลัย
ก�าหนด
 5. เขารับการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูกูยืมเงิน
กองทุน ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 6. ติดตามประกาศผลการคัดเลือก จากประกาศของ
มหาวทิยาลยั ทางเวป็ไซต์แผนกทนุการศกึษา Scholarship.sau.ac.th   

 7. มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมให
นักศึกษาทราบ และนัดหมายวันท�าสัญญากูยืมต่อไป

รายการเอกสาร/หลักฐานที่ต้องน�าส่งประกอบ
การขอกู้ยืมเงินกองทุน
 ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืมเงิน
รายการละ1ฉบับดังนี้
 1. แบบค�าขอกูยมืเงนิของมหาวทิยาลยัฯ (กยศ.101)  จ�านวน 
1 ชุด พรอมติดรูปถ่ายของผูขอกูยืมขนาด 1 นิ้ว
 2. แบบค�าขอกูยมืเงินทีพ่มิพ์ออกจากระบบ e-Studentloan 
จ�านวน 1 ใบ
 3. เอกสารของผูยื่นกู
  3.1 ส�าเนาบัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
      3.2 ส�าเนาทะเบียนบาน  
      3.3 ใบแสดงผลการศกึษาในปการศกึษาท่ีผ่านมา (ใบ รบ.)
  3.4 ส�าเนาสัญญากูยืมเงินปล่าสุด (กรณีเป็นนักศึกษากู      
ต่อเนื่อง)
  3.5 รูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา- มารดา
  3.6 หลักฐานแสดงถงึการเขาร่วมกจิกรรม/โครงการจิตอาสา
 4. เอกสารของบดิา มารดา (หรอืเอกสารผูปกครอง/ผูอปุการะ 
ใชในกรณทีีบ่ดิา-มารดาเสยีชวีติ หรอืไม่ไดอปุการะโดยสิน้เชิง)
  4.1 ส�าเนาบัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
  4.2 ส�าเนาทะเบียนบาน  
  4.3 ส�าเนาใบมรณบตัร ส�าเนาใบหย่า (กรณบีดิา / มารดา 
เสียชีวิต หรือหย่าราง) และส�าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
  4.4 หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ของบิดา 
มารดา หรือผูปกครอง  (กรณีประกอบอาชีพมีเงินเดือนประจ�า)
 5. หนงัสือรบัรองรายไดครอบครวัของผูขอกู (กยศ.102) และ
เอกสารของผูรับรองรายได (กรณีบิดา-มารดาไม่มีสลิปเงินเดือน)
  5.1 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับรองรายได

ติดต่อสอบถาม : แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โทร. 0 2807 4500 ต่อ 383,384  มือถือ 084-697-7668
Website : Scholarship.sau.ac.th  E-mail : scholarship@sau.ac.th   Facebook : http://www.facebook.com/scholarship.sau
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มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์

การก�าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท การใช ้และสว่นประกอบของครุยวทิยฐาน 
เข็มวทิยฐานะ และครุยประจ�าต�าแหน่ง

  
  1. ครยุบณัฑติ เป็นเสือ้คลมุท�าดวยผาแพร หรอืผาซาตนิสดี�า ยาวคลมุเข่าพอประมาณ หลงัจบี แขนกวาง ยาวตกขอศอก มผีาแถบหอยใตแขน
ความยาวของผาแถบเหนือเข่าเล็กนอย ตัวเสื้อดานหนาผ่าตลอด มีแถบสีขาวขนาดขางละ 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ขาง กลางแขนมีแถบสีน�้าเงิน กวาง 5 
เซนติเมตร ระดับปริญญาตรี 1 แถบ มีผาคลองคอตามแบบครุยปริญญาสากล ดานในเป็นแพรสีทอง ดานนอกเป็นผาก�ามะหยี่ หรือผามองตากูสีฟ้า 
ขอบในขลิบดวยแพรสีน�้าเงินกวาง 2 เซนติเมตร  รอบนอกขลิบดวยแพรสีทองกวาง 2 เซนติเมตร ไม่มีหมวก
  2. ครุยมหาบัณฑิตเช่นเดียวกับครุยบัณฑิต กลางแขนมีแถบสีน�้าเงินกวาง 5 เซนติเมตร จ�านวน 2 แถบ
  3. ครุยดุษฎีบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต กลางแขนมีแถบสีน�้าเงินกวาง 5 เซนติเมตร จ�านวน 3 แถบ
  4. ความหมายของสีต่าง ๆ 
           สีฟ้า หมายถึง   คณะบริหารธุรกิจ
            สีแดงเลือดหมู หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร์
             สีเหลือง หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
             สีขาว หมายถึง  คณะนิติศาสตร์
  5. ครุยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เป็นเสื้อคลุมท�าดวยผาทึบสีด�ายาวเหนือ ขอเทาประมาณ 15 เซนติเมตร หลังจีบ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มี
แถบก�ามะหยี่สีน�้าเงินเขมกวาง 6 เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดดานหนาทั้งสองขาง แขนเสื้อจีบปลายบานยาวระดับขอมือ ผาคลองคอดานนอก
ท�าดวยก�ามะหยี่สีเหลืองทอง มีแถบก�ามะหยี่สีน�้าเงินเขม กวาง 8.5 เซนติเมตร และพลิกเป็นขลิบดานในกวาง 1 เซนติเมตร มีแถบก�ามะหยี่สีน�้าเงิน
เขม กวาง 4 เซนติเมตร จ�านวน 4 แถบ ติดเรียงกันแต่ละแถบห่างกัน 2 เซนติเมตร มีเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยติดกึ่งกลางผาคลองคอ
  6. ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผูช่วยอธิการบดี คณบดี ผูอ�านวยการศูนย์ ผูอ�านวยการส�านัก เช่นเดียวกับคณาจารย์ของ
มหาวทิยาลยั แต่มแีถบก�ามะหยีส่นี�า้เงนิเขม กวาง 6 เซนตเิมตร เยบ็ตดิเป็นสาบตลอดดานหนาทัง้สองขาง มแีถบก�ามะหยีสี่เหลืองทองกวาง 2 เซนตเิมตร 
อยู่ตรงกึ่งกลางของสาบแต่ละดาน
  7. ครุยนายกสภามหาวทิยาลยั เช่นเดยีวกบักรรมการสภามหาวทิยาลยั รองอธกิารบด ีผูช่วยอธิการบด ีคณบด ีผูอ�านวยการศนูย์ ผูอ�านวยการ
ส�านัก แต่มีสายสรอยท�าดวยโลหะสีทองหอยลงมาจากบ่าท้ังสองขาง และมีเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยประกอบดวยรัศมีลอมรอบประดับอยู่ที่
กึ่งกลางของสายสรอยเหนือไหล่ทั้งสองขางประดับดวยโบว์สีขาว
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  8. ครุยอธิการบดี เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผูช่วยอธิการบดี คณบดี ผูอ�านวยการศูนย์ ผูอ�านวยการส�านักแต่มี
สายสรอยท�าดวยโลหะสีเงินหอยลงมาจากบ่าท้ังสองขาง และมีเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยประกอบดวยรัศมีลอมรอบประดับอยู่ที่กึ่งกลางของ
สายสรอยเหนือไหล่ ทั้งสองขางประดับดวยโบว์สีขาว
  9. เข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นโลหะสีทอง รูปร่างเป็นวงกลม โดยมีเสนรอบวงบางเป็นเสนนอกสุด และ
ถัดเขามาเป็นเสนรอบวงหนา ห่างจากเสนรอบวงหนามีเสนรอบหนา และเสนรอบวงบางอีกอย่างละเสนภายในเนื้อที่ของเสนรอบวง ตอนบนเป็นชื่อ
ของมหาวทิยาลยั ภาษาไทยว่า “มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์” ตอนล่างเป็นชือ่มหาวทิยาลยัภาษาองักฤษ “SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY” ระหว่าง
ชือ่ภาษาไทย กบัชือ่ภาษาองักฤษ ทางดานซาย เป็น พ.ศ. 2516 ทางดานขวาเป็นค.ศ. 1973 เนือ้ทีต่รงกลางของวงกลม มรีปูแผนทีป่ระเทศไทยลอมดวย
ภมูภิาคบางส่วนของประเทศต่าง ๆ เช่น พม่า เวยีดนามเหนอื เวยีดนามใต กมัพชูา มาเลเซยี และพืน้ทีบ่างส่วนของมหาสมทุรแปซิฟิกมหาสมทุรอนิเดีย
  10. การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�าต�าแหน่ง ใหใชตามประเพณีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

การใหป้รญิญาตรเีกยีรตนิิยม

  1. นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
   (1) มรีะยะเวลาศึกษาไม่เกนิ 8 ภาคการศกึษาปกต ิทัง้นีไ้ม่นบัภาคการศกึษาฤดูรอน นบัเฉพาะภาคการศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน นกัศกึษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนต่อจากการศึกษาสุดทายของหลักสูตรไม่มีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
   (2) นกัศกึษาทีม่กีารโอนยายสาขาวชิาหรอืคณะวชิา ใหนบัระยะเวลาการศกึษาตัง้แต่ปการศกึษาแรกทีเ่ขาเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
   (3) สอบไดจ�านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
   (4) ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาใด
   (5) ไม่เคยไดรับผลการศึกษาระดับ F หรือไดสัญลักษณ์ U ในรายวิชาใด
   (6) ไม่เป็นนักศึกษาที่ไดรับโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
  2. การใหปริญญาเกียรตินิยมแบ่งเป็น
   (1) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะตองมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไวในขอ 1 และ
สอบไดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยไม่เคยไดผลการเรียนระดับ D ในรายวิชาใด
   (2) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะตองมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไวในขอ 1 และ
สอบไดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
  3. ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไวในหลักสูตร ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในขอ 2(1) และขอ 2(2) 
ใหค�านวณจากรายวิชาและจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไวในหลักสูตร
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การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขา้สูก่ารศึกษาในระบบ

  การเทียบโอนผลการเรียนรู หมายถึง การน�าผลการเรียนรูซึ่งเป็นความรู ทักษะ และประสบการณ์ของบุคคล ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่สั่งสมไวมาประเมินเพื่อเขาสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย
  การเทยีบโอนผลการเรยีนรูตามระเบยีบนี ้ไม่รวมถงึการเทยีบโอนผลการเรียนอนัเนือ่งมาจากการยายหรอืเปล่ียนระหว่างคณะหรอืสาขาวชิา
ภายในมหาวิทยาลัย
  การประเมินผลการเรียนรูที่มีมาก่อน หมายถึง ระบบที่สถาบันอุดมศึกษาประเมินค่าและอนุมัติเทียบโอนหน่วยกิต ใหนักศึกษาท่ีสามารถ
แสดงออกไดอย่างชัดเจนถึงความรูที่ไดจากประสบการณ์การเรียนรูของตนเอง พรอมทั้งมีเอกสารซึ่งแสดงว่าบุคคลนั้นมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามสมรรถนะ
ที่ก�าหนดไวในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของหลักสูตร
  การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่ก�าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็น
เงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษาที่แน่นอน
  การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีการยืดหยุ่นในการก�าหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา 
การวัด และประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปัญหาและความ
ตองการของบุคคล แต่ละกลุ่ม
  การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหล่งความรูอื่น ๆ
 ขอ 1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบผลการโอนผลการเรียน
  1.1 มีความรูพื้นฐานตามที่ก�าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
   (1) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ตองเป็นผูส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
   (2) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ตองเป็นผูส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  1.2 ผูขอเทยีบโอนผลการเรียน ตองเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทยีบเทา่
ในหลักสูตร หน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจ ตามกฎหมายรับรอง
  1.3 กรณีคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขอ 1.1 และ 1.2 ใหคณะกรรมการเทียบโอนโดยความเห็น
ชอบของมหาวิทยาลัยก�าหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ของผูเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมก็ได 
   1.4 การเทียบโอนการศกึษานอกระบบ และตามอธัยาศัยมาสู่การศึกษาในระบบของ มหาวทิยาลัยนัน้ ผูขอเทยีบโอนตองมคุีณสมบตัดิงันี้
   (1) จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป และผ่านกระบวนการคดัเลอืกและสมคัรเขาศกึษาต่อเป็นนักศกึษา
ของมหาวิทยาลัยแลว
   (2) ตองมีนัยส�าคัญในดานประสบการณ์จากการท�างาน และประสบการณ์ชีวิตหรือ
   (3) ผ่านการรับรองการฝึกอบรมจากหน่วยงาน โดยผ่านการประเมินจากมหาวิทยาลัย
 ขอ 2. มหาวิทยาลัยด�าเนินการเทียบความรูและโอนหน่วยกิตภายใตหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  2.1 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ 
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  ระดับปริญญาตรี
   (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือ เทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
   (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ที่ขอเทียบ
   (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ไดไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าหรือระดับ
คะแนนตัวอักษร S
   (4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตไดไม่เกินสามในสี่ของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ไดรับโอน
   (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น�ามาค�านวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   (6) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนอยหนึ่งปการศึกษา
   (7) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไม่เกินกว่าช้ันป และภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาต 
ใหมีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว
  ระดับบัณฑิตศึกษา
   (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐ ที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
   (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
   (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ไดไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าระดับ
คะแนนตัวอักษร S
   (4) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ใหเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
   (5) นักศึกษาจะเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตไดไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
   (6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะไม่น�ามาค�านวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   (7) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนอยหนึ่งปการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์
ตามหลักสูตรที่เขาศึกษาไม่นอยกว่า 12 หน่วยกิต
   (8) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไม่เกินชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมี
นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว
  2.2 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู และการใหหน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบและ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู่การศึกษาใน
ระบบ
   (1) การเทียบความรูจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูขอเทียบ
ตองการ
   (2) วิธีการประเมินผลเพื่อการเทียบโอนความรูในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี 
ใหเป็นไปตามที่คณะกรรมการเทียบโอนก�าหนด โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
   (3) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส�าหรับรายวิชา 
หรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า ส�าหรับรายวิชาหรือ
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กลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะใหจ�านวนหน่วยกิต ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ใหระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มีการน�ามา
คิดคะแนนผลการเรียน หรือค�านวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   (4) การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมิน
   (5) การเทียบรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยใหหน่วยกิต ไดรวมกันไม่เกิน
สามในสีข่องจ�านวนหน่วยกติรวมของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีจ่ะใหเทยีบโอนได ใหมหาวิทยาลัยก�าหนดใหสอดคลองกบัการจดัการเรียนการสอน
ของหลักสูตรที่ขอเทียบและหลักเกณฑ์ระหว่างการศึกษานอกระบบ
 ขอ 3. นักศึกษาท�าการเทียบโอนระหว่างในระบบดวยกันหรือนอกระบบมาสู่ในระบบหรือตามอัธยาศัยมาสู่ในระบบ หรือทั้งนอกระบบและ
ตามอัธยาศัยมาสู่ในระบบก็ได ทั้งนี้ตองเป็นไปตามจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดในแต่ลักษณะ 
  ถามีการโอนกันหลายระบบมารวมกันใหแต่ลักษณะ คงสัดส่วนที่ก�าหนดในแต่ละลักษณะ และเมื่อรวมกันทั้งหมดตองไม่เกินกว่าสัดส่วน
ขั้นสูงของลักษณะที่นักศึกษาขอเทียบโอนและตองใชระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอยกว่าหนึ่งปการศึกษา
 ขอ 4. ใหคณะกรรมการเทียบโอนด�าเนินการเทียบโอนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยมาสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  4.1 กรณีเป็นการเทียบโอนผลการเรียนรูที่เป็นการเทียบโอนจากรายวิชาที่ผ่านการเรียนจากสถาบันการศึกษา สถาบันต่าง ๆ และหรือ
การฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ใหเป็นไปดังต่อไปนี้
   (1) พจิารณาเอกสารแสดงผลการเรยีนรู และเอกสารทีอ่ธบิายรายละเอยีดการฝึกอบรมนีว่้ามเีนือ้หาสอดคลองและเป็นปัจจบุนัตาม
มาตรฐานในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
   (2) หน่วยกิตที่ขอเทียบโอนตองมีค่าเทียบเท่ากับหน่วยกิตในรายวิชาของหลักสูตร และตองไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิต
รวมในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
   (3) การเทียบโอนตองเทียบทั้งรายวิชา จะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาไม่ได
   (4) หากคณะกรรมการเทียบโอนเห็นสมควรอาจจัดใหมีการทดสอบความรูโดยคณะกรรมการเทียบโอนเป็นผูด�าเนินการเมื่อผ่าน
กฎเกณฑ์ใหส่งผลการทดสอบประกอบเอกสารเสนอมหาวิทยาลัย
  4.2 การเทียบโอนผลการเรียนรูที่เป็นการเทียบโอนจากประสบการณ์ สามารถท�าไดจากวิธีการ ดังต่อไปนี้
   (1) ผลจากการเรียนรูจากหน่วยงาน หรือจากที่ท�างาน
   (2) การเรียนรูดวยตนเอง
   (3) การใชเวลาว่าง หรืองานอดิเรก
   (4) การศึกษาดูงาน
   (5) การท่องเที่ยว
   (6) ประสบการณ์จากการท�างาน 
   (7) การฝึกอบรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
   (8) การฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน
   (9) การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ
   (10) การศึกษาเอกเทศ/การท�างานอาสาสมัคร
   (11) การท�ากิจกรรมและบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและอื่น ๆ
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  4.3 จากการเรียนรู ขอ 4.2 ใหคณะกรรมการเทียบโอนด�าเนินการดังต่อไปนี้
   (1) พิจารณาเอกสารแสดงความสามารถหรือแฟ้มสะสมงานที่ผูขอเทียบโอนกล่าวอางว่ามีความครบถวนถูกตอง และครอบคลุม
รายวิชาที่ขอเทียบรายวิชาเรียนโดยมีเนื้อหาสอดคลองและเป็นปัจจุบันตามมาตรฐานไม่นอยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
   (2)  หน่วยกิตที่ขอเทียบโอนตองมีค่าเทียบเท่ากับหน่วยกิตในรายวิชาของหลักสูตร และตองไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิต
รวมในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
   (3) การเทียบโอนตองเทียบทั้งรายวิชา จะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาไม่ได
   (4) ส�าหรับวิชาทฤษฎีหรือวิชาที่ว่าดวยหลักการของแต่ละหลักสูตรตองมีการทดสอบความรูโดยคณะกรรมการเทียบโอนและผล
การทดสอบผ่านเกณฑ์ใหด�าเนินการตามขอ 4.1 วรรคสองต่อไป
 ขอ 5. ระยะเวลาแบบฟอร์มขั้นตอนและค่าธรรมเนียม ในการด�าเนินการใหเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการวิชาการ
  ขอ 6. กรณีที่ไม่เป็นไปตามนี้ ใหคณะกรรมการเทียบโอนท�าความเห็นเบื้องตนพรอมแนวทางในการด�าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัย
เป็นผูพิจารณา

หลกัเกณฑก์ารศึกษาปรญิญาที่สอง ระดบัปรญิญาตรี
 1. คณุสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปรญิญาที่สอง

  (1) เป็นผูมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอก�าหนดของสถาบัน

  (2) เป็นผูส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแลว

 2. การศึกษาปรญิญาที่สองใหถ้อืหลกัเกณฑ ์ดังต่อไปนี้

  2.1 ไดรับยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง ในกรณีที่พิจารณาแลว

เหน็ว่า ผูขอศึกษาปรญิญาทีส่องยงัขาดความรูในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ก็อาจก�าหนดใหศึกษาเพ่ิมเตมิ วิชาเหล่านัน้ไดโดยใหนบัหน่วยกติต่างหาก 

ไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสม

  2.2 ตองลงทะเบยีนเรยีนวชิาเพิม่เตมิอกี ไม่นอยกว่ารอยละ 25 ของจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

  2.3 รายวิชาใดที่ศึกษามาแลวทั้งหมดในปริญญาเดิม จะไดรับพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อใชในแผนก�าหนดการศึกษาของสาขา

วิชาใหม่ รายวิชาที่โอนไม่ไดใหตัดออก

  2.4 รายวิชาท่ีจะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได จะตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่นอยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนและมี

ผลการเรียนเทียบไดไม่ต�่ากว่าระดับ C    

  2.5 การพิจารณารายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในปริญญาเดิมใหอยู่ในดุลยพินิจของสถาบันการศึกษา

  2.6 กรณีที่สถาบันการศึกษาพิจารณาเห็นว่า ผูขอศึกษาปริญญาที่สองยังขาดความรูเบื้องตนบางวิชา ก็อาจก�าหนดใหศึกษาเพิ่มเติม

วิชาเหล่านั้นได

     2.7 การพิจารณารับหรือไม่รับนักศึกษาปริญญาที่สองนั้นใหอยู่ในดุลยพินิจของสถาบันการศึกษา
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 3. ระยะเวลาในการศึกษาปรญิญาที่สอง ไม่เกินสองเท่าของจ�านวนเวลาที่ก�าหนดไวที่ตองศึกษาในหลักสูตรตั้งแต่การเริ่มเรียนครั้งแรก

 4. การพจิารณาเทยีบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติ ใหเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเรียนเทยีบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตส�าหรับหลกัสตูรระดบั

ที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี เพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

นกัศึกษาพเิศษ

  นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้
  ก. นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นว่าหากไดรับการเสริมความรูพื้นฐานก่อน   
ก็อาจศึกษาต่อได จึงใหอยู่ในสภาพนักศึกษาทดลองเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
  ข. บุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาวิชาบางรายวิชา เพื่อเสริมสรางระดับความรูของตนใหสูงขึ้น
 ขอ 1. การลงทะเบียน
  1.1 นกัศกึษาพเิศษ ทีเ่ป็นนกัศกึษาทดลองเรยีนจะตองลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษาปกต ิ ไม่นอยกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกนิ 
15 หน่วยกติ
  1.2 นักศึกษาพิเศษท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีสนใจศึกษาวิชาบางรายวิชาตองลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่นอยกว่า 
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
 ขอ 2. การวัดผลการศึกษา
  การวัดผลการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิเศษในรายวิชาต่าง ๆ ใหใชเกณฑ์การวัดผลการศึกษาเดียวกับนักศึกษาปกติ
 ขอ 3. สภาพนักศึกษา
  3.1 สภาพการเป็นนักศึกษาพิเศษ ใหเป็นไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันทั้งนี้ไม่รวมถึงภาคการศึกษา
ฤดูรอน
  3.2 นักศึกษาพิเศษ จะตองไดค่าระดับเฉลี่ยประจ�าภาคการศึกษา ไม่ต�่ากว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิเป็นนักศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาถัดไป
ได
  3.3 การเปลีย่นสภาพจากนกัศกึษาพิเศษ เป็นนกัศกึษาปกตไิดน้ัน จะตองผ่านการสอบคดัเลือก และมคีณุสมบตัติามเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลยั
ก�าหนด
 ขอ 4 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
  นักศึกษาพิเศษเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาปกติแลว สามารถน�าเอารายวิชาที่ไดรับจากการศึกษามาเทียบวิชาเรียนและเทียบโอน
หน่วยกิตเพื่อเขาศึกษาต่อในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ได ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าดวยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเขาสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2547
 ขอ 5. นักศึกษาพิเศษ ไม่มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
  5.1 ขอใหนบัค่าระดบัคะแนนวชิาซึง่ตนไดศกึษา เป็นค่าระดบัคะแนนส่วนหนึง่ในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ ยกเวนนกัศกึษาพเิศษทีเ่ปลีย่น
สภาพเป็นนักศึกษาปกติไดแลว อาจขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตใหได 
  5.2 ขอรับการยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการทหารหรือเขาศึกษาวิชาทหาร
 ขอ 6. อัตราค่าบ�ารุงค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมใหเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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นกัศึกษาโครงการสมัฤทธบิตัร

 “ นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร” หมายถึง   บุคคลทั่วไปไม่จ�ากัดเพศ วัย และวุฒิการศึกษา
 “ สัมฤทธิบัตร ” หมายถึง เป็นการใหบริการทางวิชาการหรือฝึกอบรมที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ สามารถ
น�าไปยกระดับคุณภาพชีวิตโดยไม่จ�ากัดวัยและวุฒิการศึกษา                                                     
 ขอ 1  วัตถุประสงค์
  1.1 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาใหแก่บุคคลที่สนใจศึกษาเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสามารถน�าไป 
ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  1.2 เพื่อเพิ่มวิทยฐานะ สามารถน�าความรูที่สอบผ่านในรายวิชาต่างๆจากสัมฤทธิบัตรมาเทียบโอน เพื่อเขาศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดเมื่อมีคุณสมบัติครบเป็นนักศึกษา
 ขอ 2  คุณสมบัติของนักศึกษา
  2.1 บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาวิชาบางรายวิชา เพื่อเสริมสรางระดับความรูของตนใหสูงขึ้น
  2.2 ไม่ก�าหนดวุฒิการศึกษา เพศ อายุ
 ขอ 3  การลงทะเบียนเรียน
  3.1 ใหเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
  3.2 ลงทะเบียนไดไม่ต�่ากว่า 1 รายวิชาและไม่เกิน 4 รายวิชา
  3.3 ในกรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จะลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรรวมกับการลงทะเบียนในแต่ละภาค
การศึกษาแลวตองไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
 ขอ 4  การวัดผลการศึกษา
 การวัดผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ใชเกณฑ์การวัดผลการศึกษา ดังนี้
  4.1 ผูที่ไดรับผลการประเมินตั้งแต่รอยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผลการศึกษาผ่านเป็นตัวอักษร S
  4.2 ผูที่ไดรับผลการประเมินต�่ากว่ารอยละ 60 ถือว่าผลการศึกษาไม่ผ่านเป็นตัวอักษร U 
  ในกรณซีึง่จะน�านกัศกึษาในโครงการสมัฤทธบิตัรมาเทยีบโอน ใหบนัทกึผลการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษาเป็น CT = (credits from 
training)
 ขอ 5  สถานภาพของนักศึกษา
  สถานภาพของนักศึกษาใหมีอายุตลอดระยะเวลาที่มีการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ
 ขอ 6  การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
  นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรเม่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติแลวสามารถน�ารายวิชาที่ไดรับจากสัมฤทธิบัตรมาเทียบวิชาเรียน
และเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเขาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะและสาขาวิชาต่างๆไดตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าดวยหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2547 
 ขอ 7  นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรไม่มีสิทธิ ดังนี้
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  7.1 ไม่มีสิทธิกูยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
  7.2 ไม่มีสิทธิยื่นการขอยกเวนการตกลงเลือกเขารับราชการทหารหรือนักศึกษาวิชาทหาร 
 ขอ 8  อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของโครงการสัมฤทธิบัตรใหเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การใชห้อ้งสมดุ
 เพื่อใหการใชหองสมุด ซึ่งมีความจ�าเป็นในการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย เป็นไปโดยถูกตองก่อนประโยชน์ดานการเรียน การสอน 
การคนควา ใหกาวหนายิ่งขึ้น 
  ขอ 1. ก�าหนดเวลาเปิดท�าการหองสมุด
  ภาคการศึกษาปกติ/ภาคฤดูรอน
  วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 20.30 น. 
  วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 19.00 น.
  ปิดท�าการวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
 ระหว่างปิดภาคการศึกษา
  วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  ปิดท�าการวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
  ก�าหนด : เวลาท�าการของส�านักหอสมุดกลาง อาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
  ขอ 2. ผูมีสิทธิใชหองสมุด และยืมทรัพยากรสารสนเทศไดแก่ 
  2.1 นกัศกึษา บคุลากร มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ การยมืทรพัยากรสารสนเทศออกจากหองของนกัศึกษาบคุลากรจะกระท�ามไิดเวนแต่จะ
มีบัตรประจ�าตัวนักศึกษา และบัตรประจ�าตัวบุคลากร จึงจะมีสิทธิยืมออกจากหองสมุดได
  2.2 บคุคลภายนอกทีป่ระสงค์จะเขามาใชบรกิารในหองสมดุได โดยใหตดิต่อขอบัตรก่อนเขาใชบรกิารและเสยีค่าบรกิารวนัละ 20.00 บาท 
(ยี่สิบบาท) กรณีการยกเวนไม่เก็บค่าบริการใหอยู่ในดุลยพินิจของผูอ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง
  2.3 บุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศและวัสดุสารสนเทศใด ๆ ออกจากหองสมุด
 ขอ 3. หลักเกณฑ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ของหองสมุดมหาวิทยาลัยก�าหนดหลักเกณฑ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ไวดังนี้
  3.1 การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
   3.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยืมไวในครอบครองไดไม่เกินคราวละ 5 เล่ม ต่อ 7 วัน
   3.1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายืมไวในครอบครองไดไม่เกินคราวละ 7 เล่ม ต่อ 14 วัน
   3.1.3 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออื่นๆ ใชสิทธิตามขอ 3.1.1
   3.1.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยืมไวในครอบครองไดไม่เกินคราวละ 10 เล่มต่อภาคการศึกษา
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 กรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย ใหใชสิทธิการยืมตามขอ 3.1.4 เท่านั้น
  3.2 การยืมสื่อโสตทัศน์
   3.2.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายืมไวในครอบครองไดไม่เกินคราวละ 3 แผ่น/มวนต่อ 3 วัน
   3.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายืมไวในครอบครองไดไม่เกินคราวละ 3 แผ่น/มวนต่อ 3 วัน
   3.2.3 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออื่น ๆ ใชสิทธิตามขอ 3.2.1
   3.2.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยืมไวในครอบครองไดไม่เกินคราวละ 5 แผ่น/มวนต่อ 7 วัน
  3.3 การยืมนวนิยายและเรื่องสั้นสามารถยืมไดไม่เกิน 7 วัน
  3.4 การยืมทรัพยากรสารสนเทศส�ารอง สามารถยืมไดครั้งละ 1 เล่ม/3 วัน 
  3.5 ทรัพยากรสารสนเทศสงวนพิเศษไม่อนุญาตใหยืมออก
  3.6 ไม่อนุญาตใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อเรื่องและผูแต่งเดียวกันครั้งละ 2 เล่ม
  3.7 ไม่อนุญาตใหยืมทรัพยากรสารสนเทศเล่มเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง
  3.8 ผูยมื จะตองตรวจสภาพทรัพยากรสารสนเทศก่อนยมืทกุครัง้ หากเกดิการช�ารดุ เสยีหายขึน้ภายในระยะเวลาทีท่�าการยมืผูยมืตองช�าระ            
ค่าเสียหายตามระเบียบของหองสมุด
  3.9 หองสมดุจะงดใหบริการยมืทรพัยากรสารสนเทศทกุชนดิ ในระหว่างการสอบปลายภาคการศกึษา โดยจะแจงก�าหนดเวลาใหนกัศึกษา
ทราบ ล่วงหนาทุกภาคการศึกษา
  3.10 ไม่อนุญาตใหน�าบัตรสมาชิกหองสมุดของผูอื่นมายืม
 ขอ 4. ขอปฏิบัติในหองสมุด ผูใชหองสมุดตองปฏิบัติดังนี้
  4.1 แต่งกายสุภาพเรียบรอย
  4.2 ใชวาจาสุภาพ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่แสดงกิริยาหยาบคายในหองสมุด
  4.3 ไม่สูบบุหรี่ไม่น�าอาหารหรือเครื่องดื่มเขามารับประทานในหองสมุด
  4.4 รักษาทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของหองสมุดไม่ใหเสียหาย
  4.5 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของหองสมุด
  4.6 ไม่น�าเอกสารหรือทรัพยากรสารสนเทศใดๆ ที่เป็นส่วนตัวเขาหองสมุด หากมีใหฝากไว ณ สถานที่ที่บรรณารักษ์ก�าหนด 
หากมีใหเจาหนาที่หองสมุดตรวจทรัพยากร สารสนเทศ และเอกสารทุกชนิดที่จะน�าออกจากหองสมุด
  4.7 ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตลอดจนค�าแนะน�าตักเตือนของบรรณารักษ์หรือเจาหนาที่หองสมุด
  4.8 หากมีขอขัดของเกี่ยวกับการใชหองสมุด ใหหารือบรรณารักษ์หรือเจาหนาที่หองสมุด
  4.9 การจองที่นั่งการใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในหองสมุดจะกระท�ามิได
  4.10 ไม่ใชกระแสไฟฟ้าของหองสมุด
 ขอ 5. การท�าบัตรสมาชิกหองสมุดเพื่อยืมทรัพยากรสารสนเทศ
  5.1 บัตรสมาชิกหองสมุด เพื่อใชยืมทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดมหาวิทยาลัย ใหเป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
  5.2 การติดต่อสมาชิก
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   5.2.1 อาจารย์และเจาหนาที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ตองไม่มีภาระผูกพันติดคางทรัพยากรสารสนเทศ
   5.2.2 นักศึกษาใหน�าใบเสร็จรับเงินของการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษามาต่อสิทธิการยืม และตองไม่มีภาระผูกพันติดคาง
ทรัพยากรสารสนเทศ
 ขอ 6. การจองทรัพยากรสารสนเทศ
 หากปรากฏว่าไม่มีหนังสือที่ผูยืมตองการ ในขณะติดต่อท�าการยืมผูยืมมีสิทธิท�าการจองหนังสื่อล่วงหนาได ภายใตเงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้
  6.1 ผูยืมตองแจงความประสงค์ต่อเจาหนาที่หองสมุดผูรับผิดชอบ เพื่อท�าการจองไดดังนี้
   6.1.1 หนงัสอืทัว่ไป ผูจองตองตดิตามก�าหนดวนัรบัหนงัสอืดวยตนเอง เจาหนาทีห่องสมดุมหีนาทีเ่กบ็รักษาหนงัสือดงักล่าว เพือ่การ
จองไดเพียง 1 วันเท่านั้น
   6.1.2 หนังสือรับรอง ผูจองมีสิทธิจองไดแต่ละวันท�าการจองเท่านั้น หากพนก�าหนดแต่ละวันไปแลว ตองท�าการจองใหม่ จนกว่าจะ
มีสิทธิไดรับการยืม
   6.1.3 หนังสือเขาหองสอบ จะตองเป็นหนังสือที่คณาจารย์ผูเกี่ยวของการสอน ไดท�าบันทึกขออนุญาตไวต่อบรรณารักษ์ล่วงหนา                     
เพื่อบรรณารักษ์จะไดก�าหนดวันหรือเวลาใหมาท�าการยืมไดแน่นอน
   6.1.4 การจองกระท�าไดครั้งละ 1 เล่ม
   6.1.5 การจองใหเป็นไปตามล�าดบัการจอง ผูจองก่อนย่อมมสีทิธไิดยมืหนงัสอืก่อนผูจองภายหลงั และผูจองตองกระท�าการจองดวย
ตนเองเท่านั้น
 ขอ 7. การส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ
  7.1 น�าส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศต่อเจาหนาที่หองสารสนเทศ เพื่อลงบันทึกหลักฐานในการส่งมอบคืน
  7.2 ใหคืนทรัพยากรสารสนเทศ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด หากปรากฏว่าล่าชากว่าก�าหนดจะตองช�าระค่าปรับตามขอ 8
  ขอ 8. การช�าระเงินค่าปรับ
  8.1 หนังสือทั่วไป อัตราค่าปรับกรณีส่งล่าชา วันละ 5 บาท ต่อเล่ม
  8.2 หนังสือส�ารอง อัตราค่าปรับกรณีส่งล่าชา วันละ 10 บาท
  8.3 สื่อโสตทัศน์ อัตราค่าปรับกรณีส่งล่าชา วันละ 5 บาท ต่อมวนหรือต่อแผ่น
  ขอ 9. การใหบริการพิเศษ
  9.1 อัดส�าเนาวีดีโอเทป (เพื่อการศึกษา) มวนละ 30 บาท (โดยผูใชน�ามวนวีดีโอเปล่ามาเอง)
  9.2 อัดส�าเนาเทป (เพื่อการศึกษา) มวนละ 10 บาท (โดยผูใชน�าเทปเปล่ามาเอง)
  9.3 อัดส�าเนาซีดี (เพื่อการศึกษา) มวนละ 10 บาท (โดยผูใชน�าแผ่นซีดีเปล่ามาเอง)
  9.4 ค่าพิมพ์งานจาก Word แผ่นละ 2 บาท
  9.5 ค่าพิมพ์งาน Internet แผ่นละ 2 บาท
  9.6 ค่าเขาเล่มรายงานปกแข็ง เล่มละ 10 บาท
  9.7 ค่าเขาเล่มรายงานปกอ่อน เล่มละ 30 บาท
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ระเบยีบปฏบิตัใินการสอบ

 เพือ่ใหการสอบด�าเนนิไปดวยความเรยีบรอย และมปีระสิทธภิาพสูงสุด มหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์จงึก�าหนดระเบียบปฏิบตัใินการสอบ ดงันี้
 1. นกัศกึษาทีม่สีทิธเิขาสอบ ตองเป็นผูลงทะเบยีนเรยีนรายวิชานัน้ ๆ  ครบตามขัน้ตอนทีก่�าหนด และมรีายชือ่ปรากฏในบญัชรีายชือ่ผูมสีทิธิ
เขาสอบในรายวิชานั้น ๆ ตามประกาศของคณะหรือสาขาวิชา
 2. การเขาหองสอบ นักศึกษาตองปฏิบัติ ดังนี้
  2.1 แต่งกายใหถูกตองตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด 
  2.2  มาถึงสถานท่ีสอบก่อนก�าหนดเวลาเร่ิมสอบ ควรดูแผนผังท่ีน่ังสอบใหเรียบรอย และตองแสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษาในขณะเขาหองสอบ
   ทุกคร้ัง 
  2.3  หามเขาหองสอบก่อนเวลาท่ีก�าหนด และหลังจากเร่ิมสอบแลว 30 นาที เวนแต่มีเหตุอันสมควรและไดรับอนุญาตจากผูควบคุมการสอบ 
  2.4  หามน�าเอกสารวัสดุส่ิงของและเคร่ืองมือส่ือสารตลอดจนเคร่ืองค�านวณเขาหองสอบโดยเด็ดขาด เวนแต่อาจารย์ผูออกขอสอบ ไดมีค�าส่ัง
   อนุญาตไวในขอสอบ
 3. การปฏิบัติตนในระหว่างเวลาสอบ ใหปฏิบัติดังนี้
  3.1  หามนักศึกษาออกจากหองสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ
  3.2 นักศึกษาตองน่ังตามท่ีจัดไวให หามเคล่ือนยายหรือลุกจากท่ีน่ังสอบ หากมีขอสงสัย หรือมีความประสงค์อ่ืนใดใหยกมือแจงผูควบคุมการสอบ
  3.3  นักศึกษาตองลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือ นักศึกษาเขาสอบ (ม.อ.อ.005) ตามท่ีผูควบคุมการสอบจัดเตรียมใหมิฉะน้ันจะถือว่าขาดสอบ
  3.4  หามนักศึกษาพูดคุยกัน ถาม หรือส่งอาณัติสัญญาณ ส่งค�าตอบใหกันหรือท�าขอสอบแทนกัน ตลอดจนท�าความร�าคาญต่อผูน่ังขางเคียง 
   เมื่อผูควบคุมการสอบว่ากล่าวตักเตือนสิ่งใด นักศึกษาตองเชื่อฟัง หามขัดขืนหรือโตแยงหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ทั้งสิ้น 
   นักศึกษา ผูใดฝ่าฝืนไม่เชื่อฟัง ผูควบคุมการสอบมีสิทธิสั่งใหออกจากหองสอบไดทันที 
  3.5 ผูควบคุมการสอบมีอ�านาจตรวจคนนักศึกษาผูมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะท�าการทุจริตในการสอบได
  3.6  เม่ือนักศึกษาท�าขอสอบเสร็จก่อนเวลาท่ีก�าหนดใหส่งกระดาษค�าตอบ และอ่ืน ๆ ท่ีตองส่งคืน ตามค�าส่ังท่ีระบุบนกระดาษค�าถาม มอบให
   ผูควบคุมการสอบจึงออกจากหองสอบได
  3.7 เม่ือมีสัญญาณหมดเวลาสอบ นักศึกษาตองหยุดเขียนค�าตอบ และส่งกระดาษค�าตอบและอ่ืน ๆ ท่ีตองส่งคืนตามค�าส่ังท่ีระบุในขอสอบมอบ
   ใหผูควบคุมการสอบทันที
  3.8  เมือ่ออกจากหองสอบแลว นกัศกึษาตองไปใหพนบรเิวณหองสอบโดยเรว็หามส่งเสียงท�าความร�าคาญใหแก่ผูท่ีก�าลังสอบ หรอืส่งอาณตัิ
   สัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ท�าการสอบมาแลว ใหผูที่อยู่ในหองสอบ
 4. การทุจริตในการสอบ หมายถึงการกระท�าในกรณีต่อไปนี้
  4.1  นักศึกษาน�าเอกสารอื่นเขาหองสอบ นอกเหนือจากที่ผูคุมสอบแจกให ยกเวนกรณีอนุญาตใหน�าเอกสารเขาไป
  4.2  มีขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่ก�าลังสอบอยู่ในสิ่งของที่นักศึกษาน�าเขาสอบหรือในตัวนักศึกษา
   4.3  มีเจตนาคัดลอกค�าตอบของผูอื่นหรือใหค�าตอบของตนเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อค�าตอบของผูอื่น 
   4.4  การกระท�าใด ๆ เพื่อใหไดขอมูลส�าหรับการตอบขอสอบ โดยวิธีการที่ไม่ชอบดวยระเบียบ กฎเกณฑ์และวิธีการสอบตามปกติวิสัย
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 5. บทลงโทษในกรณีทุจริต
   5.1 ใหปรับตก (F) ในรายวิชาน้ัน หรือ
   5.2 ใหปรับตก (F) ในรายวิชาน้ัน และใหพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ
   5.3 พนสภาพจากการเป็นนักศึกษา
 6. ข้ันตอนการพิจารณาลงโทษนักศึกษา มีดังน้ี
  6.1 ผูควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐานการทุจริต บันทึกลงในแบบพิมพ์ ทุจริตการสอบพรอมแยกกระดาษหรือสมุดค�าตอบ เสนอประธานศูนย์
   อ�านวยการสอบ
  6.2 ใหผูควบคุมการสอบแจงนักศึกษาท่ีถูกช้ีประเด็นว่ามีมูลความผิดในการทุจริตออกจากหองสอบ และพบประธานศูนย์อ�านวยการสอบ
   เพ่ือใหปากค�า
  6.3 ใหประธานศูนย์อ�านวยการสอบ น�าเสนอหลักฐานและขอมูลการทุจริตต่อคณะกรรมการอ�านวยการสอบ
  6.4 คณะกรรมการอ�านวยการสอบ ประชุมพิจารณาโทษตามลักษณะการทุจริต ขอ 5 แลวเสนออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ
  6.5 เม่ือไดรับอนุมัติการลงโทษแลว ใหหัวหนาแผนกวินัยนักศึกษาเชิญนักศึกษา และ / หรือผูปกครองมารับทราบผลการตัดสินลงโทษพรอมลงช่ือ
   รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แลวแจงช่ือผูทุจริตการสอบต่อผูอ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล และคณบดีท่ีเก่ียวของเพ่ือด�าเนิน
   การต่อไป

การขอยา้ยคณะหรอืสาขาวชิา

 การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยายคณะหรือสาขาวิชาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยใหด�าเนินการดังนี้
  1. นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะขอยายคณะหรอืสาขาวชิา จะตองมเีวลาศกึษาอยูใ่นคณะหรอืสาขาวชิาเดมิ ไม่นอยกว่า 1 ภาคการศกึษาปกติ
  2.   การขอยายคณะหรือสาขาวิชาจะกระท�าไดเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติแต่จะตองใหเสร็จสิ้น
ก่อนวันสุดทายของการเพิ่มวิชาเรียนภาคการศึกษาปกติ
  3. การขอยายคณะ  ยายสาขาวิชา  หรือยายรอบเวลาเรียนจะกระท�าไดเพียงครั้งเดียวในระหว่างการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  4.  นักศึกษาที่ขอยายคณะหรือสาขาวิชาจะกระท�าไดต่อเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชาและคณบดีของ
คณะเดิมที่นักศึกษาสังกัดและตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีของคณะที่ขอยายเขาในกรณีที่ยายคณะ
  5. การขอยายคณะ หรือสาขาวิชาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดปฏิบัติตามขั้นตอน และนักศึกษาไดช�าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด
  6. การเทียบรายวิชาตองเป็นรายวิชาที่ไดสัญลักษณ์หรือค่าระดับเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะหรือสาขาวิชาที่ขอยายเขา
  7. การค�านวณค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม  ใหค�านวณทัง้รายวชิาทีย่ายโอนมาจากสาขาวชิาเดมิและรายวชิาทีไ่ดศกึษาในสาขาวชิาใหม่
  8. กรณกีารขอยายคณะ หรอืสาขาวชิาไม่เป็นไปตามแนวปฏบิตัขิางตนใหอยูใ่นดุลยพินจิของอธกิารบด ีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
วิชาการ
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เกณฑก์ารใหท้นุการศึกษา

 ก�าหนดหลักเกณฑ์ การ ใหทุน การ ศึกษา ดังนี้
 1. ลักษณะของทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
  1.1 ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต และค่าบ�ารุงการศึกษา 100%
  1.2 ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต และค่าบ�ารุงการศึกษา  50%
  1.3  ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 100%
  1.4  ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต  50%
 2. ผูมสีทิธิท์ีจ่ะไดรบัทุนการศกึษา จะตองเป็นผูทีม่คีวามประสงค์ทีจ่ะเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์หรอืเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั
เอเชียอาคเนย์ และตองมีคุณสมบัติอย่างใด อย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
  2.1 ผูมีฐานะยากจน  หรือ
  2.2 ผูที่สรางหรือสามารถสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย  หรือ
  2.3 ผูที่มีผลการเรียนดี หรือดีเด่น  หรือ
  2.4 ทุนสนับสนุนการศึกษา
   2.4.1  ผูเป็นบุตรหลานคุณย่าแปลก  เหมือนปิว  หรือ
   2.4.2  ผูเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  หรือ
   2.4.3  ผูเป็นบุตรธิดาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  2.5 ผูที่มีหน่วยงานราชการไดขอใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน  หรือ
  2.6 ผูเป็นพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, สมาชิกสภาทองถิ่น  
 3. การด�าเนินการ
  3.1 ใหคณะกรรมการ ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่ 106/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการใหทุนการศึกษาในปการศึกษา 2559 เป็นผูพิจารณาผูเหมาะสมที่จะเป็นผูรับทุนการศึกษา
  3.2 การด�าเนนิการตามขอ 3.1 ใหด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ขอ 1 ขอ 2 และหลกัเกณฑ์ตามระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ มหาวทิยาลยั
เอเชียอาคเนย์  วา่ดวยทุนการศึกษาต่าง ๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม  โดยไม่ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามบันทึกนี้  ส�าหรับทุนสนับสนุนการ
ศึกษาตามขอ 2.4 เมื่อมีการพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ  ไป กรณีที่มีผูไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาใหใชงบประมาณจากทุนมูลนิธิหรืองบ
ประมาณกลางของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
  3.3 เมือ่มกีารด�าเนนิการตามขอ 3.1 และขอ 3.2  เป็นยตุแิลวใหคณะกรรมการน�าขอพจิารณาเสนออธกิารบดพีจิารณาใหความเห็นชอบ
  3.4 การด�าเนินการตามขอ 3.1 และขอ 3.2 มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชระเบียบขอบังคับ ค�าสั่ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ประการใด  ใหคณะกรรมการน�าเสนออธิการบดีพิจารณาชี้ขาด  อธิการบดีพิจารณาชี้ขาดเป็นประการใดใหถือเป็นสิ้นสุด



74

การลงทะเบยีนรายวชิาขา้มสถาบนั

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จึงก�าหนดรายละเอียดว่าดวยการลงทะเบียนรายวิชาขามสถาบันดังต่อไปนี้
 1. เกณฑ์การรับนักศึกษาอยู่ในสถาบันอื่นศึกษาขามสถาบัน
  1.1 เป็นผูก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและนอกประเทศ
  1.2 นักศึกษาตองยื่นค�ารองพรอมเอกสารขอลงทะเบียนขามสถาบันจากสถาบันตนสังกัดต่อส�านักทะเบียนและประมวลผล ก่อนเปิด
ภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่นอยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี
  1.3 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาแลว ตองช�าระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดและตอง
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวของอื่น ๆ 
 2. เกณฑ์การใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ศึกษาขามสถาบัน
  2.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเป็นภาคสุดทายที่จะส�าเร็จการศึกษา และมหาวิทยาลัยมิไดเปิดสอนรายวิชา
ดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น ทั้งภาคปกติและและภาคค�่า
  2.2 สถาบนัการศกึษาทีจ่ะอนมุตัใิหศกึษาขามสถาบนัไดนัน้  ตองเป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีม่หาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ใหความเห็นชอบ 
และทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานแลว
  2.3 รายวิชาท่ีนักศึกษาจะขอศึกษาขามสถาบัน ตองเป็นรายวิชาที่คณะเห็นสมควร และตองไม่ขัดต่อขอบังคับในหลักสูตรตลอดจน
นโยบาย การจัดการศึกษาของคณะนั้น ๆ
  2.4 นกัศกึษาตองยืน่ค�ารองขอศกึษาขามสถาบนั พรอมเอกสารรบัรองสถานภาพการเป็นนกัศกึษาต่อส�านกังานคณะตนสงักดัก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ไม่นอยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี
  2.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหศึกษาขามสถาบันได จะตองปฏิบัติตามระเบียบว่าดวยการลงทะเบียนของสถาบันนั้น ๆ 
 3. รายวิชาที่สามารถศึกษาขามสถาบันไดตองเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชา
 4. มหาวิทยาลัยจะด�าเนินการเรื่องผลการศึกษากับสถาบันที่ศึกษาขามสถาบันโดยตรง และใหมีการบันทึกผลการศึกษาในทุกกรณี

การขอจบการศึกษาของนกัศึกษา

 เพื่อใหการขอจบการศึกษาของนักศึกษาทุกคณะ และสาขาวิชาที่คาดว่าจะจบ ในแต่ละภาคการศึกษาเป็นไปดวยความเรียบรอย 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงไดก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการขอจบการศึกษาของนักศึกษา ดังต่อไปนี้
 1.  นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในแต่ละภาคการศึกษา ใหยื่นค�ารองขอจบการศึกษา (ตามแบบ ท.มออ. 06) ที่ส�านักทะเบียนและประมวลผล 
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไวตามปฏิทินการศึกษา
 2.  นักศึกษาที่ไม่ยื่นค�ารองขอจบการศึกษา ตามขอ 1 ใหถือว่าไม่ประสงค์ที่ขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ และมหาวิทยาลัยขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่เสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
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การลาพกัการศึกษาของนกัศึกษา

 เพือ่ใหการลาพกัการศกึษาของนกัศกึษาทกุระดบั คณะ และสาขาวชิา เป็นไปดวยความเรยีบรอยมหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์ จงึไดก�าหนด

รายละเอยีด  เกี่ยวกับการลาพักการศึกษาดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษา จะตองมีเหตุจ�าเป็นอันสมควรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

  1.1 เจ็บป่วยจนตองพักรักษาเป็นเวลานาน ตามค�าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

      1.2 ถูกเกณฑ์ทหาร หรือระดมพล เขารับราชการทหารกองประจ�าการ

      1.3 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย ใหการสนับสนุน

      1.4 มีเหตุจ�าเป็นสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลว เห็นสมควรให ลาพักการศึกษา

 2. การขอลาพักการศึกษาครั้งหนึ่ง ๆ นักศึกษาจะกระท�าไดไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน

 3. นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาได ใหนับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาของการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ ดวย 

    ยกเวน กรณีลาพักอันเนื่องมาจากถูกเกณฑ์ทหาร หรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจ�าการ (ตามขอ 1.2)

 4. นักศึกษาที่ไม่ไดยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษา และไม่ไดลงทะเบียน โดยไม่แจงใหมหาวิทยาลัยทราบถึงเหตุจ�าเป็นเกินระยะเวลา

 5. การขอลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

บทลงโทษนกัศึกษา

 ดวยมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์มนีโยบายป้องกนัการกระท�าผดิวนิยัของนกัศึกษา และสอดคลองกบัมาตรการของรฐับาล และกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยใหสถานศึกษาก�ากับดูแลความประพฤติของนักศึกษา เพื่อใหแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียว ดังนี้
 1. ความผิดต่อไปนี้  ตัดคะแนนความประพฤติ 5-10 คะแนน
  1.1 แต่งกายผิดขอก�าหนดที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว
  1.2 ไวหนวดเคราและผมยาวเกินสมควร
  1.3 สูบบุหรี่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
  1.4 ใชหรือหยิบหรือเคลื่อนยายอุปกรณ์การสอนการฝึกงานที่จัดไวโดยไม่ไดรับอนุญาต
  1.5 น�าเอาวตัถปุระดษิฐ์ เคร่ืองใชอปุกรณ์การสอนการฝึกงาน หรอืสิง่ทีต่นประดษิฐ์ขึน้ออกจากหองปฏบิตักิารโดยไม่ไดรบัอนุญาต

 2. ความผิดต่อไปนี้  ตัดคะแนนความประพฤติ 10-20 คะแนน
  2.1 กล่าววาจา หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อบุคคลทั่วไปในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือผูผ่านไปมา
  2.2 แต่งเครื่องแบบนักศึกษาเขาไปในสถานที่ไม่สมควร เช่น บ่อนการพนัน โรงสุรา หรือ บาร์ โรงหญิงโสเภณี
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 3. ความผิดต่อไปนี้  ตัดคะแนนความประพฤติ 20-40 คะแนน

  3.1 แสดงกิริยาวาจาอันลบหลู่หรือไม่เคารพครู อาจารย์

  3.2 ชักชวนหรือพยายามก่อกวนใหเพื่อนักศึกษาแตกความสามัคคี

  3.3 ก่อการวิวาททั้งภายในและภายนอกหาวิทยาลัย

  3.4 ท�าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือของผูอื่นโดยเจตนา

  3.5 การเล่นพนันในบริเวณมหาวิทยาลัย

  3.6 น�าหรือเสพเครื่องดองของเมา หรือสิ่งเสพติดเขามาภายในมหาวิทยาลัย

  3.7 ก่อความเสียหายใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย

 4. ความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระท�าผิดต่อวินัยนักศึกษาอย่างรายแรง ใหพักการศึกษา หรือตัดสิทธิเขาสอบ หรือรอรับการอนุมัติ

ปริญญามีก�าหนดไม่เกินสองปการศึกษา เช่น

  4.1  การวิวาททั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีหรือไม่มีอาวุธพกพา

  4.2 การวิวาททั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีผูไดรับบาดเจ็บมีค�าสั่งแพทย์ใหพักรักษาตัว ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

  4.3 การวิวาทโดยมีการรุมท�ารายที่มีบุคคลร่วม ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

  4.4 การวิวาทเนื่องจากการเสพสุรา

  4.5 เล่นการพนัน หรือการเล่นที่ส่อไปในทางเล่นการพนัน

  4.6 การกระท�าการอื่นใด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อการเป็นนักศึกษาหรือต่อมหาวิทยาลัย

  4.7 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน ตองถูกลงโทษใหพักการศึกษามี

ก�าหนด 1 ภาคการศึกษา

  4.8 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกิน 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน ตองถูกลงโทษใหพักการศึกษามีก�าหนด 

2 ภาคการศึกษา

  4.9 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่ถึง 100 คะแนน ตองถูกลงโทษใหพักการศึกษามี

ก�าหนด 3 ภาคการศึกษา

 5. ความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระท�าผิดต่อวินัยนักศึกษาอย่างรายแรง ใหพนสภาพนักศึกษา 

  5.1  จ�าหน่ายจ่ายแจกยาเสพติดใหโทษรายแรง

  5.2  พกพาอาวุธ วัตถุระเบิดตองหาม เขามาภายในมหาวิทยาลัย
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  5.3  ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวกันหรือหลายครั้งรวมกันครบ 100 คะแนน

 6. ความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระท�าผิดต่อวินัยนักศึกษาอย่างรายแรงมาก ใหไล่ออก 

  6.1  ตองโทษทางอาญา โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดใหจ�าคุก เวนแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ไดกระท�าโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ

  6.2  กระท�าการทุจริตอย่างรายแรงมาก หรือมีความประพฤติผิดเสื่อมเสียอย่างรายแรง

หมายเหตุ : ขอมูล ดัง กล่าว เป็น ขอมูล เบื้องตน ทั้งนี้ หาก ท่าน สนใจ  ขอขอมูล โดยละเอียดไดจากหน่วย งาน ที่รับผิดชอบ ของ มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
   ไฟฟ้า 
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Electrical 
   Engineering
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  Ph.D. (Electrical Engineering)

3. วิชาเอก
 วิศวกรรมไฟฟ้า

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 1 (1.1) 
และแบบ 2 (2.1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต�่ากว่า 3 ปี และ
ไม่เกิน 6 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
 1. อาจารย์ระดบัอุดมศกึษาในสถาบนัการศกึษาท้ังในภาครัฐและ
เอกชน
 2. นักวิจัยและพัฒนาทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 3. วิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 4. วิศวกรและผู้บริหาร 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 1. ปรัชญา
 ผลิตบุคลากรนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีองค์ความรู้ท้ัง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติขั้นสูง สามารถด�าเนินงานวิจัยในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง และวิศวกรรมระบบควบคุม ได้อย่างลึกซ้ึงและมี
คุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์เทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่านการท�าวิจัยระดับสูง อันส่งผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ
 2. ความส�าคัญ
  การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากรท่ีมี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่ได้รับพัฒนาขึ้นภายในประเทศไทย เพ่ือลดการน�าเข้า
เทคโนโลยจีากต่างประเทศ และสร้างศกัยภาพให้ประเทศสามารถพ่ึงพา
ตนเองทางเทคโนโลยไีด้ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์ ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการสร้างบุคลากรระดับสูง
ของประเทศให้มคีวามรูค้วามสามารถในการศกึษาวจัิยในข้ันสงู สามารถ
บกุเบกิงานวจัิยอย่างลึกซึง้และอิสระ หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขา
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วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการ
ศกึษา และผลติบคุลากรนกัวจิยัทีม่คีวามรูข้ัน้สงูทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 
ที่สามารถด�าเนินงานวิจัยได้อย่างลึกซึ้งและมีคุณภาพ เพื่อเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับประเทศต่อไป
 3. วัตถุประสงค์
 3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการวิจัย
ท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
เพื่อสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เองภายใน
ประเทศ
 3.2 เพือ่พฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชีพทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ระดบัสงูทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า ท่ีสามารถน�าไปประยุกต์และถ่ายทอด
ให้กับสังคมได้ โดยผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกและ
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ
 3.3 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1. ระบบ 
 ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาคการศกึษาปกต ิซึง่ 1 ภาคการศกึษาปกติมรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สปัดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบงัคบั มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี
 1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน-เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
 วันอังคาร - วันอาทิตย์  เวลา 08.30 น. - 21.00 น.
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1)
 ต้องส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
ในสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า โดยมรีะดับคะแนนเฉล่ียไม่ต�า่กว่า 3.25 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�าหนด
 2.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
 ต้องส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (คอ.ม.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�าหนด
 2.3 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถาบันอุดมศึกษา
 นกัศึกษาทีเ่คยหรอืก�าลงัศกึษาในหลกัสตูรทีเ่ทยีบเท่า จากสถาบนั
อดุมศกึษาทีส่�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) รบัรอง หรอื
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนี้ได้ การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการขอเทียบโอน
หน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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3. หลักสูตร
 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
 3.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร
 แบบ 1 (1.1) การวิจัยเพื่อท�าวิทยานิพนธ์ 
 ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 ส�าหรับนักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเลือก
ศึกษาตามแบบ 1 (1.1) ท�าวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องลง
ทะเบียนวิทยานิพนธ์จ�านวน 48 หน่วยกิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ให้ค�าแนะน�านักศึกษาในการท�าวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะท่ีมี
ความแตกต่างไม่ซ�้าใคร หลักสูตรการศึกษาน้ีเปิดให้เฉพาะผู้ที่มีความรู้
พืน้ฐานเป็นอย่างดใีนสาขาทีต้่องการศกึษา นกัศกึษาจะต้องมคีณุสมบติั
ตามหัวข้อ 2.2.1 โดยหลักสูตรน้ีใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต�่ากว่า 3 ปี 
และไม่เกิน 6 ปี ซึ่งสรุปได้ดังนี้
 แบบ 1 (1.1) 48 หน่วยกิต
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต
 แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและท�าวิทยานิพนธ์ 
 ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 ส�าหรับนักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเลือก
ศึกษาตามแบบ 2 (2.1) ท�าวจัิยวทิยานพินธ์ทีม่คีณุภาพสงู และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.2.1 โดย
หลักสตูรนีใ้ช้ระยะเวลาการศกึษาไม่ต�า่กว่า 3 ปี และไม่เกนิ 6 ปี นกัศกึษา
จะต้องลงทะเบียนศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตร 12 หน่วยกิต และ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
 แบบ 2 (2.1) 48 หน่วยกิต
 หมวดวิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาสัมมนา   3 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือก   6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 3.3 รายวิชา
 (1) ความหมายของรหัสวิชา
 -  รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรน�า 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
 - ตัวอักษรน�า 3 ตัว DEExxxx หมายถึง หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 - เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
DEE01xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
DEE02xx หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา
DEE03xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบไฟฟ้าก�าลัง)
DEE04xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบควบคุม)
DEE05xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
DEE06xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
 -  เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชา
 (2) วิชาบังคับก่อน
 หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษา
ในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชา
ดังกล่าว
 (3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 (3.1) หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต ส�าหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0101 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Research Methodology in Electrical Engineering)
DEE0102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Electrical Engineering Mathematics)
DEE0103 การหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Optimization)
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 (3.2) หมวดวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต ส�าหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0201 สัมมนา 1 1(0-3-1)
 (Seminar 1)
DEE0202 สัมมนา 2 1(0-3-1)
 (Seminar 2)
DEE0203 สัมมนา 3 1(0-3-1)
 (Seminar 3)

 (3.3) หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต ส�าหรับ แบบ 2 (2.1)
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจ ดังต่อไปนี้ 
(สามารถเลือกข้ามกลุ่มกันได้)
 (ก) กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้าก�าลัง (Power Systems)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0301 การออกแบบระบบไฟฟ้าก�าลังขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Electrical System Design)
DEE0302 วิศวกรรมคุณภาพก�าลังไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Power Quality Engineering)
DEE0303 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 3(3-0-6)
 (Smart Grid Systems)
DEE0304 อภิศึกษาส�านึกในระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)
 (Metaheuristics in Power Systems)
DEE0305 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Power Systems)

 (ข) กลุ่มวิชาระบบควบคุม (Control Systems)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0401 พลวัตระบบและการจ�าลองสถานการณ์ 3(3-0-6)
 (System Dynamics and Simulation)
DEE0402 อภิศึกษาส�านึกในระบบควบคุม 3(3-0-6)
 (Metaheuristics in Control Systems)
DEE0403 การออกแบบระบบควบคุมขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Control System Design)
DEE0404 ระบบควบคุมชาญฉลาด 3(3-0-6)
 (Intelligent Control Systems)
DEE0405 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบควบคุม 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Control Systems)

 (3.4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 (ก) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ส�าหรับ แบบ 1 (1.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0501 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1 8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 1)
DEE0502 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2 8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 2)
DEE0503 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3 8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 3)
DEE0504 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4 8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 4)
DEE0505 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5 8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 5)
DEE0506 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6 8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 6)
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 (ข) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ส�าหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0601 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1 6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 1)
DEE0602 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2 6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 2)
DEE0603 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3 6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 3)

DEE0604 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4 6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 4)
DEE0605 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5 6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 5)
DEE0606 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6 6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 6)
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แผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1 (1.1) 
การวิจัยเพื่อท�าวิทยานิพนธ์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0501 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1 8(8-0-16)
  รวม 8(8-0-16)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0502 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2 8(8-0-16)
  รวม 8(8-0-16)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0503 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3 8(8-0-16)
  รวม 8(8-0-16)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0504 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4 8(8-0-16)
  รวม 8(8-0-16)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0505 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5 8(8-0-16)
  รวม 8(8-0-16)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0506 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6 8(8-0-16)
  รวม 8(8-0-16)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2 (2.1)
การเรียนรายวิชาและท�าวิทยานิพนธ์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE01xx วิชาบังคับ 3(3-0-6)
DEE0201 สัมมนา 1 1(0-3-1)
DEE0601 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1 6(6-0-12)
  รวม 10(9-3-19)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0202 สัมมนา 2 1(0-3-1)
DEExxxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
DEE0602 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2 6(6-0-12)
 รวม 10(9-3-19)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0605 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5 6(6-0-12)
  รวม 6(6-0-12)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0606 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6 6(6-0-12) 

รวม 6(6-0-12)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0203 สัมมนา 3 1(0-3-1)
DEExxxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
DEE0603 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3 6(6-0-12)
 รวม 10(9-3-19)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DEE0604 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4 6(6-0-12) 

รวม 6(6-0-12)
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4.  ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าโครงงานหรืองานวิจัย
 นกัศกึษาลงทะเบยีนวทิยานพินธ์ตามแผนการศกึษาของหลกัสตูร 
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 4.1 ค�าอธิบายโดยย่อ 
 งานวจิยัวทิยานพินธ์ ตามความต้องการของหลกัสตูรปรชัญาดษุฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการของ
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า สามารถน�าเสนอทฤษฎแีละการ
ประยกุต์เทคโนโลยีทีเ่กิดประโยชน์ มขีอบเขตการท�าวจัิยท่ีสามารถท�าให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
 4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นกัศึกษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์การท�างานวจัิยเพือ่ให้เกดิองค์
ความรู้ใหม่ ผลงานใหม่ รวมทั้งการต่อยอดความรู้เดิม การสอบปกป้อง
ที่มีคณะกรรมการควบคุมการสอบตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548
 4.3 ช่วงเวลา 
 ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนการศึกษา
 4.4 จ�านวนหน่วยกิต
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 1 (1.1) 
จ�านวน 48 หน่วยกิต
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 2 (2.1) 
จ�านวน 48 หน่วยกิต
 4.5 การเตรียมการ
 - อาจารย์ทีป่รึกษาแนะน�านกัศกึษาอย่างใกล้ชิด และมกีารตดิตาม
ผลอย่างสม�่าเสมอ
 - นกัศกึษาต้องด�าเนินงานวจัิยวทิยานิพนธ์อย่างใกล้ชดิกบัอาจารย์
ที่ปรึกษา
 - ก�าหนดช่ัวโมงการให้ค�าปรึกษา และจัดท�าบันทึกการให้ค�า
ปรึกษา 

 4.6 กระบวนการประเมินผล 
 - ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
 - การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ และการ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
 การวัดผลและการส�าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ส�าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 - การวดัผลรายวชิาในหมวดวชิาวทิยานพินธ์ดษุฎบีณัฑิต ให้มีการ
ประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต โดยใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory)  หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory)  หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0
 - การวัดผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ให้มีการ
ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ 
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี่ยม  เทยีบได้ระดบัคะแนนเป็น 4.00
G (Good) หมายถึง ดี เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.50
P (Pass) หมายถึง ผ่าน เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนักศึกษายงัไม่
ส�าเร็จการศึกษา
   (1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา 
   (2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของ
นักศึกษา
   (3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษา
ส�าเร็จการศึกษา
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   (1) ประเมินจากภาวะการได้งานของบัณฑติและระยะ
เวลาในการได้งาน
   (2) การประเมินความพงึพอใจในบัณฑติท่ีจบการศกึษา
และเข้าท�างานในสถานประกอบการ
   (3) การประเมนิจากบณัฑติท่ีไปประกอบอาชพีในส่วน
ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร

3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การวัดผล
 การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 
 3.2 เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา
 การส�าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธ์ิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ดังต่อไปนี้
  แบบ 1 (1.1) การวิจัยเพื่อท�าวิทยานิพนธ์ 
  (1) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
  (2) สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
ตามข้อบงัคบั มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วย การจดัการศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
         (3) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้ 
  (3.1) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว 
(full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่
เป ็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง 
(peer review) ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ

  (3.2) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว 
(full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ  ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่
เป ็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีคณะกรรมการกล่ันกรอง 
(peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และ มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ในลักษณะของบทความส้ัน (short paper หรือ letter) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับ
นานาชาติ ที่อยู ่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) ไม่น้อยกว่า 
2 บทความ หรือ
  (3.3) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว 
(full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่
เป ็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีคณะกรรมการกล่ันกรอง 
(peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และ มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์  หรอืได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง 
(peer review) ที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2 บทความ 
        (4) มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปกป้อง
วทิยานพินธ์ขัน้สดุท้ายจากคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ ท้ังน้ี เงือ่นไข
การขอขึ้นสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย จะต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้น
ก่อน
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 แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและท�าวิทยานิพนธ์ 
  (1) ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่�าหนดในหลกัสตูร และได้
ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต�่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า)
  (2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
  (3) สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
ตามข้อบังคบั มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วย การจดัการศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
         (4) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้ 
   (4.1) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความ
ยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer 
review) ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ
         (4.2) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความ
ยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ  ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กร
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง 

(peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และมีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ในลักษณะของบทความส้ัน (short paper หรือ letter) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับ
นานาชาติ ที่อยู ่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review)
ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ
         (4.3) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความ
ยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาต ิที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กร
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีคณะกรรมการกล่ันกรอง 
(peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และ มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์  หรอืได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง 
(peer review) ที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2 บทความ 
        (5) มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปกป้อง
วทิยานพินธ์ขัน้สดุท้ายจากคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ ท้ังน้ี เงือ่นไข
การขอขึ้นสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย จะต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้น
ก่อน
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   Program in Business Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Business Administration 
  (Business Administration) 
ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  D.B.A. (Business Administration)

3. วิชาเอก
  3.1 การจัดการ
  3.2 การเงิน
  3.3 การตลาด

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) และแบบ 
2 (2.1) จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต�่ากว่า 3 ปี และ
ไม่เกิน 6 ปี 

 5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
 6.1 นักวิชาการหรือนักวิชาชีพข้ันสูง ที่ให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดการธุรกิจ
 6.2 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน
 6.3 ผูป้ระกอบการหรอืผูจ้ดัการในธรุกจิขนาดใหญ่และขนาดย่อม
 6.4 นักพัฒนา วิทยากร และบุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐ
และเอกชน
 6.5 เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 1. ปรัชญา
 มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนา ผลิตนักวิชาการ/นักวิชาชีพทางการ
บริหารระดับสูงให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถประยุกต์
ใช้องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือสร้างสมรรถนะทางการบริหารให้
เกดิเป็นองค์ความรูใ้หม่ผ่านกระบวนการท�าวจิยัทางการบริหารระดับสูง
ทั้งระดับท้องถิ่นและสากลได้อย่างมีคุณภาพ
 2. ความส�าคัญ
 ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอย่าง
รวดเรว็ ซึง่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการด�าเนนิธรุกจิปัจจบุนั เพือ่ความ
อยูร่อดและได้เปรยีบเชงิการแข่งขนั จ�าเป็นต้องมกีารปรบัเปลีย่นแนวคดิ
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ทางการจัดการแบบไทยให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการจัดการสากลที่
ทันสมัย เพื่อให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าระดับโลก อีกทั้งการเพิ่มขีด
ความสามารถในการพฒันาประเทศทีมุ่ง่เน้นการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
เพือ่ให้เกดิผลติภาพและค้นพบนวตักรรม การศกึษาค้นคว้าและวจัิย เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรูใ้หม่ จงึเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างยิง่ต่อผลสมัฤทธิท์ัง้ระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ดังนั้นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้าน
การบริหารจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและน�าไปสู่การ
พัฒนาประเทศต่อไป
 3. วัตถุประสงค์
 3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ด้านการบริหาร โดยการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่และความ
ก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
 3.2 เพือ่พฒันานกัวชิาการและนักวชิาชีพทางด้านการบรหิารธรุกิจ
ให้มีความรู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ การเงิน 
และการตลาดไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับสังคมได้ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และการวิจัยค้นคว้าท่ีสามารถบุกเบิกและแสวงหา
ความรู้ใหม่เพือ่น�ามาเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรธรุกจิ
ในประเทศไทย 
 3.3 เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการเป็นนักวิชาการและ
นักบริหารวิชาชีพชั้นสูงให้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล 
ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร
 3.4 สร้างเครอืข่ายเพือ่สร้างความร่วมมือทางวชิาการและวชิาชพี
ในการพัฒนาที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีของประเทศ
 3.5 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมความ
หลากหลายที่พัฒนาแก่ประเทศ เพื่อความยั่งยืนของสภาพเศรษฐกิจ 
ความมัน่คงในระยะยาวให้เกดิกบัสงัคมไทยในแง่วชิาการ การศกึษาของ
ประเทศและอื่น ๆ

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1. ระบบ 
 ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาคการศกึษาปกต ิซึง่ 1 ภาคการศกึษาปกติมรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบงัคบั มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี
 1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน-เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 วันอังคาร – วันอาทิตย์  เวลา 08.30 – 21.00 น.
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1)
  ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. หรือเทียบเท่า
ทกุสาขาทัง้ในและต่างประเทศทีค่ณะกรรมการการอดุมศกึษาหรือ ก.พ. 
รับรอง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ก�าหนด
 2.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1)
ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและ
ต่างประเทศที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความ
สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้อย่างดี และต้องเป็นผูม้ี
คุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�าหนด
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  ทัง้นี ้วธิกีารคดัเลอืกผูเ้ข้าศึกษาในหลกัสตูรระดับดษุฎบีณัฑติ 
แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) ให้เป็นไปตามข้อบังคับประกาศการ
คดัเลอืกเพือ่เข้าศกึษาต่อในระดบับัณฑติศกึษา ของมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ รวมทั้งจะต้องผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ปากเปล่า และเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
 (1) นักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่
เกนิ 3 ปี นบัต้ังแต่วันทีส่อบผ่านภาษาอังกฤษ จนถงึวนัท่ีเข้าเป็นนกัศกึษา 
จะต้องมีคะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL Paper Based ไม่ต�่ากว่า 550 คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL-Computer Based ไม่ต�่ากว่า 150 คะแนน หรือ
- คะแนน TOEFL-Internet Based  ไม่ต�่ากว่า 50 คะแนน หรือ
- คะแนน IELTS ไม่ต�่ากว่า 550 คะแนน หรือ
- คะแนน TOEIC  ไม่ต�่ากว่า 4.5 คะแนน หรือ
- คะแนน CU-TEP  ไม่ต�่ากว่า 60 คะแนน หรือ
- คะแนน TU-GET  ไม่ต�่ากว่า 500 คะแนน หรือ
- คะแนน MU-TEST  ไม่ต�่ากว่า 45 คะแนน หรือ
- คะแนน SETP  ไม่ต�่ากว่า 55 คะแนน
 (2) กรณีที่นักศึกษายังไม่มีระดับคะแนนตาม (1) ให้ท�าการสอบ
วัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎบีณัฑติ (บธ.ด.) สาขาวชิาบริหารธรุกิจ บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลัย
เอเชียอาคเนย์ และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ก่อนเข้าศึกษา โดยต้องมี
คะแนนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 จากคะแนนเต็ม
 
 2.3 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถาบันอุดมศึกษา
 นกัศึกษาทีเ่คยหรอืก�าลงัศกึษาในหลกัสตูรท่ีเทียบเท่า จากสถาบนั
อดุมศกึษาทีส่�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) รบัรอง หรอื
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษา

ในหลักสูตรนี้ได้ การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการขอเทียบโอน
หน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

3. หลักสูตร
 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
 3.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร
 โครงสร้างหลกัสตูร แบ่งเป็นหมวดวชิาท่ีสอดคล้องกบัท่ีก�าหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศกึษาธกิาร องค์ประกอบของการ
จัดการศึกษา หลักสูตรแบบ 1 (1.1) เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการวิจัย
เฉพาะ และ แบบ 2 (2.1) เป็นแผนการศกึษาทีท่�าวจิยัและศกึษาเพิม่เติม 
โดยต้องท�าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต นอกจากนี้ควรเป็นผู้
ประกอบการหรือผู้มีประสบการณ์ในการท�างาน โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้
 3.3 รายวิชา

หมวดวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1)

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

3. หมวดวิชาบังคับ - 9

4. หมวดวิชาเลือก - 3

5. หมวดการสอบวดัคณุสมบตัิ ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

6. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 36

รวม
ตลอดหลักสูตร 

48 หน่วยกิต

ตลอดหลักสูตร 

48 หน่วยกิต
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 (1) ความหมายของรหัสวิชา
 -  รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรน�า 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
 - ตัวอักษรน�า 3 ตัว DBAxxxx หมายถึง หลักสูตรบริหารดุษฎี
บัณฑิต 
 - เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
DBA01xx หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
DBA02xx หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐาน
DBA03xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
DBA04xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก
DBA05xx หมายถึง หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ
DBA06xx หมายถึง หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
DBA07xx หมายถึง หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1)  
 -  เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชา
 (2) วิชาบังคับก่อน
 หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษา
ในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในรายวิชา
ดังกล่าว
 3. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต ส�าหรับ แบบ 1 
(1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DBA0101 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
 (Graduated Professional English) (ไม่นับหน่วยกิต)
DBA0102 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 (Advanced Statistic for Business  (ไม่นับหน่วยกิต)
 Research)   

 3.2 หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ส�าหรับ แบบ 1 (1.1) 
และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DBA0201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
 (Management and Organization (ไม่นับหน่วยกิต)
 Behavior)         
DBA0202 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
 (Marketing Management)   (ไม่นับหน่วยกิต)
DBA0203 การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
 (Financial Management) (ไม่นับหน่วยกิต)
 3.3 หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต ส�าหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DBA0301 ทฤษฎีและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Business Management Theories and 
 Strategies) 
DBA0302 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1 3(3-0-6)
 (Advanced Research Methodology 1)
DBA0303 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2 3(3-0-6)
 (Advanced Research Methodology 2)
 3.4 หมวดวิชาเลือก  3 หน่วยกิต ส�าหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา  จ�านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(ให้นักศึกษาเลือกตามกลุ่มวิชา 1 รายวิชา)

DBA0401 สัมมนาการวิจัยประเด็นส�าคัญทางการจัดการ 3(3-0-6)
 (Research Seminar in Current Management Issues)
DBA0402 สัมมนาการวิจัยประเด็นส�าคัญทางการตลาด 3(3-0-6)
 (Research Seminar in Current Marketing Issues)
DBA0403 สัมมนาการวิจัยประเด็นส�าคัญทางการเงิน 3(3-0-6)
 (Research Seminar in Current Financial Issues)
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 3.5 หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ   ไม่นับหน่วยกิต ส�าหรับ 
แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DBA0501 การสอบวัดคุณสมบัติ 0(0-0-0)
 (Qualifying Examination)      (ไม่นับหน่วยกิต)
 3.6 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1) 48 หน่วยกิต ส�าหรับ 
แบบ 1 (1.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DBA0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)  8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (1)
DBA0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)  8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (2)
DBA0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)  8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (3)
DBA0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)  8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (4)
DBA0605 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)  8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (5)
DBA0606 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)  8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (6)

 3.7 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1) 36 หน่วยกิต ส�าหรับ 
แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DBA0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)    9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (1)
DBA0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)    9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (2)
DBA0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)    9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (3)
DBA0704 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)    9(0-0-18)
 (Dissertation Type) 2 (4)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 1 (1.1)
(การวิจัยเพื่อท�าดุษฎีนิพนธ์)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0101 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
DBA0102 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกิต)
DBA0501 การสอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นับหน่วยกิต) 
DBA0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2) 8(0-0-16)
  รวม 8(0-0-16)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1) 8(0-0-16)
  รวม 8(0-0-16)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3) 8(0-0-16)
  รวม 8(0-0-16)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4) 8(0-0-16)
รวม 8(0-0-16)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0606 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5) 8(0-0-16)
  รวม 8(0-0-16)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6) 8(0-0-16)
รวม 8(0-0-16)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0101 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
DBA0102 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 
DBA0301 ทฤษฎีและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 
  รวม 3(3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0302 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1 3(3-0-6)
DBA0303 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2 3(3-0-6)
DBA04XX วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวม 9(9-0-18)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แบบ 2 (2.1)
(การเรียนรายวิชาและท�าดุษฎีนิพนธ์)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0501 การสอบวัดคุณสมบัติ  (ไม่นับหน่วยกิต)
DBA0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1) 9(0-0-18)
  รวม 9(0-0-18)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2) 9(0-0-18)
  รวม 9(0-0-18)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3) 9(0-0-18)
  รวม 9(0-0-18)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

DBA0704 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4) 9(0-0-18)
  รวม 9(0-0-18)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

หมายเหตุ -  หมวดวิชาพื้นฐานส�าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

 - หมวดวิชาพื้นฐานให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษาแรก
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
 การวัดผลและการส�าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ส�าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาบริหารธุรกิจ
 - การวดัผลรายวิชาในหมวดวชิาวทิยานิพนธ์ดษุฎีบัณฑติ ให้มกีาร
ประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต โดยใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory)  หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory)  หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0
 - การวัดผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ให้มีการ
ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ 
O (Outstanding) หมายถึง ดเียีย่ม เทยีบได้ระดบัคะแนนเป็น 4.00
G (Good) หมายถึง ดี เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.50
P (Pass) หมายถึง ผ่าน เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายัง
ไม่ส�าเร็จการศึกษา
   (1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา 
   (2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
   (3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษา
ส�าเร็จการศึกษา
   (1) ประเมนิจากภาวะการได้งานของบณัฑติและระยะ
เวลาในการได้งาน
  (2) การประเมินความพงึพอใจในบัณฑติท่ีจบการศึกษาและ
เข้าท�างานในสถานประกอบการ

  (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของ
ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร

3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การวัดผล
 การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 
 3.2 เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา
 การส�าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ดังต่อไปนี้
  แบบ 1 (1.1) การวิจัยเพื่อท�าดุษฎีนิพนธ์ 
  (1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examina-
tion) ตามข้อบงัคบั มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วย การจดัการศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยการสอบวัตคุณสมบัติสามารถสอบ
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  (2) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
ประกอบด้วย
   2.1 การสอบเคร้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
   2.2 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ขั้นสุดท้าย
   โดยคณะกรรมการการสอบเค้าโครงดษุฎนีพินธ์และสอบ
ป้องกันดุษฎีนิพนธ์ขั้นสุดท้ายจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน และการสอบต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้
  (3) ผลงานดุษฎีนพินธ์หรอืส่วนหนึง่ของดุษฎนีพินธ์ต้องได้รบั
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติทีม่คุีณภาพตามประกาศ กกอ. เรือ่ง หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 2 เรื่อง
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  แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและท�าดุษฎีนิพนธ์ 
  (1) ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่�าหนดในหลกัสตูร และได้
คะแนนเฉลี่ยสะสม (grade point average: GPA) ไม่ต�่ากว่า 3.00 
(จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
  (2) สอบผ่านการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying  Examination) 
ตามข้อบงัคบั มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วย การจดัการศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยการสอบวัตคุณสมบัติสามารถสอบได้ไม่
เกิน 2 ครั้ง
  (3) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
ประกอบด้วย
   2.1 การสอบเคร้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
   2.2 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ขั้นสุดท้าย
   โดยคณะกรรมการการสอบเค้าโครงดษุฎีนพินธ์และสอบ
ป้องกันดุษฎีนิพนธ์ขั้นสุดท้ายจะต้องประกอบด้วย ผู ้ทรงคุณวุฒิ

จากภายในและภายนอกสถาบัน และการสอบต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
  (4) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้
รบัการตพิีมพ์ หรอือย่างน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติทีม่คุีณภาพตามประกาศ กกอ. เรือ่ง หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ  Master of Business Administration Program 
  in Business Administration
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
    (Business Administration)
ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.B.A. (Business Administration)

3. วิชาเชี่ยวชาญ
 3.1 การจัดการ (Management) 
 3.2 การเงิน (Finance)
 3.3 การตลาด (Marketing) 
 3.4 การบัญชี (Accounting) 
 3.5 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 3.6 การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management)
 3.7 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ 
ก 2 และแผน ข จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

   

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท
 5.2 ภาษา 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา 
 6.1 นกัวชิาการหรอืนกัวชิาชพีทีใ่ห้ความรู้เกีย่วกบัการจดัการธรุกจิ
 6.2 ผู้บริหารของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 6.3 ผูป้ระกอบการหรอืผูจ้ดัการในธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
 6.4 เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา
  มุง่สร้างสรรค์และพัฒนานกัวชิาการ/นักวชิาชีพทางการบรหิาร
ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมที่เชื่อมโยงและ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการบริหารธุรกิจให้เกิดเป็นองค์ความรู ้ใหม่
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารให้เกิด
เป็นกระบวนพฒันาทัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบัสากลได้อย่างมีคณุภาพ
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 1.2 ความส�าคัญ
 ในยุคโลกาภิวัฒน์การบริหารจัดการธุรกิจถือเป็นศาสตร์ที่ส�าคัญ
ของการด�าเนินธุรกิจ การจะยืนอยู่บนเวทีโลกที่มีการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างรุนแรง จ�าเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนการบริหารทางธุรกิจตาม
แนวคดิท่ีทนัสมยัให้สอดคล้องกบัสากล เพือ่ให้ทนักบัความเจรญิก้าวหน้า
ระดับโลก อีกทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดทักษะและกระบวนการบริหารจัดการ
ทั้งด้านการผลิต การตลาด การบริหารและอื่น ๆ ให้เกิดเป็นแนวคิดทาง
นวัตกรรมทางการบริหารที่สามารถเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน และ
สามารถตอบสนองความต้องการก�าลงัคนด้านการบรหิารทีก่่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 1.3 วัตถุประสงค์
 (1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความ
เชีย่วชาญในการคดิ วเิคราะห์และตดัสนิใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ด้าน
การบรหิาร โดยการวจิยัทีก่่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทาง
วชิาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่าง
รวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์
 (2)  เพือ่พฒันานกัวชิาการและนกัวิชาชพีทางด้านการบรหิารธรุกจิ
ให้มคีวามรูท้ีส่ามารถบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านการบัญชี การเงิน การ
ตลาด การจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจดิจิทัล และ
การจัดการโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับสังคมได้ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และการวิจัยค้นคว้าที่สามารถบุกเบิกและแสวงหา
ความรู้ใหม่เพ่ือน�ามาเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรธุรกจิ
ในประเทศไทย 
 (3)  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการเป็นนักวิชาการและ
นักบริหารวิชาชีพให้มีความรู ้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก ้าวไกล 
ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร 
 (4)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีของประเทศ
 (5)  เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมความ
หลากหลายทีพ่ฒันาแก่ประเทศ เพือ่ความยัง่ยนืของสภาพเศรษฐกจิ ความ
ม่ันคงในระยะยาวให้เกิดกับสังคมไทยในแง่วิชาการ การศึกษาของ
ประเทศและอื่น ๆ

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
 1. ระบบการจัดการศึกษา
  1.1. ระบบ 
  ระบบการศกึษาแบบทวภิาค โดยใน 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ และมกีารเปิดสอนภาคการศกึษาฤดูร้อน ซึง่มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ มีจ�านวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศกึษาปกติ โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2554 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มี
  1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 2.  การด�าเนินการหลักสูตร
  2.1. วัน-เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 21.00 น.
  2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ผูท้ีส่�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่าทุกสาขาท้ัง
ในและต่างประเทศที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ. 
รับรอง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ก�าหนด 
          ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ให้เป็นไปตามประกาศการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
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3. หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
 3.1  หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
  3.1.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 39 หน่วยกิต
  แผน ข  39 หน่วยกิต
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
  โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวชิาท่ีสอดคล้องกบัท่ีก�าหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน 
คือ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็น
แผนการศึกษาที่มุ ่งการท�าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม และหลักสูตรแผน ข เป็นแผนการ
ศกึษาทีมุ่ง่การศกึษารายวชิาและการค้นคว้าอสิระ โดยต้องท�าการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

หมวดวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

แผน ก 
แบบ ก 2

แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาบังคับ 21 21

3. หมวดวิชาเชี่ยวชาญ - 9

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 3

5. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 -

6. หมวดการค้นคว้าอิสระ - 6

7. หมวดการสอบประมวลความรู้ - ไม่นับหน่วยกิต

รวม
ตลอดหลักสูตร 
39 หน่วยกิต

ตลอดหลักสูตร 
39 หน่วยกิต

 3.1.3 รายวิชา
 (1) ความหมายของรหัสวิชา
  -  รหสัรายวิชาใช้ตวัอักษรน�า 3 ตวั ตามด้วยตวัเลข 4 หลกั
  - ตัวอักษรน�า 3 ตัว MBAxxxx หมายถึง หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  - เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
MBA01xx หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
MBA02xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
MBA03xx หมายถึง หมวดวิชาเชี่ยวชาญ (การจัดการ) 
MBA04xx หมายถึง หมวดวิชาเชี่ยวชาญ (การเงิน)
MBA05xx หมายถึง หมวดวิชาเชี่ยวชาญ (การตลาด)
MBA06xx หมายถึง หมวดวิชาเชี่ยวชาญ (การบัญชี)
MBA07xx หมายถึง หมวดวิชาเชี่ยวชาญ (การเป็นผู้ประกอบการ)
MBA08xx หมายถึง หมวดวิชาเชี่ยวชาญ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล)
MBA09xx หมายถึง หมวดวิชาเชี่ยวชาญ (การจัดการโลจิสติกส์)
MBA10xx หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี 
MBA11xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   
MBA12xx หมายถึง หมวดการค้นคว้าอิสระ
MBA13xx หมายถึง หมวดการสอบประมวลความรู้
  - เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชา
 (2) วิชาบังคับก่อน
 หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการ
ศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
รายวิชาดังกล่าว



102

 (3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
  (3.1) หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน ไม่นบัหน่วยกติ ส�าหรบั 
แผน ก แบบ ก 2 ไม่นับหน่วยกิต ส�าหรับ แผน ข 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  (ไม่นับหน่วยกิต)
MBA0101 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
 (English for Executives)                    
MBA0102 เศรษฐศาสตร์ทางการจัดการส�าหรับนักบริการ 3(3-0-6)
 (Managerial Economics for Executives)  

 (3.2) หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ก 
แบบ ก 2  และ 21 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ข
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0201 การบัญชีส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
 (Accounting for Executives)
MBA0202 การตลาดเชิงบูรณาการส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
 (Integrated Marketing for Executives)
MBA0203 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
 (Management and Organizational Behavior)
MBA0204 การจัดการทางการเงินส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
 (Financial Management for Executives)
MBA0205 วิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6)
 (Business Research Methodology)
MBA0206 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย 3(3-0-6)
 (Contemporary Strategic Management)
MBA0207 การบริหารการด�าเนินงาน 3(3-0-6)
 (Operations Management)

 (3.3) หมวดวิชาเชี่ยวชาญ 9 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ข
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนเฉพาะกลุ่มวิชาที่สนใจ ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เชี่ยวชาญการจัดการ
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0301 การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 (Strategic Human Capital Management)
MBA0302 การจัดการดิจิทัลทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 (Digiatal Business Management)
MBA0303 การจัดการความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ  
 (Creativity Management and Business Innovation)
MBA0304 การบริหารโครงการธุรกิจยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Digital Business Project Management)
MBA0305 การสร้างภาวะผู้น�าและการจัดการทีมงาน 3(3-0-6)
 (Leadership Creation and Teamwork Management)
MBA0306 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)
 (Business Ethics and Social Responsibilities)
 
 (ข) เชี่ยวชาญการเงิน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0401 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Financial Management)
MBA0402 การลงทุน 3(3-0-6)
 (Investments)
MBA0403 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 (International Financial Management)
MBA0404 ตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า  3(3-0-6)
 และตลาดตราสารออฟชั่น
 (Derivatives, Securities, Future, and Option Markets)
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MBA0405 การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)
 (Planning and Financial Analysis)
 
 (ค) เชี่ยวชาญการตลาด
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0501 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
 (Consumer Behavior)
MBA0502 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 (International Marketing)
MBA0503 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated Marketing Communications) (IMC)
MBA0504 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 3(3-0-6)
 (Product and Brand Management)
MBA0505 การตลาดบริการ 3(3-0-6)
 (Service Marketing)
MBA0506 การจัดการงานขาย 3(3-0-6)
 (Sales Management)
MBA0507 การตลาดยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Digital Marketing)
MBA0508 การตลาดสีเขียว 3(3-0-6)
 (Green Marketing)

 (ง) เชี่ยวชาญการบัญชี
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0601 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Management Accounting)
MBA0602 ระบบควบคุมการบริหาร 3(3-0-6)
 (Management Control Systems)

MBA0603 นโยบายการบัญชีและการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)
 (Accounting Policy and Financal Reporting)
MBA0604 การจัดการภาษีอากร 3(3-0-6)
 (Tax Management)
MBA0605 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 (International Accounting)
MBA0606 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
 (Audit and Control)

 (จ) เชี่ยวชาญการเป็นผู้ประกอบการ
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0701 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 เพื่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ 
 (Business Opportunity and Innovation 
 for Business Value Creation)
MBA0702 โครงสร้างธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6)
 (Business Structures for New Entrepreneurship)
MBA0703 การจัดการองค์การและการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
 (Organization Management and 
 New Venture Creation)
MBA0704 การจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
 เพื่อการประยุกต์ใช้ส�าหรับผู้ประกอบการ 
 (Electronic Management for 
 Entrepreneurship Applications)
MBA0705 การจัดการธุรกิจระดับโลก 3(3-0-6)
 (Global Business Management)
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 (ฉ) เชี่ยวชาญจัดการธุรกิจดิจิทัล
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0801 การจัดการองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
 (Management of e-Enterprise)
MBA0802 นวัตกรรมการประมวลผลระดับองค์กร  3(3-0-6)
 เทคโนโลยีคลาวด์ และผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 (Innovative Enterprise Computing, 
 Cloud Technologies and Technopreneurship)
MBA0803 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6)
 และธุรกิจดิจิทัล  
 (e-Commerce and Digital Business Management)
MBA0804 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 3(3-0-6)
 (Database Systems for Business Applications)
MBA0805 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 และระบบสนับสนุนผู้บริหาร  
 (Decision Support Systems and Executive
 Support Systems)
MBA0806 ข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 (Big Data and Big Data Analytics)
MBA0807 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และผลิตภัณฑ์ IoT 3(3-0-6)
 (Internet of Things (IoT) Application 
 and Product Development)

 (ช) เชี่ยวชาญการจัดการโลจิสติกส์
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0901 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
 (Logistics and Supply Chain Management)

MBA0902 การจัดการการขนส่งและเครือข่าย  3(3-0-6)
 การกระจายสินค้า  
 (Transportation and Distribution Network  
 Management)
MBA0903 การจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6)
 (Warehouse Management)
MBA0904 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
 (Inventory Management)
MBA0905 การจัดการพาณิชย์นาวี 3(3-0-6)
 (Maritime Management)

 (3.4) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ก 
แบบ ก 2 และ 3 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ข
 ให้เลือกศึกษาวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิด
สอนของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 หรอืรายวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนในคณะบณัฑิต
วิทยาลัย ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ 3(3-0-6)
 (Seminar in Special Management Issues)
MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน 3(3-0-6)
 (Seminar in Special Finance Issues)
MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด 3(3-0-6)
 (Seminar in Special Marketing Issues)  
MBA1004 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการบัญชี 3(3-0-6)
 (Seminar in Special Accounting Issues)
MBA1005 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 (Seminar in Special Entrepreneurship Issues)
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MBA1006 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Seminar in Special Digital Business 
 Management Issues)
MBA1007 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 (Seminar in Special Logistics Management Issues)

 (3.5) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน 
ก แบบ ก 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA1101 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-0-12)
 (Thesis 1)
MBA1102 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-0-12)
 (Thesis 2)

 (3.6) หมวดการค้นคว้าอสิระ 6 หน่วยกิต ส�าหรบั แผน ข
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ  6(0-0-12)
 (Independent Study)

 (3.7) หมวดการสอบประมวลความรู้ ไม่นับหน่วยกิต 
ส�าหรับ แผน ข
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(ไม่นับหน่วยกิต)
MBA1301 การสอบประมวลความรู้                        0(0-0-0)
 (Comprehensive Examination)                                           

 1. ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าโครงงานหรืองานวิจัย
 นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตาม
โปรแกรมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา
วทิยานพินธ์หรอือาจารยทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระ หรอือาจารย์ผูร้บั
ผิดชอบหลักสูตร
  1.1 ค�าอธิบายโดยย่อ 
  การท�าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามความ
ต้องการของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนั้น จะมุ่งเน้นให้เกิด
การบูรณาการองค์ความรู้ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการตลาด การจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ การบัญชี 
การเงิน การจัดการธุรกิจดิจิทัล และการจัดการโลจิสติกส์ที่สามารถ
น�าเสนอทฤษฎแีละการประยกุต์เทคโนโลยทีีม่คีณุภาพสงูมาใช้ให้เกดิ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริหาร ตลอดจนมีขอบเขตการ
ท�าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษา และสามารถท�าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก�าหนดได้
  1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การท�างานวิจัยเพื่อ
ให้เกิดองค์ความรู้ การต่อยอดองค์ความรู้เดิม การสอบป้องกันที่มี
คณะกรรมการควบคุมการสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุง) พ.ศ.2554 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
  1.3 ช่วงเวลา 
  ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนการศึกษา
  1.4 จ�านวนหน่วยกิต
  - หลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (บรหิารธรุกจิ) แผน ก 
แบบ ก 2 จ�านวน 39 หน่วยกิต



106

  - หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ (บริหารธรุกจิ) แผน ข 
จ�านวน 39 หน่วยกิต
  1.5 การเตรียมการ
  - อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน�านักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมี
การติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ
  - นักศึกษาต้องด�าเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
  - ก�าหนดชั่วโมงการให้ค�าปรึกษา และจัดท�าบันทึกการ
ให้ค�าปรึกษา 
  1.6 กระบวนการประเมินผล 
  - ประเมินจากรายวิชาที่เรียน (เฉพาะแบบ ข)
  - ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่
  - การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การ
สอบประมวลความรู้ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
 1. กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)
 การวัดผลและการส�าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนด
มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์ ส�าหรับหลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 - การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ 
ก2 และหมวดการค้นคว้าอิสระ แผน ข ให้มีการประเมินผลของ
รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory)  หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory)  หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0

 - การวัดผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 2 
และการค้นคว้าอิสระ แผน ข ให้มีการประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ 
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี่ยม  เทยีบได้ระดบัคะแนนเป็น 4.00
G (Good) หมายถึง ดี เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.50
P (Pass) หมายถึง ผ่าน เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไม่
ส�าเร็จการศึกษา
  (1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา 
  (2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
  (3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษา
ส�าเร็จการศึกษา
  (1) ประเมนิจากภาวะการมงีานท�าของบณัฑติและระยะ
เวลาในการมีงานท�า
  (2) การประเมนิความพงึพอใจในบณัฑติทีจ่บการศกึษา
และเข้าท�างานในสถานประกอบการ
  (3) การประเมนิจากบณัฑติทีไ่ปประกอบอาชพีในส่วน
ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร

3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การวัดผล
  การวัดผลการศึกษาให ้ เป ็น ไปตามข ้อก� าหนด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
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 3.2 เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา
  การส�าเรจ็การศกึษาเป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลยั
เอเชียอาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
  แผน ก แบบ ก 2 
  (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร 
และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
  (2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
  (3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน�าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได ้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว
  (4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
ประกอบด้วย
   4.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
   4.2 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
   โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรง
คุณวุฒิจากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย ในข้อ 4.2 จะต้องผ่านเกณฑ์ในข้อ (2) และ 
(3) ข้างต้นก่อน
  แผน ข 
  (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร 
และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต�่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
  (2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
  (3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehen-
sive Examination) ด้วยข้อเขียนและปากเปล่าในสาขาวชิาน้ัน โดย
การสอบประมวลความรู้สามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง  
  (4)  รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระจะต้องได้รบัการเผยแพร่ในลกัษณะหน่ึงทีส่บืค้นได้
  (5)  เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่า ประกอบด้วย
   5.1 การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
   5.2 การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
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ป ทีี่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว่ยกติ

MBA0101 ภาษาองักฤษส�าหรบันกับรหิาร ไมน่บัหนว่ยกติ
MBA0102 เศรษฐศาสตรท์างการจดัการ ไมน่บัหนว่ยกติ 
 ส�าหรบันกับรหิาร 
MBA0203 การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร 3(3-0-6)
MBA0201 การบญัชสี�าหรบันกับรหิาร 3(3-0-6)
  รวม 6(6-0-12)

ป ทีี่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว่ยกติ

MBA0204 การจดัการทางการเงนิส�าหรบันกับรหิาร 3(3-0-6)
MBA0202 การตลาดเชงิบรูณาการส�าหรบันกับรหิาร 3(3-0-6)
MBA0207 การบรหิารการด�าเนนิงาน 3(3-0-6)
MBA0205 วธิวีทิยาการวจิยั 3(3-0-6)
  รวม 12(12-0-24)

แผนการศกึษา หลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาบริหารธรุกจิ (แผน ก แบบ ก 2)

ป ทีี่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว่ยกติ

MBA1101 วทิยานพินธ ์ 1 6(0-0-12)
  รวม 6(0-0-12)

ป ทีี่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว่ยกติ

MBA1102 วทิยานพินธ ์ 2 6(0-0-12)
  รวม 6(0-0-12)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

ป ทีี่ 1 ภาคการศกึษาฤดรูอ้น

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนว่ยกติ

MBA0206 การจดัการเชงิกลยทุธร์ว่มสมัย 3(3-0-6)
MBA10XX วชิาเลอืกเสรี 3(3-0-6)
MBA10XX วชิาเลอืกเสรี 3(3-0-6)
  รวม 9(9-0-18)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MBA0101 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักบริหาร ไม่นับหน่วยกิต
MBA0102 เศรษฐศาสตร์ทางการจัดการส�าหรับ       ไม่นับหน่วยกิต
 นักบริหาร
MBA0203 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
MBA0201 การบัญชีส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  รวม 6(6-0-12)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MBA0204 การจัดการทางการเงินส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
MBA0202 การตลาดเชิงบูรณาการส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
MBA0207 การบริหารการด�าเนินงาน 3(3-0-6)
MBA0205 วิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6)
 รวม 12(12-0-24)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ข)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MBAXXXX วิชาเชี่ยวชาญ 3(3-0-6)
MBAXXXX วิชาเชี่ยวชาญ 3(3-0-6)
MBA10XX วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-12)
  รวม 15(9-0-30)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MBA1301 การสอบประมวลความรู้ ไม่นับหน่วยกิต 
  รวม 0(0-0-0)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MBA0206 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย 3(3-0-6)
MBAXXXX วิชาเชี่ยวชาญ 3(3-0-6)
 รวม 6(6-0-12)
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration 
  Program in Public Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
    (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration
    (Public Administration)
ชื่อย่อภาษาไทย : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.P.A. (Public Administration)

3. วิชาเอก 
 3.1 การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
 3.2 การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
 3.3 การบริหารงานการเมือง
 3.4 การบริหารงานยุติธรรม
 3.5 การบริหารงานคณะสงฆ์

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 แผน ก แบบ ก 2 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 
หน่วยกิต 
 แผน ข จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูป แบบ
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 5.2 ภาษา 
 หลักสูตร จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา 
 1. เป็นนักบริหาร สายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สายงานการคลัง และสายงานนโยบายและการวางแผน
 2. นักวิชาการก�าหนดนโยบาย
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 4. นักวิชาการบริหารงานบุคคล
 5. เป็นที่ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. นักการเมืองท้องถิ่น
 8. นักการเมืองระดับชาติ
 9. ที่ปรึกษานักการเมือง
 10. ผู้ก�าหนดนโยบายการบริหาร
 11. ผู้ก�าหนดนโยบายทางการเมือง
 12. เป็นวิทยากร
 13. เป็นผู้สอน
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเพิ่ม
ศักยภาพนกับริหารยุคใหม่ให้เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง (Change agent) 
ได้ตัง้แต่ระดบัชมุชน ระดบัท้องถิน่ ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศชาติและ
ระดบัสากล สามารถปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลงได้เป็นอย่างดี มคีวาม
สามารถในเชิงวเิคราะห์ สงัเคราะห์ บรูณาการทฤษฎกีารปฏบิตัแิละเชือ่ม
โยงกบัเทคโนโลยีการสือ่สาร สร้างความเข้มแขง็ให้กบัองค์การ และสงัคม 
โดยการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักบริหารยุคใหม่ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
 1. มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในองค์ความรู้ทางทฤษฎี
รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การเมือง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การคลงัสาธารณะ โลกาภวัิตน์ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ เพื่อน�าความรู้กระบวนทัศน์ใหม่ๆ ไปประยุกต์ในการบริหาร
จัดการเชิงรุก การแก้ไขปัญหาและการจัดบริการสาธารณะของสังคม
 2. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 3. มีความสามารถในการประยุกต์เชื่อมโยงได้ดีระหว่างความรู้ที่
เป็นสากลกับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารที่ผสมผสานกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
 4. มคีณุธรรมจรยิธรรมเหมาะสมกบับรบิทของการบรหิารจดัการ
ภายใต ้ระบบการเมืองการปกครองแบบธรรมาภิบาล (Good 
Governance)
 1.2 ความส�าคัญ
 เพือ่สนับสนุนให้นกับริหารทีมุ่่งแสวงหาความเจรญิก้าวหน้า ภาย
ใต้การแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ภายใต้บริบทของการบริหารอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย จึง
ทุ่มเทความสามารถอันยาวนาน ในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ ความคิด
และเทคนิคการจัดการใหม่ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ประมวลไว้ในหลักสูตร
รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ โดยหลกัสตูรดงักล่าวมุ่งสร้างมหาบณัฑติ
ที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 1.3 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีมีความรู้รอบ
ด้าน มคีวามสามารถรอบตวัและมีวสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกล เป็นผู้น�าในยคุการ
แข่งขัน เพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรก�าลังคนให้สามารถน�า
ศักยภาพดังกล่าวไปบริหารการพัฒนาทั้งในระดับองค์การ สังคมท้องถิ่น
และประเทศชาติ
 2. เพ่ือขยายองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการ
ประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดการกับปรากฎการณ์ทางการบริหาร

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1 ระบบ
 ระบบการศึกษาแบบแนวทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออก
เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้ก�าหนด
ระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อก�าหนด
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มี
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 มี โดยข้อก�าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก�าหนด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน-เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน 
 วันอังคาร - วันศุกร์     เวลา 17.45 - 20.45 น.
 วันเสาร์   - วันอาทิตย์  เวลา 08.30 - 20.30 น.
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  2.2.1 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
  1. ส�าเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาของรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐาน 
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  2. พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตามที่ ก.พ.รับรองมาตรฐาน
 วิธีการคัดเลือก
 พิจารณาจากใบสมัคร (70 คะแนน) และการสัมภาษณ์ 
(30 คะแนน)
 ระบบการศึกษา
 1. ระบบการศกึษาใช้ระบบทวภิาค โดยปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออก
เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน
 2. ภาษาทีใ่ช้ในการเรยีนการสอน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ระยะเวลาการศึกษา
 นกัศกึษาปริญญาโท ต้องศกึษาให้ครบถ้วนตามหลกัสตูร โดยสอบ
ได้คะแนนสะสม ( GPA. ) ไม่ต�่ากว่า 3.00 ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 5 ปี 
  2.2.2 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ข
  1. ส�าเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาของรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐาน 
  2. พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตามที่ ก.พ.รับรองมาตรฐาน
  วิธีการคัดเลือก
  พิจารณาจากใบสมัคร (70 คะแนน) และการสัมภาษณ์ 
(30 คะแนน)
  ระบบการศึกษา
  1. ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน
  2. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ 
  ระยะเวลาการศึกษา
  นกัศึกษาปรญิญาโท ต้องศกึษาให้ครบถ้วนตามหลกัสตูร โดย
สอบได้คะแนนสะสม (GPA.) ไม่ต�า่กว่า 3.00 ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

  ระบบการศึกษา
  แบบชัน้เรยีน โดยก�าหนดรายวชิา (Block Course  System) 
ใช้ระบบการศกึษาแบบเรียนคร้ังละหนึง่วิชา เรียนจนจบกระบวนวชิาน้ัน
แล้ว จึงจะเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนการสอนรวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
  การเทียบโอนหน่วยกิต
  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวชิาหรอืวทิยานพินธ์ จากหลักสูตรระดับประกาศนยีบตัรบณัฑติและ
หลกัสตูรบณัฑติศึกษาให้กับนกัศกึษาทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ท่ีสามารถ
วัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ�านวนหน่วยกิตท่ี
ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

3. หลักสูตร
 3.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  แผน ก แบบ ก 2  39 หน่วยกิต
  แผน ข  39 หน่วยกิต
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน 
คือ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็น
แผนการศึกษาที่มุ ่งการท�าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการจ�านวน 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม และหลักสูตร
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 
โดยต้องท�าการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยทั้งสองแผนมี
โครงสร้างหลักสูตรดังนี้
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หมวดวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาบังคับ 18 18

3. หมวดวิชาเอก 9 15

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 -

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ - 6

6. หมวดการสอบประมวลความรู้ ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

รวม ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
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แผนผังโครงสร้างหลักสูตรภาคปกติและภาคค�่า

รายงานการค้นคว้าอิสระได้
รับการเผยแพร่ในลักษณะ

หนึ่งที่สืบค้นได้

ผลงานวิทยานิพนธ์
ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการที่
มีมาตรฐานตามที่ 

สกอ. ก�าหนด
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 3.1.3 รายวิชา 
  3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
  1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
รศ.600 ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทาง 3(3-0-6)
 รัฐประศาสนศาสตร์
PA.600 Scope and Paradigms of Public Administration 
รศ.601 ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่ 3(3-0-6)
PA.601 Organization Theory and Modern Management
รศ.602 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
PA.602 Human Resources Management
รศ.603 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6)
PA.603 Fiscal and Budgeting Management
รศ.604 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.604 Research Methodology in Public Administration
รศ.605 นโยบายสาธารณะศึกษา 3(3-0-6)
PA.605 Public Policy Studies

2) หมวดวิชาเอก เลือกเรียน 9 หน่วยกิต
 ให้เลอืกเรยีนกลุม่วชิาท่ีเปิดสอนในหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยความเห็นชอบของผู้อ�านวย
การหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ/หรือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
 2.1 กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
รศ.611 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
PA.611 Human Resources Development 
รศ.612 การบริหารผลการปฎิบัติงานและระบบ 3(3-0-6)
 ค่าตอบแทน  
PA.612 Performance Management and 
 Compensation System

รศ.613 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
PA.613 Change Management
รศ. 614 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารองค์การ 3(3-0-6)
 และทรัพยากรมนุษย์   
PA.614 Case Studies in Organization and
 Human Resource Management
รศ.615 สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)  
PA.615 Seminar in Organization and Human Resource 
 Management 
รศ.616 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)
PA.616 Seminar in Conflict Management
รศ.617 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.617 Seminar in Public Administration

 2.2 กลุ่มวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
รศ.621 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 3(3-0-6)
 ปกครองส่วนท้องถิ่น   
PA.621 Human Resources Management in 
 Local Administration
รศ.622 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และ 3(3-0-6)
 แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
PA.622 The Making of Strategic and Development Plan of 
 Local Administration
รศ.623 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ 3(3-0-6)
 พัฒนาท้องถิ่น 
PA.623 Philosophy of the Sufficiency Economy and 
 Development in Local  
รศ.624  การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหาร 3(3-0-6)  
 งานส่วนท้องถิ่น    
PA.624 Case Studies in Local Administration
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รศ.625 สัมมนาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
PA.625 Seminar in Local Administration
รศ.626 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)
PA.626 Seminar in Conflict Management
รศ.627 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.627 Seminar in Public Administration

 2.3 กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง 
รศ.631 การเมืองและการบริหารสาธารณะ 3(3-0-6) 
PA.631 Politics and Public Management
รศ.632 การบริหารความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี 3(3-0-6) 
PA.632 Peaceful Management on Political Conflicts 
รศ.633 การบริหารงานการเมือง 3(3-0-6) 
PA.633 Political Affairs Management
รศ.634 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานการเมือง 3(3-0-6)
PA.634 Case Studies in Management of Political Affairs
รศ.635 สัมมนาการบริหารงานการเมือง 3(3-0-6) 
PA.635 Seminar in Management of Political Affairs
รศ.636 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)
PA.636 Seminar in Conflict Management
รศ.637 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.637 Seminar in Public Administration
 2.4 กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม  
รศ.641 อาชญากรรมการเมือง และเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
PA.641 Political and Economic Crime
รศ.642 นวัตกรรมการบริหารงานยุติธรรม  3(3-0-6) 
PA.642  Innovation on Judicial Process and 
  Administration
รศ.643 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
PA.643 Cyber and Technology Crime

รศ.644 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
PA.644 Case Studies in Judicial Administration
รศ.645 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
PA.645 Seminar in Judicial Administration
รศ.646 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)
PA.646 Seminar in Conflict Management
รศ.647 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.647 Seminar in Public Administration
 2.5 กลุ่มวิชาการบริหารงานคณะสงฆ์
รศ.651 พัฒนาการและนโยบายของรัฐกับกิจการ 3(3-0-6)
  คณะสงฆ์
PA.651 Development and Public Policy on Sangha 
  Administration
รศ.652  การบริหารสมัยใหม่กับการบริหารงานคณะสงฆ์  3(3-0-6)
PA.652  Modern Management and Sangha Administration 
รศ.653  บทบาทของคณะสงฆ์กับการพัฒนา 3(3-0-6)
  ประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชน  
PA.653 Roles of Sangha on Social Development and 
  People Participation
รศ.654  การศึกษาเฉพาะกรณี : การจัดการงานคณะสงฆ์  3(3-0-6)
PA.654 Case Studies in Sangha Administration 
รศ.655 สัมมนาการจัดการงานคณะสงฆ์ 3(3-0-6)
PA.655 Seminar in Sangha Administration 
รศ.656 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)
PA.656 Seminar in Conflict Management
รศ.657 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.657 Seminar in Public Administration

3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รศ.800 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12(0-36-0)
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4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รศ.606 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
PA.606 English for Graduate Studies

3.1.3.2 หลักสูตรแผน ข   
1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
รศ.600 ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทาง 3(3-0-6)
 รัฐประศาสนศาสตร์
PA.600 Scope and Paradigms of Public Administration 
รศ.601 ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่ 3(3-0-6)
PA.601 Organization Theory and Modern Management
รศ.602 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
PA.602 Human Resources Management
รศ.603 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6)
PA.603 Fiscal and Budgeting Management
รศ.604 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.604 Research Methodology in Public Administration
รศ.605 นโยบายสาธารณะศึกษา 3(3-0-6)
PA.605 Public Policy Studies

2) หมวดวิชาเอก เลือกเรียน  15 หน่วยกิต
  ให้เลอืกเรยีนกลุม่วชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ�านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ/หรือคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
 2.1 กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
รศ.611 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
PA.611 Human Resources Development 
รศ.612 การบริหารผลการปฎิบัติงานและระบบ 3(3-0-6)
 ค่าตอบแทน  
PA.612 Performance Management and 
 Compensation System

รศ.613 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
PA.613 Change Management
รศ.614 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารองค์การ 3(3-0-6)
 และทรัพยากรมนุษย์   
PA.614 Case Studies in Organization and
 Human Resource Management
รศ.615 สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)  
PA.615 Seminar in Organization and Human Resource 
 Management 
รศ.616 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)
PA.616 Seminar in Conflict Management
รศ.617 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.617 Seminar in Public Administration

 2.2 กลุ่มวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
รศ.621 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 3(3-0-6)
 ปกครองส่วนท้องถิ่น   
PA.621 Human Resources Management in 
 Local Administration
รศ.622 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และ 3(3-0-6)
 แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
PA.622 The Making of Strategic and Development Plan of 
 Local Administration
รศ.623 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ 3(3-0-6)
 พัฒนาท้องถิ่น 
PA.623 Philosophy of the Sufficiency Economy and 
 Development in Local  
รศ.624  การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหาร 3(3-0-6)  
 งานส่วนท้องถิ่น    
PA.624 Case Studies in Local Administration
รศ.625 สัมมนาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
PA.625 Seminar in Local Administration
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รศ.626 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)
PA.626 Seminar in Conflict Management
รศ.627 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.627 Seminar in Public Administration

 2.3 กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง 
รศ.631 การเมืองและการบริหารสาธารณะ 3(3-0-6) 
PA.631 Politics and Public Management
รศ.632 การบริหารความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี 3(3-0-6) 
PA.632 Peaceful Management on Political Conflicts 
รศ.633 การบริหารงานการเมือง 3(3-0-6) 
PA.633 Political Affairs Management
รศ.634 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานการเมือง 3(3-0-6)
PA.634 Case Studies in Management of Political Affairs
รศ.635 สัมมนาการบริหารงานการเมือง 3(3-0-6) 
PA.635 Seminar in Management of Political Affairs
รศ.636 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)
PA.636 Seminar in Conflict Management
รศ.637 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.637 Seminar in Public Administration
 2.4 กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม  
รศ.641 อาชญากรรมการเมือง และเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
PA.641 Political and Economic Crime
รศ.642 นวัตกรรมการบริหารงานยุติธรรม  3(3-0-6) 
PA.642  Innovation on Judicial Process and 
  Administration
รศ.643 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
PA.643 Cyber and Technology Crime
รศ.644 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
PA.644 Case Studies in Judicial Administration

รศ.645 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
PA.645 Seminar in Judicial Administration
รศ.646 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)
PA.646 Seminar in Conflict Management
รศ.647 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.647 Seminar in Public Administration
 2.5 กลุ่มวิชาการบริหารงานคณะสงฆ์
รศ.651 พัฒนาการและนโยบายของรัฐกับกิจการ 3(3-0-6)
 คณะสงฆ์
PA.651 Development and Public Policy on Sangha 
 Administration
รศ.652  การบริหารสมัยใหม่กับการบริหารงานคณะสงฆ์  3(3-0-6)
PA.652  Modern Management and Sangha Administration 
รศ.653  บทบาทของคณะสงฆ์กับการพัฒนา 3(3-0-6)
 ประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชน  
PA.653 Roles of Sangha on Social Development and 
 People Participation
รศ.654  การศึกษาเฉพาะกรณี : การจัดการงานคณะสงฆ์  3(3-0-6)
PA.654 Case Studies in Sangha Administration 
รศ.655 สัมมนาการจัดการงานคณะสงฆ์ 3(3-0-6)
PA.655 Seminar in Sangha Administration 
รศ.656 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)
PA.656 Seminar in Conflict Management
รศ.657 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.657 Seminar in Public Administration

3) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รศ.700 การค้นคว้าอิสระ  6(0-18-0)
 Independent Study
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4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รศ.606 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
PA.606 English for Graduate Studies
   
ค�าอธิบายรหัสวิชา
 ค�าอธิบายอักษรย่อน�าหน้ารหัสวิชา
 อักษรย่อ รศ.หรือ PA. หมายถึง กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 (วิชาบังคับ / วิชาเลือก / ประมวลความรู้ / วิทยานิพนธ์ / 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
 ค�าอธิบายรหัสวิชา
 รหัสวิชาใช้ระบบเลขอารบิคสามหลัก คือ หลักหน่วย หลักสิบ 
หลักร้อย ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 6 (เลขหลักร้อย) และตามด้วยเลขตัวที่ 2,3 
(เลขหลักสิบ หลักหน่วย) หมายถึง หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเอก
 ขึน้ต้นด้วยหมายเลข 7 (เลขหลกัร้อย) หมายถงึ การค้นคว้าอสิระ
 ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 8 (เลขหลักร้อย) หมายถึง วิทยานิพนธ์
 ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 9 (เลขหลักร้อย) หมายถึง สอบประมวล
ความรู้ข้อเขียนและสอบปากเปล่า ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 เลขตัวที่ 2 (เลขหลักสิบ) หมายถึง หมวดวิชาบังคับ และหมวด
วิชาเชี่ยวชาญ เช่น
 เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาเอก

 เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาเอกการบริหารองค์การและ
ทรัพยากรมนุษย์
 เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาเอกการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
 เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาเอกการบริหารงานการเมือง 
 เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรม 
 เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาเอกการบริหารงานคณะสงฆ์
 เลขตัวที่ 3 (เลขหลักหน่วย) หมายถึง ล�าดับวิชาในหมวดนั้นๆ 
เช่น
 611 หมายถึง วิชาล�าดับที่ 1 ในหมวดวิชาเอกการบริหาร
องค์การและทรัพยากรมนุษย์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
 621 หมายถึง วิชาล�าดับที่ 1 ในหมวดวิชาเอกการบริหารงาน

ส่วนท้องถ่ิน (การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)

 631 หมายถึง วิชาล�าดับท่ี 1 ในหมวดวิชาเอกการบริหาร

งานการเมือง (การเมืองและการบริหารสาธารณะ)

 641 หมายถงึ วชิาล�าดบัที ่1 ในหมวดวิชาเอกการบริหารงาน

ยุติธรรม (อาชญากรรมการเมือง และเศรษฐกิจ)

 651 หมายถงึ วชิาล�าดบัที ่1 ในหมวดวิชาเอกการบริหารงาน

คณะสงฆ์ (พัฒนาการและนโยบายของรัฐกับกิจการคณะสงฆ์)
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก แบบ ก2) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
รศ.600 ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทาง 3(3-0-6)
 รัฐประศาสนศาสตร์ 
รศ.601 ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่ 3(3-0-6)
รศ.602  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
รศ.606 ภาษาอังกฤษส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
  รวม 9(9-0-18)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
รศ.603 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6)
รศ.604 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
รศ.605 นโยบายสาธารณะศึกษา 3(3-0-6)
รศ.xxx วิชาเอก 3(3-0-6)
  รวม 12(12-0-24)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

รศ.xxx วิชาเอก 3(3-0-6)

   รวม 3(3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

 รศ.xxx วิชาเอก 3(3-0-6)

 รศ.801 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)

   รวม 9(3-18-6) 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
รศ.802 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
  รวม 6(0-18-0)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
รศ.600 ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทาง 3(3-0-6)
 รัฐประศาสนศาสตร์
รศ.601 ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่ 3(3-0-6)
รศ.602 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
รศ.606 ภาษาอังกฤษส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร์      (ไม่นบัหน่วยกติ)
  รวม 9(9-0-18)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
รศ.603 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6)
รศ.604 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
รศ.605 นโยบายสาธารณะศึกษา 3(3-0-6)
รศ.xxx วิชาเอก 3(3-0-6)
  รวม 12(12-0-24)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

รศ.xxx วิชาเอก 3(3-0-6)

รศ.xxx วิชาเอก 3(3-0-6)

รศ.xxx วิชาเอก 3(3-0-6)

   รวม 9(3-18-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

 รศ.xxx วิชาเอก 3(3-0-6)

 รศ.700 การค้นคว้าอิสระ 6(0-18-0)

   รวม 9(3-18-6)

แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

รศ.900 การสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)

   รวม 0(0-0-0)
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 
 ใช้ระบบอกัษรล�าดบัข้ันและค่าล�าดบัขัน้ในการวดัและประเมนิผล
การศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่งการก�าหนดอักษรล�าดับขั้นเป็น 
3 กลุ่ม คือ อักษรล�าดับขั้นที่มีค่าล�าดับขั้น อักษรล�าดับขั้นที่ไม่มีค่าล�าดับ
ขั้น และอักษรล�าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล 
 1.1 อักษรล�าดับขั้นที่มีค่าล�าดับขั้น ให้ก�าหนด ดังนี้
ค่าระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ผลการศึกษา
 A 4.00 ดีเยี่ยม (Excellent)
 A- 3.70 ดีมาก (Very Good)
 B+ 3.30 ดี (Good)
 B 3.00 ดีพอใช้ (Fairly Good)
 B- 2.70 เกือบดี (Almost Good)
 C+ 2.30 พอใช้ (Fair)
 C 2.00 เกือบพอใช้ (Almost Fair)
 C- 1.70 พอใช้ (Poor)
 D 1.00 ใช้ไม่ได้ (Very Poor)
 F 0.00 ตก (Failed)

 1.2 อักษรล�าดับขั้นที่ไม่มีค่าล�าดับขั้น ให้ก�าหนด ดังนี้
ค่าระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ผลการศึกษา
 I - ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
 S - พอใจ (Satisfactory)
 U - ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
  1.3 อักษรล�าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก�าหนด ดังนี้ 
ค่าระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ผลการศึกษา
 O  - ดีเยี่ยม (Outstanding)
 G  - ดี (Good)
 P       - ผ่าน (Pass)
 U        - ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

 1.4 ส�าหรับการวัดผลวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และสอบ
ประมวลความรูใ้หว้ดัเปน็ S และ U นกัศกึษาทีไ่ด ้U ตอ้งลงทะเบยีนเรยีน
ชุดวิชานั้นใหม่ หรือเสนอการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์นั้นใหม่
 1.5 ในกรณีที่การวัดผลไม่สมบูรณ์ในรายวิชาใด ให้บันทึกอักษร 
“I” ไวใ้นระเบยีนเปน็การชัว่คราวแทนการวดัผล แตท่ัง้นีใ้หใ้ชก้บัการเขยีน
รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์เท่านั้น
 ในกรณีที่นักศึกษาได้ “I” ในรายวิชาใด โดยอนุมัติของอาจารย์ผู้
สอน ยกเว้นวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ จะต้องมีการวัดผลอย่าง
สมบรูณ์ในรายวชิานัน้ ภายใน 90 วนั นบัจากวันส้ินภาคการศกึษาน้ัน ถา้
พน้ก�าหนดนีแ้ลว้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนก�าหนดระดบัการวดัผลรายวชิาน้ันเปน็
ระดับ “F” ส�าหรับรายวิชานั้น
 1.6 นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) 
3.00 ขึ้นไปจึงถือว่าจบการศึกษา

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
ส�าเร็จการศึกษา
 การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การ
สัมมนา การท�าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ จะต้องสอดคล้องกับ
กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรียนรู้ โดยให้เปน็ความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้สอนในการออกข้อสอบหรือก�าหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมี
การประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมินข้อสอบ การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ และหรอื คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงการประเมินอาจารย์
โดยนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ผ่านระบบการ
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ มีระบบประกันคุณภาพภายในของ
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์และระบบประกนัคณุภาพภายในระดบั
สถาบัน เพื่อด�าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษา
ส�าเร็จการศึกษา
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลังจากนกัศกึษาส�าเรจ็การ
ศกึษา เนน้การท�าวจิยัสมัฤทธผิลของการประกอบอาชพีหรือการศกึษาตอ่
ของมหาบณัฑติ โดยท�าการวจิยัอยา่งตอ่เนือ่ง แลว้น�าผลทีไ่ดม้าเปน็ขอ้มลู
ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
 (1) สภาวะการได้งานท�าหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต ประเมิน
จากการได้งานท�าหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
และระยะเวลาในการหางาน โดยท�าการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละ
รุ่นที่ส�าเร็จการศึกษา
 (2) ต�าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
 (3) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้
เรยีนรูจ้ากหลกัสตูร ทีใ่ช้ในการประกอบอาชพีหรอืศกึษาตอ่ พรอ้มกับเปดิ
โอกาสใหม้กีารเสนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้ปีระสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น
 (4) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับ
เปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตร
ในการน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 (5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่
ส�าเรจ็จากหลกัสตูรเข้าศกึษาตอ่เพือ่ปริญญาท่ีสงูขึน้ โดยประเมนิทางด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่นๆ
 (6) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของมหาบัณฑิตท่ีส�าเร็จ
การศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้ง
องค์การภาครัฐและภาคเอกชน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
 (7) ผลงานของนกัศึกษาและมหาบณัฑติทีส่ามารถวดัเปน็รปูธรรม
ได้ เช่น

  - จ�านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
  - จ�านวนสิทธิบัตร
  - จ�านวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
  - จ�านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท�าประโยชน์เพื่อ
สังคม

3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
 1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่�ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า)
 2. ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อ
บังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2559
 3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบ
ด้วย
 3.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 3.2 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
 โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานพินธแ์ละการสอบปอ้งกนั
วทิยานพินธข์ัน้สุดทา้ยจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุจิากภายในและ
ภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้
 4. ผลงานวทิยานพินธห์รอืสว่นหนึง่ของวทิยานพินธ์ตอ้งได้รบัการ
ตีพิมพ์ หรอือยา่งนอ้ยได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรอื
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรือ่ง หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส�าหรบัการเผยแพรผ่ล
งานทางวชิาการหรือน�าเสนอต่อทีป่ระชมุวชิาการโดยบทความท่ีน�าเสนอ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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 หลักสูตร แผน ข
 1. ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก�าหนดในหลกัสตูร โดยจะต้อง
ได้รบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทยีบ
เท่า
 2. ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อ
บงัคบั มหาวิทยาลยัเอเชยีอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศกึษาระดบับณัฑติ
ศึกษา พ.ศ. 2559
 3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (comprehensive          
Examination) ด้วยข้อเขยีนและปากเปล่าในสาขาวชิานัน้ โดยการสอบ
ประมวลความรู้สามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 4. เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปาก
เปล่า ประกอบด้วย
 4.1 การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
 4.2 การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
 โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและการสอบ
ป้องกันการค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้ายจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
 5. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการ
ค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Engineering Program in 
  Electrical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Engineering 
  (Electrical Engineering)
ชื่อย่อภาษาไทย  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.Eng. (Electrical Engineering)

3. วิชาเอก
 วิศวกรรมไฟฟ้า 

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 4.1 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า) แผน ก 
แบบ ก 1 และแบบ ก 2 จ�านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาโท ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
 5.3  การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
 (1) วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรควบคุม หรือผู้จัดการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 (2) วิศวกรโครงการ หรือวิศวกรที่ปรึกษาทางระบบไฟฟ้า
 (3) ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือวิศวกรในส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
 (4) นักวิจัย หรือนักวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 (5) ผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1.1 ปรัชญา
 หลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
และมาตรฐานวิชาการที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
และวิศวกรรมระบบควบคุม โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการ
ศาสตร์ทีต่นเชีย่วชาญกบัศาสตร์อืน่ได้อย่างต่อเนือ่ง มคุีณธรรมและจรรยา
บรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
สร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 
 1.2 ความส�าคัญ
 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและ
มั่นคง จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การศกึษาค้นคว้า วเิคราะห์วจัิย พัฒนาและประดิษฐ์เทคโนโลยท่ีีทันสมัย
และมปีระสทิธภิาพ โดยอาศยัองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยทีีไ่ด้รบัการพฒันา
ขึ้นภายในประเทศไทย เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรกล 
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หุน่ยนต์กลไก กระบวนการผลติ และระบบอัตโนมติั ล้วนมพีืน้ฐานมาจาก
วิทยาการวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมระบบควบคุม  จากความส�าคัญ
และความจ�าเป็นในการสร้างก�าลังคนของประเทศให้มีความรู ้ความ
สามารถในการศกึษาวิจยัในขัน้สงูทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า และวศิวกรรม
ระบบควบคุม เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้รับ
การปรับปรุงโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1.3 วัตถุประสงค์
  1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ
วจิยั และสามารถพฒันาเทคโนโลยทีางด้านวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรม
ระบบควบคุมได้เองภายในประเทศ
  1.3.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู ้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ
วิศวกรรมระบบควบคุม ที่สามารถน�าไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาและ
ถ่ายทอดให้กับสังคมได้ 
  1.3.3  เพือ่ผลติมหาบัณฑติให้มีคณุธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม สามารถท�างานร่วม
กับผู้อื่น และสามารถเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและที่
เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สปัดาห์ โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ปรับปรุง) พ.ศ. 2554 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี

 1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1. วัน-เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 2  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น.
 2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ต้องส�าเร็จการศกึษาปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) หรอื
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบัน
อุดมศึกษาที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และต้องเป็นผู ้มีคุณสมบัติตามท่ี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�าหนด 
 ทัง้นีว้ธิกีารคดัเลอืกผูเ้ข้าศกึษา ให้เป็นไปตามประกาศการคดัเลอืก
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 2.3 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถาบันอุดมศึกษา
 นกัศกึษาทีเ่คยหรอืก�าลังศกึษาในหลักสูตรทีเ่ทยีบเท่า จากสถาบนั
อุดมศึกษาที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนี้ได้ โดยการเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบ
โอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหน่ึงของ
การศกึษา ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑติศกึษา 
พ.ศ. 2558 และข้อบงัคบั มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์  ว่าด้วย การจดัการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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3. หลักสูตร
 3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
  3.1.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต
   แผน ก แบบ ก 2  36 หน่วยกิต
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
  (1) แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท�าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรืออาจก�าหนดให้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติมหรือท�ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้น ก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต
  แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต
  ก. หมวดวิชาบังคับ*  1 หน่วยกิต
  ข. หมวดวิชาสัมมนา*  2  หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต
 	 *	เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
  (2) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท�าวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
  แผน ก แบบ ก 2  36  หน่วยกิต
  ก. หมวดวิชาบังคับ    7  หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาสัมมนา    2  หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือก  15 หน่วยกิต
  ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต
  3.1.3 รายวิชา
  (1) ความหมายของรหัสวิชา
  - รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรน�า 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
  - ตัวอักษรน�า 3 ตัว MEExxxx หมายถึง หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  - เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
 MEE01xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
 MEE02xx หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา
 MEE03xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบไฟฟ้าก�าลัง)
 MEE04xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบควบคุม)
 MEE05xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
 MEE06xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
  -  เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชา
 (2) วิชาบังคับก่อน
  หมายถงึวชิาท่ีนกัศกึษาจะลงทะเบยีนวชิานัน้ต้องผ่านการศกึษา
ในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชา
ดังกล่าว
 (3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
  (3.1) หมวดวชิาบงัคับ 1 หน่วยกติ ส�าหรับ แผน ก แบบ ก 1
7 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE0101 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า* 1(1-0-3)
 (Research Methodology in Electrical Engineering)
MEE0102 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 (Numerical Methods)
MEE0103 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Optimization Techniques)
*	ส�ำหรับ	แผน	ก	แบบ	ก	1	เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต		    
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 (3.2) หมวดวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ก 
แบบ ก 1  และ 2 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE0201 สัมมนา 1* 1(1-0-3)
 (Seminar 1)
MEE0202 สัมมนา 2* 1(1-0-3)
 (Seminar 2)
*	ส�ำหรับ	แผน	ก	แบบ	ก	1	เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ      
 (3.3) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ก 
แบบ ก 2
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามกลุ ่มวิชาที่สนใจ ดังต่อไปนี้ 
(สามารถเลือกข้ามกลุ่มกันได้)
 (ก) กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้าก�าลัง (Power Systems)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE0301 การออกแบบระบบไฟฟ้าก�าลังขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Electrical System Design)
MEE0302 วิศวกรรมคุณภาพก�าลังไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Power Quality Engineering)
MEE0303 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 3(3-0-6)
 (Smart Grid Systems)
MEE0304 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Power Electronics)
MEE0305 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Electric Drives)
MEE0306 อภิศึกษาส�านึกในระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)
 (Metaheuristics in Power Systems)
MEE0307 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Power Systems)

 (ข) กลุ่มวิชาระบบควบคุม (Control Systems)
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE0401 แบบจ�าลองระบบ 3(3-0-6)
 (System Modelling)
MEE0402 ระบบควบคุมแนวใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Control Systems)
MEE0403 การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี 3(3-0-6)
 (PID Controller Design)
MEE0404 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบควบคุม 3(3-0-6)  
 (Electronic Circuit Design in Control Systems)
MEE0405 ระบบสมองกลฝังตัว 3(3-0-6)  
 (Embedded Systems)
MEE0406 อภิศึกษาส�านึกในระบบควบคุม 3(3-0-6)
 (Metaheuristics in Control Systems)
MEE0407 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบควบคุม 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Control Systems)

 (3.4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 (ก) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ก 
แบบ ก 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE0501 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1 9(9-0-18)
 (Master Thesis 1)
MEE0502 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2 9(9-0-18)
 (Master Thesis 2)
MEE0503 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3 9(9-0-18)
 (Master Thesis 3)
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MEE0504 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4 9(9-0-18)
 (Master Thesis 4)

 (ข) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ก 
แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE0601 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1 3(3-0-6)
 (Master Thesis 1)

MEE0602 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2 3(3-0-6)
 (Master Thesis 2)
MEE0603 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3 3(3-0-6)
 (Master Thesis 3)
MEE0604 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4 3(3-0-6)
 (Master Thesis 4)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MEE0101 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า* 1(1-0-3)
MEE0201 สัมมนา 1* 1(1-0-3)
MEE0501 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1 9(9-0-18)
 รวม 9(9-0-18)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MEE0202 สัมมนา 2* 1(1-0-3)
MEE0502 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2 9(9-0-18)
 รวม 9(9-0-18)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก 1)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MEE0503 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3 9(9-0-18)
 รวม 9(9-0-18)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MEE0504 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4 9(9-0-18)
 รวม 9(9-0-18)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

*	เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต			  
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MEE0101 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-3)
MEE0201 สัมมนา 1 1(1-0-3)
MEE0102 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
MEE0601 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1 3(3-0-6)
 รวม 8(8-0-18)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MEE0202 สัมมนา 2 1(1-0-3)
MEE0103 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ 3(3-0-6)
MEExxxx วิชาเลือก (1) 3(3-0-6)
MEE0602 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2 3(3-0-6)
 รวม 10(10-0-21)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก 2)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MEExxxx วิชาเลือก (2) 3(3-0-6)
MEExxxx วิชาเลือก (3) 3(3-0-6)
MEE0603 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3 3(3-0-6)
 รวม 9(9-0-18)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

MEExxxx วิชาเลือก (4) 3(3-0-6)
MEExxxx วิชาเลือก (5) 3(3-0-6)
MEE0604 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4 3(3-0-6)
 รวม 9(9-0-18)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
 การวัดผลและการส�าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ส�าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 - การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 
และแผน ก แบบ ก 2 ให้มีการประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดย
ใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory)  หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนน
   เป็น 4.00
U (Unsatisfactory)  หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนน
   เป็น 0.00
 - การวัดผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 1 และ
แผน ก แบบ ก 2 ให้มีการประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ 
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี่ยม เทียบได้ระดับคะแนน
   เป็น 4.00
G (Good) หมายถึง ดี เทียบได้ระดับคะแนน
   เป็น 3.50
P (Pass) หมายถึง ผ่าน เทียบได้ระดับคะแนน
   เป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนน
   เป็น 0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
ส�าเร็จการศึกษา
  (1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา 
  (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
  (3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาส�าเรจ็
การศึกษา
  (1) ประเมินจากภาวะการได้งานของบณัฑติและระยะเวลาใน
การได้งาน
  (2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าท�างานในสถานประกอบการ
  (3) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในส่วนของ
ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร

3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การวัดผล
 การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 
 3.2 เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา
 การส�าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ นกัศกึษาทีม่สิีทธิไ์ด้รับปริญญา ต้องมคีณุสมบติัครบถ้วน ดงัต่อ
ไปนี้
 แผน ก แบบ ก 1 
  (1) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
         (2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้
รบัการตพิีมพ์ หรอือย่างน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส�าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
         (3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สดุท้าย โดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จะ
ต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้นก่อน
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 แผน ก แบบ ก 2 
  (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร และได้
ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต�่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า)
  (2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
  (3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้
รบัการตพิีมพ์ หรืออย่างน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดบั
ชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการส�าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น�าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
  (4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สดุท้าย โดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย      
จะต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้นก่อน
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   
1.หมวดวิชาบังคับ
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DEE0101 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6)
   (Research Methodology in Electrical Engineering)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
    ระเบียบวิธีวิจัย กำรปริทัศน์วรรณกรรมและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กำรพิจำรณำก�ำหนดหัวข้อกำรวิจัยทำงระบบไฟฟ้ำก�ำลัง และ
ระบบควบคุม วิธีด�ำเนินกำรวิจัย กำรพิจำรณำก�ำหนดขอบเขต กลุ่ม
ตัวอย่ำง และตัวแปรของกำรวิจัย กำรทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล กำรสรุปผล กำรเขียนบทควำมวิจัย
ทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำร และ
วำรสำรวิชำกำร ระดับชำติ และนำนำชำติ
   Research methodology, literature reviews, define 
the research topic in power systems and control systems, 
research methods, scope of research, research samplers and 
variations, instrument testing and evaluating, data collection 
and interpretation, conclusions, electrical engineering research 
article writing for publishing in national and international 
conferences and journals. 

DEE0102  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง   3(3-0-6)
   (Advanced Electrical Engineering Mathematics)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   กำรพิสูจน์ทำงคณิตศำสตร์ ทฤษฎีเซต กำรวิเครำะห์เชิงจริง 
ล�ำดบัและกำรลูเ่ข้ำ เมเชอร์และกำรหำปรพินัธ์ ปรภูิมเิวกเตอร์และปรภิมูิ
นอร์ม ปริภูบำนำค ปริภูมิผลคูณภำยใน สภำพเชิงตั้งฉำกและภำพฉำย 
ฟัซซีเซต  ฟัซซีลอจิก กำรแปลงฟูริเยร์ กำรแปลงเวฟเล็ต กำรประยุกต์
ทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ
          Mathematical proofs, set theory, real analysis, sequence 
and convergence, measure and integral, vector space and 
norm space, Banach space, inner product space, orthogonality 

and projection, fuzzy set, fuzzy logic, Fourier transform, wavelet 
transform, applications to electrical engineering.

DEE0103  การหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่  3(3-0-6)
   (Modern Optimization)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ทบทวนมโนทศัน์กำรหำค่ำเหมำะทีสุ่ดและกำรประยกุต์ทำง
วิศวกรรมไฟฟ้ำ แนะน�ำกำรหำค่ำเหมำะที่สุดแนวใหม่ กำรหำค่ำเหมำะ
ทีส่ดุแบบวตัถปุระสงค์เดยีว กำรหำค่ำเหมำะทีส่ดุแบบหลำยวตัถปุระสงค์ 
ภำวะเหมำะท่ีสุดเชิงพำเรโต วิธีศึกษำส�ำนึก วิธีอภิศึกษำส�ำนึก ขั้นตอน
วธีิเชงิพนัธกุรรม กำรอบอ่อนจ�ำลอง กำรค้นหำแบบตำบ ูกำรหำค่ำเหมำะ
ที่สุดแบบฝูงอนุภำค กำรหำค่ำเหมำะที่สุดแบบอำณำนิคมมด กำรค้นหำ
ควำมบรรสำน กำรค้นหำแบบนกกำเหว่ำ กำรค้นหำแบบกระแส
   Reviews of optimization concepts and applications 
to electrical engineering, introduction to modern optimization, 
single-objective optimization, multiobjective optimization, 
Pareto optimality, heuristic methods, metaheuristic methods, 
genetic algorithm, simulated annealing, tabu search, particle 
swarm optimization, ant colony optimization, harmony search, 
cuckoo search, current search.

2. หมวดวิชาสัมมนา
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DEE0201  สัมมนา 1  1(0-3-1)
   (Seminar 1)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   กำรสืบค้นและทบทวนบทควำมผลงำนวิจัยระดับชำติ ทำง
ระบบไฟฟ้ำก�ำลัง หรือระบบควบคุม กำรท�ำควำมเข้ำใจ กำรวิเครำะห์ 
สังเครำะห์และสรุปประเด็น กำรน�ำเสนอและอภิปรำยกับ ผู้ร่วมสัมมนำ 
โดยมีคณะกรรมกำรประเมินผล 
   National research literature survey and review in 
power system or control system engineering, understanding, 
analysis, synthesis and conclusion, presentation and discussion 
with audience under evaluation committees.
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DEE0202  สัมมนา 2  1(0-3-1)
   (Seminar 2)
    วิชำบังคับก่อน: DEE0201 สัมมนำ 1
   กำรสืบค้นและทบทวนบทควำมผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ 
ทำงระบบไฟฟ้ำก�ำลงั หรอืระบบควบคมุ กำรท�ำควำมเข้ำใจ กำรวเิครำะห์ 
สังเครำะห์และสรุปประเด็น กำรน�ำเสนอและอภิปรำยกับผู้ร่วมสัมมนำ 
โดยมีคณะกรรมกำรประเมินผล 
   International research literature survey and review 
in power system or control system engineering, understanding, 
analysis, synthesis and conclusion, presentation and discussion 
with audience under evaluation committees.

DEE0203  สัมมนา 3  1(0-3-1)
   (Seminar 3)
    วิชำบังคับก่อน: DEE0202 สัมมนำ 2
   กำรสืบค้นและทบทวนบทควำมผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ 
ทำงระบบไฟฟ้ำก�ำลัง หรือระบบควบคุม ที่ เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย
วิทยำนิพนธ์ หรือเป็นผลงำนส่วนหนึ่งของกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ กำร
ท�ำควำมเข้ำใจ กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และสรุปประเด็น กำรน�ำเสนอ
และอภิปรำยกับผู้ร่วมสัมมนำ โดยมีคณะกรรมกำรประเมินผล 
   International research literature survey and review 
in power system or control system engineering concerning to 
thesis research or some parts of thesis research, understanding, 
analysis, synthesis and conclusion, presentation and discussion 
with audience under evaluation committees.

3. หมวดวิชาเลือก
 (ก) กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้าก�าลัง (Power Systems)
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DEE0301  การออกแบบระบบไฟฟ้าก�าลังขั้นสูง  3(3-0-6)
   (Advanced Electrical System Design)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
     ทบทวนกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำก�ำลัง กำรท�ำงำนร่วมกัน
ของอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้ำก�ำลัง กำรออกแบบระบบสำยดินใน

ระบบไฟฟ้ำก�ำลัง ระบบกำรป้องกัน กำรป้องกันกำรรั่วลงดิน ฟิวส์จ�ำกัด
กระแส กำรออกแบบระบบสำยดนิในสถำนไีฟฟ้ำย่อย และกำรเลอืกขนำด
หม้อแปลงก�ำลัง
   Reviews of electrical power system design, 
co-ordination of protecting devices in power systems, ground 
system design in power systems, protecting systems, ground 
protection, current-limiting fuses, ground system design in 
power substations, power transformer selection.

DEE0302  วิศวกรรมคุณภาพก�าลังไฟฟ้าขั้นสูง  3(3-0-6)
   (Advanced Power Quality Engineering)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ทบทวนมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณภำพก�ำลังไฟฟ้ำ แนะน�ำโหลด
แบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น ควำมต้องกำรคุณภำพก�ำลังไฟฟ้ำ กำร
รบกวนและผลกระทบ ฮำร์มอนิกส์และแหล่งก�ำเนิดฮำร์มอนิกส์ กำรวัด
ฮำร์มอนกิส์ในระบบไฟฟ้ำก�ำลงั เทคนคิกำรลดและก�ำจดัฮำร์มอนิกส์ กำร
ออกแบบวงจรกรองแบบแพสซีฟและแอ็กทีฟ ข้อก�ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพก�ำลังไฟฟ้ำ มำตรฐำน EMI และ EMC 
   Reviews of power quality concepts, introduction to 
linear and nonlinear load, power quality requirement, 
disturbances and effects, harmonic and its source, harmonic 
measurement in power systems, harmonic reduction and 
elimination techniques, design of passive and active filters, 
power quality specifications and standards, EMI and EMC 
standards.

DEE0303  ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  3(3-0-6)
   (Smart Grid Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   มโนทัศน ์เบื้องต ้นของระบบโครงข ่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ 
สถำปัตยกรรมโครงข่ำยไฟฟ้ำอจัฉรยิะ โครงสร้ำงอตุสำหกรรมไฟฟ้ำ ระบบ
กำรจ่ำยไฟฟ้ำ กำรวำงแผนก�ำลังกำรผลิต กำรเพิ่มประสิทธิภำพโดยโครง
ข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ พลังงำนหมุนเวียน สถำนีจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำให้กับ
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รถไฟฟ้ำ แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้ำส�ำหรับอำคำรอัจฉริยะ โครงข่ำยไฟฟ้ำ
อัจฉริยะเพื่อกำรลดปริมำณคำบอน และกำรเป็นสังคมสีเขียว
   Basic concepts of smart grid systems, smart grid 
architectures, power distribution systems, power production 
planning, efficiency increment by smart grid, renewable energy, 
power station for electric vehicle, power source for smart 
building, smart grid to reduce carbon and for green society.

DEE0304  อภิศึกษาส�านึกในระบบไฟฟ้าก�าลัง   3(3-0-6)
   (Metaheuristics in Power Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ทบทวนกำรหำค่ำเหมำะทีส่ดุแนวใหม่ ปัญหำกำรหำค่ำเหมำะ
ที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียวและหลำยวัตถุประสงค์ อภิศึกษำส�ำนึก ขั้น
ตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กำรอบอ่อนจ�ำลอง กำรค้นหำแบบตำบู กำรหำค่ำ
เหมำะที่สุดแบบฝูงอนุภำค กำรหำค่ำเหมำะที่สุดแบบอำณำนิคมมด กำร
ค้นหำควำมบรรสำน กำรค้นหำแบบนกกำเหว่ำ กำรค้นหำแบบกระแส 
กำรประยุกต์กำรหำค่ำเหมำะท่ีสดุแบบ อภิศกึษำส�ำนึกเพือ่แก้ปัญหำทำง
วิศวกรรมไฟฟ้ำก�ำลัง กำรระบุเอกลักษณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้ำ กำรจ่ำย
โหลดอย่ำงประหยัด กำรไหลของก�ำลังไฟฟ้ำเหมำะที่สุด กำรจัดล�ำดับ
ควำมสัมพันธ์เหมำะที่สุดของรีเลย์ป้องกันในระบบไฟฟ้ำก�ำลัง ด้วย
แนวทำงอภิศึกษำส�ำนึก
 Reviews of modern optimization, single-objective 
and multiobjective optimization problems, metaheuristics, 
genetic algorithm, simulated annealing, tabu search, particle 
swarm optimization, ant colony optimization, harmony search, 
cuckoo search, current search, applications of metaheuristic 
optimization to powerc system engineering problems, machine 
model identification by metaheuristics, economic load 
dispatch, optimal power flow, optimal protective relay 
coordination by metaheuristic approach.

DEE0305  เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้าก�าลัง  3(3-0-6)
   (Selected Topics in Power Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   กำรศกึษำผลงำนวจิยัต่ำง ๆ  ทำงด้ำนระบบไฟฟ้ำก�ำลงั ทฤษฎี 
ระเบียบวิธี และขั้นตอนวิธีใหม่ ที่น่ำสนใจในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์
ต่องำนวิจัยทำงด้ำนระบบไฟฟ้ำก�ำลัง
   Study of research article concerning to power 
systems, new theory, methods and algorithms currently and 
usefully for power system research.

 (ข) กลุ่มวิชาระบบควบคุม (Control Systems)
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DEE0401  พลวัตระบบและการจ�าลองสถานการณ์  3(3-0-6)
   (System Dynamics and Simulation)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   มโนทัศน์เก่ียวกับแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ของระบบ
พลวตั ฟังก์ชนัถ่ำยโอนและสมกำรตัวแปรสเตต กำรก่อรูปสมกำรอนุพนัธ์
เพื่ออธิบำยพลวัตของระบบ กำรหำผลเฉลยของสมกำรอนุพันธ์ กำรหำ
แบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ของระบบทำงไฟฟ้ำ กำรหำแบบจ�ำลองทำง
คณิตศำสตร์ของระบบทำงกล เชิงไถลและเชิงหมุนโดยอำศัยสมกำรกำร
เคลือ่นทีข่องลำกรำนจ์ กำรหำแบบจ�ำลองทำงคณติศำสตร์ของระบบทำง
กล-ไฟฟ้ำ กำรหำแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ของระบบถ่ำยเทควำมร้อน 
ระบบระดับ-ของเหลว ระบบเครน และระบบลูกบอล-คำน กำรจ�ำลอง
ระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Concepts of dynamic system modeling, transfer 
function and state-variable model, formulation of differential 
equations for system dynamics, solution finding of differential 
equations, mathematical model of electrical systems, 
mathematical model of translational and rotational mechanical 
systems by Lagrange’s equation of motion, mathematical 
model of electromechanical systems, mathematical model 
of heat-transferred systems, liquid-level systems, crane 
systems, ball-beam systems and system dynamic simulation 
by program computer.
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DEE0402  อภิศึกษาส�านึกในระบบควบคุม  3(3-0-6)
   (Metaheuristics in Control Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ทบทวนกำรหำค่ำเหมำะทีส่ดุแนวใหม่ ปัญหำกำรหำค่ำเหมำะ
ที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียวและหลำยวัตถุประสงค์ อภิศึกษำส�ำนึก         
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กำรอบอ่อนจ�ำลอง กำรค้นหำแบบตำบู กำรหำ
ค่ำเหมำะท่ีสุดแบบฝูงอนุภำค กำรหำค่ำเหมำะที่สุดแบบอำณำนิคมมด 
กำรค้นหำควำมบรรสำน กำรค้นหำแบบนกกำเหว่ำ กำรค้นหำแบบกระแส 
กำรประยุกต์กำรหำค่ำเหมำะท่ีสดุแบบ อภิศกึษำส�ำนึกเพือ่แก้ปัญหำทำง
วิศวกรรมควบคุม กำรระบุเอกลักษณ์ระบบด้วยอภิศึกษำส�ำนึก กำร
สังเครำะห์ และออกแบบระบบควบคุมอย่ำงเหมำะที่สุดด้วยแนวทำงอภิ
ศึกษำส�ำนึก
 Reviews of modern optimization, single-objective 
and multiobjective optimization problems, metaheuristics, 
genetic algorithm, simulated annealing, tabu search, particle 
swarm optimization, ant colony optimization, harmony search, 
cuckoo search, current search, applications of metaheuristic 
optimization to control engineering problems, system 
identification by metaheuristics, control synthesis and design 
by metaheuristic approach.

DEE0403  การออกแบบระบบควบคุมขั้นสูง   3(3-0-6)
   (Advanced Control System Design)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ทบทวนแนวคิดกำรออกแบบระบบควบคุม กำรออกแบบ
ระบบควบคุมแบบแผนเดิม กำรออกแบบระบบควบคุมแนวใหม่ กำร
ออกแบบระบบควบคมุเชงิเส้น กำรออกแบบระบบควบคมุไม่เชงิเส้น กำร
ออกแบบตัวควบคุม PID(A) กำรตรวจสอบเสถียรภำพและควำมคงทน
ของระบบ และกำรจ�ำลองระบบ ท่ีได้รับกำรออกแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
   Reviews of control system design concepts, 
conventional control system design, modern control system 
design, linear control system design, nonlinear control system 
design, PID(A) controller design, system stability and robustness 
verification, designed system simulation by program computer.

DEE0404  ระบบควบคุมชาญฉลาด   3(3-0-6)
   (Intelligent Control Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ระบบควบคุมชำญฉลำดมูลฐำน ระบบฐำนกฎ กำรควบคุม
แบบผู้เชี่ยวชำญ ฟัซซเซต ฟัซซลอจิก ระบบควบคุมฟัซซี โครงข่ำย
ประสำท กำรควบคุมแบบนิวโร กำรควบคุมแบบเรียนรู้ ระบบควบคุม
ชำญฉลำดแบบผสม ระบบควบคุมแบบนิวโร-ฟัซซี กำรค้นหำแบบชำญ
ฉลำดและกำรระบเุอกลักษณ์แบบจ�ำลอง กำรวเิครำะห์สมรรถนะและกำร
ตรวจสอบเสถียรภำพของระบบชำญฉลำด
 Foundations of intelligent control systems, rule-
based systems, expert control, fuzzy set, logic, fuzzy control 
systems, neural network, neuro control, learning control, 
mixed-type intelligent control systems, neuro-fuzzy control 
systems, intelligent search and model identification, 
performance analysis and stability invertigation of intelligent 
control systems.
 

DEE0405  เรื่องคัดสรรทางด้านระบบควบคุม   3(3-0-6)
   (Selected Topics in Control Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   กำรศึกษำผลงำนวิจัยต่ำง ๆ ทำงด้ำนระบบควบคุม ทฤษฎี 
ระเบียบวิธี และขั้นตอนวิธีใหม่ ที่น่ำสนใจในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์
ต่องำนวิจัยทำงด้ำนระบบควบคุม
   Study of research article concerning to control 
systems, new theory, methods and algorithms currently and 
usefully for control system research.
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4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
 (ก) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
ส�าหรับแบบ 1 (1.1)
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DEE0501  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1  8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 1)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ก�ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำหำกจ�ำเป็น) ก�ำหนดหัวข้อวิทยำนิพนธ์ สืบค้นงำน
วิจัยที่เกี่ยงข้องกับวิทยำนิพนธ์ เร่ิมจัดท�ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ เสนอ
รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรท�ำวิทยำนิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Define thesis advisor and co-adviser (if necessary), 
define thesis research topic, literature survey concerning to 
thesis research, initiate thesis proposal, submit thesis research 
progression report at the end of semester.

DEE0502  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2   8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 2)
    วิชำบังคับก่อน: DEE0501 วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
     ด�ำเนินกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ตำมหัวข้อที่ก�ำหนด จัดเตรียม
บทควำมวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ จัดท�ำโครงร่ำง
วทิยำนิพนธ์ เสนอรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรท�ำวิทยำนพินธ์เมือ่ส้ินสุดภำค
กำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
preparation of research article to publish in international 
conference, thesis proposal, submit thesis research progression 
report at the end of semester.

DEE0503  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3   8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 3)
    วิชำบังคับก่อน: DEE0502 วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
     ด�ำเนินกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ตำมหัวข้อที่ก�ำหนด เสนอ
บทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ จัดเตรียม
บทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ สอบวัดคุณสมบัติ 

เสนอโครงร่ำงวทิยำนพินธ์ เสนอรำยงำนควำมคบืหน้ำกำรท�ำวทิยำนิพนธ์
เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
submit research article to publish in international conference, 
preparation of research article to publish in international 
journal, qualification examination, submit thesis proposal, 
submit thesis research progression report at the end of 
semester.

DEE0504  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4   8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 4)
    วิชำบังคับก่อน: DEE0503 วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
     ด�ำเนินกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ตำมหัวข้อที่ก�ำหนด เสนอ
บทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ สอบโครงร่ำง
วทิยำนพินธ์ เสนอรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรท�ำวิทยำนพินธ์เมือ่สิน้สดุภำค
กำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
submit research article to publish in international journal, 
thesis proposal examination, submit thesis research progression 
report at the end of semester.

DEE0505  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5   8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 5)
    วิชำบังคับก่อน: DEE0504 วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
    ด�ำเนนิกำรวจิยัวทิยำนพินธ์ตำมหวัข้อและขอบเขตท่ีก�ำหนด 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ตีพิมพ์
บทควำมวิจัยตำมเกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ เสนอรำยงำนควำมคืบหน้ำ
กำรท�ำวิทยำนิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
scope and comments of thesis proposal evaluation committees, 
publish research article according to program requirement, 
submit thesis research progression report at the end of semester.
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DEE0506  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6   8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 6)
    วิชำบังคับก่อน: DEE0505 วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
   ด�ำเนนิกำรวจัิยวทิยำนิพนธ์ตำมหวัข้อและขอบเขตทีก่�ำหนด 
รวมท้ังข้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ จนเสร็จ
สมบูรณ์ ตีพิมพ์บทควำมวิจัยตำมเกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ เสนอ
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์
   Finishing thesis research according to defined thesis 
research topic, scope and comments of thesis proposal 
evaluation committees, publish research article according to 
program requirement, submit completed thesis research, thesis 
defense examination.

 (ข) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
ส�าหรับ แบบ 2 (2.1)
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DEE0601  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 1)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ก�ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำหำกจ�ำเป็น) ก�ำหนดหัวข้อวิทยำนิพนธ์ สืบค้นงำน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยำนิพนธ์ เริ่มจัดท�ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ เสนอ
รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรท�ำวิทยำนิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Define thesis advisor and co-adviser (if necessary), 
define thesis research topic, literature survey concerning to 
thesis research, initiate thesis proposal, submit thesis research 
progression report at the end of semester.

DEE0602  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 2)
   วิชำบังคับก่อน: DEE0601 วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
    ด�ำเนินกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ตำมหัวข้อที่ก�ำหนด จัดเตรียม
บทควำมวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ จัดท�ำโครงร่ำง

วทิยำนพินธ์ เสนอรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรท�ำวิทยำนพินธ์เมือ่สิน้สดุภำค
กำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
preparation of research article to publish in international 
conference, thesis proposal, submit thesis research progression 
report at the end of semester.

DEE0603  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 3)
   วิชำบังคับก่อน: DEE0602 วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
   ด�ำเนินกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ตำมหัวข้อที่ก�ำหนด เสนอ
บทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ จัดเตรียม
บทควำมวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ สอบวัดคุณสมบัติ 
เสนอโครงร่ำงวทิยำนพินธ์ เสนอรำยงำนควำมคบืหน้ำกำรท�ำวทิยำนิพนธ์
เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
submit research article to publish in international conference, 
preparation of research article to publish in international 
journal, qualification examination, submit thesis proposal, 
submit thesis research progression report at the end of 
semester.

DEE0604  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 4)
   วิชำบังคับก่อน: DEE0603 วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
     ด�ำเนินกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ตำมหัวข้อที่ก�ำหนด เสนอ
บทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ สอบโครงร่ำง
วทิยำนพินธ์ เสนอรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรท�ำวิทยำนพินธ์เมือ่สิน้สดุภำค
กำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
submit research article to publish in international journal, 
thesis proposal examination, submit thesis research progression 
report at the end of semester.
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DEE0605  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 5)
   วิชำบังคับก่อน: DEE0604 วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
     ด�ำเนนิกำรวจัิยวทิยำนิพนธ์ตำมหวัข้อและขอบเขตทีก่�ำหนด 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ตีพิมพ์
บทควำมวิจัยตำมเกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ เสนอรำยงำนควำมคืบหน้ำ
กำรท�ำวิทยำนิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
scope and comments of thesis proposal evaluation committees, 
publish research article according to program requirement, 
submit thesis research progression report at the end of semester.

DEE0606 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 6)
   วิชำบังคับก่อน: DEE0605 วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
     ด�ำเนนิกำรวจัิยวทิยำนิพนธ์ตำมหวัข้อและขอบเขตทีก่�ำหนด 
รวมท้ังข้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ จนเสร็จ
สมบูรณ์ ตีพิมพ์บทควำมวิจัยตำมเกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ เสนอ
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์
   Finishing thesis research according to defined thesis 
research topic, scope and comments of thesis proposal 
evaluation committees, publish research article according to 
program requirement, submit completed thesis research, thesis 
defense examination.

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DBA0101  ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
   (Graduated Professional English) (ไม่นับหน่วยกิต)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
    พัฒนำควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษ โดยมุ่งเน้นทักษะ
ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขยีน กำรพงัและกำรพดูภำษำองักฤษ เสรมิสร้ำงควำม
แขง็แกร่งในกำรเข้ำใจข้อมลูข่ำวสำร แปลควำม และสรปุสำระส�ำคญัจำก
บทควำม วำรสำร ต�ำรำ และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ตลอดจนน�ำเสนองำนและ
สื่อสำรกับผู้อื่นเป็นภำษำอังกฤษ
  Develop English proficiency especially in reading, 
writing, listening, and speaking skills. Strengthen English 
understanding of academic and related information in 
particular fields of study. The ability to interpret, summarize 
main idea from articles, journals, textbooks and electronic 
media as well as propose and communicate their works with 
other in English.

DBA0102 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 (Advanced Statistic for Business Research)
  (ไม่นับหน่วยกิต) 
 วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศกึษำหลักกำรทำงสถติิเพ่ือกำรวจิยั แหล่งทีม่ำและประเภท
ของข้อมูลทำงธุรกิจ วิธีกำรทำงสถิติพรรณนำและสถิติเพื่อกำรวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร กำรน�ำสถิติไปประยุกต์ใช้ในงำนวิจัยด้ำน
บริหำรธุรกิจในรปูแบบต่ำง ๆ  ตลอดจนโปรแกรมส�ำเรจ็รปูทำงสถติิในกำร
วจิยั กำรน�ำเสนอ กำรอ่ำน และกำรแปลควำม ผลลพัธ์ตำมมำตรฐำนสำกล
  A study of the principles of statistics for research 
sources, and types of business information, statistical 
description and statistical principles for analyzing related 
variables. Various forms of research and the statistics used in 
the field of business administration. The packages of statistical 
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computer program for research and the method to propose, 
interpret and summarize the results for international standard.

2. หมวดวิชาพื้นฐาน
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DBA0201  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
   (Management and Organization Behavior) 
 (ไม่นับหน่วยกิต)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีกำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำรทั้ง
ระดบับคุคล ระดบักลุม่ และระดบัองค์กำรตำมรูปแบบของกำรบรูณำกำร
ทีเ่น้นศกึษำวเิครำะห์หน้ำท่ีหลกัทำงกำรจัดกำร เพือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจใน
กลไกกำรแก้ปัญหำอย่ำงต่อเน่ืองภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงกำร
บริหำรจัดกำรในยุคโลกำภิวัฒน์ที่มีควำมซับซ้อนและควำมท้ำทำย โดย
วิชำนี้เป็นกำรวำงพื้นฐำนในแนวคิดท่ีส�ำคัญส�ำหรับกำรศึกษำต่อในหลัก
กำรและทฤษฎีกำรจัดกำรขั้นสูง
  Study management concepts, theories and 
organization behavior at all levels (individual, group and 
organization) in integrated manner. It concentrates on an 
analytical management functions for continuously 
understanding problem solving tools under complex and 
challenging circumstance. This course aims to set basic 
concepts of management for further study in advanced 
management course.

DBA0202  การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
   (Marketing Management) (ไม่นับหน่วยกิต)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศึกษำแนวคิด วิธีกำร และกำรพัฒนำเครื่องมือที่เป็นแก่น
ส�ำคัญของบริบทที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีหลักกำรตลำด กระบวนกำรสร้ำง
ทฤษฎีกำรตลำดแบบมีโครงสร้ำงท่ีเป็นหลักส�ำคัญต่อกำรจัดกำรใน
องค์กำรและกำรแก้ปัญหำทำงกำรตลำดให้สำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรและบูรณำกำรให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของตลำดที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยวิชำนี้ออกแบบเพื่อวำงพื้นฐำนหลักกำรที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับกำรศึกษำต่อกำรจัดกำรตลำดขั้นสูง
  To study concept, method and developed main 
tools in related context to marketing theories. Designed process 
for structural marketing theories impact on organization 
management and problem solving in marketing. Responding 
market demand and integration to serve the changing 
environment in marketing. This course designed for further 
study in advanced marketing course.

DBA0203  การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
   (Financial Management) (ไม่นับหน่วยกิต)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศกึษำทฤษฎ ีหลักกำรและบทบำทควำมส�ำคญัขององค์ควำม
รู้ทำงหลักกำรทำงกำรเงิน กำรศึกษำครอบคลุมถึงกำรวิเครำะห์ กำร
พยำกรณ์ กำรวำงแผนและกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีทำงกำรเงินกับปัญหำ
ของธุรกิจ เพื่อกำรอภิปรำยผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรบูรณำกำรหลักทำงกำร
เงิน เพื่อให้ธุรกิจด�ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน โดยวิชำนี้เป็นกำรวำงพื้นฐำนใน
หลักกำรที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรศึกษำต่อในกำรจัดกำรกำรเงินขั้นสูงรวมถึง
วิชำที่เกี่ยวข้อง
  Study theories, principles and the important 
financial roles. It covers analyzing, forecasting, planning and 
applying financial theories for business problems. Discussion 
the results derive from financial integration to maintain 
business sustainability. It also set up basic concepts for relevant 
course and further study.
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3.หมวดวิชาบังคับ 
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DBA0301  ทฤษฎีและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
   (Advanced Business Management Theories 
 and Strategies)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์กำรจัดกำร กำรบูรณำกำร
และกำรประยุกต์ใช้แนวคิดทำงกำรจัดกำร เพื่อให้เกิดผลิตภำพสูงสุดใน
องค์กำร กำรค้นคว้ำและศึกษำจำกบทควำมวิจัยและรูปแบบจ�ำลอง เพื่อ
น�ำเสนอองค์ควำมรู้ ทฤษฎี ด้ำนกำรจัดกำรสมัยใหม่และกำรพัฒนำ
กลยุทธ์ในประเด็นร่วมสมัย โดยน�ำมำประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง
   The evolution of management concepts, theories 
and strategies. Integration and application of management 
thoughts for maximizing productivity in organization. Finding 
and studying research articles and models to propose modern 
management theories and strategic development in 
contemporaty issues applied in a real situation.

DBA0302  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1 3(3-0-6)
   (Advanced Research Methodology 1)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศกึษำหลกักำรของกำรออกแบบงำนวิจยัทำงธุรกจิ วเิครำะห์
และสังเครำะห์ปัญหำวิจัยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมท้ังสำมำรถประยุกต์
หลักกำรทำงวิจยัธรุกจิร่วมกบักำรใช้สถติขิัน้สงูในกำรเสำะหำควำมรูแ้ละ
น�ำเสนอผลได้
   Study the principles of business research design. 
Analyze and synthesis a research problem, applying appropriate 
research approaches and advanced statistical methods in 
finding, and presenting results.

DBA0303  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2 3(3-0-6)
   (Advanced Research Methodology 2)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   วธิกีำรด�ำเนนิกำรทีเ่หมำะสมกบักำรวจิยัเชงิปริมำณ หลักคิด
ทำงทฤษฎีและกำรน�ำมำสู่ข้อมูลเชิงประจักษ์และกำรสร้ำงมำตรวัด กำร
วเิครำะห์เพือ่ค้นหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรโดยใช้สถิตขิัน้สูง ในกำร
วิเครำะห์ด้วยซอฟต์แวร์     
 The appropriate use of quantitative research 
methods, theoretical concepts and empirical constructs and 
measures, examination of advanced statistical methods for 
discovering associations between variables and the use of a 
statistical software package.

4.หมวดวิชาเลือก 
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
   (ให้นักศึกษำเลือกตำมกลุ่มวิชำที่สนใจ 1 วิชำ)
DBA0401  สัมมนาการวิจัยประเด็นส�าคัญทางการจัดการ 3(3-0-6)
   (Research Seminar in Current Management 
 Issues)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศึกษำ วิเครำะห์ อภิปรำย และบูรณำกำรประเด็นทำงกำร
จดักำรธรุกจิร่วมสมยัทีค่รอบคลมุหน้ำทีท่ำงกำรจดักำรธุรกจิ และศำสตร์
ทีเ่ก่ียวข้องท้ังในอดีตและปัจจบัุน โดยผ่ำนกำรเรยีนรูจ้ำกงำนวิจยั แนวคิด 
และทฤษฎีที่ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อเสริมสร้ำงโอกำสในกำรค้นพบองค์
ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่
   Study, analyze, d iscuss and integrate on 
contemporary business management issues. The topics should 
cover all business management functions and related 
particular field of business at past and present. It achieves 
through learning from standard researches theories and models 
for creating an opportunity to discover new modern business 
management knowledge.
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DBA0402  สัมมนาการวิจัยประเด็นส�าคัญทางการตลาด 3(3-0-6)
   (Research Seminar in Current Marketing Issues)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศึกษำวิธีกำร และกลยุทธ์ทำงกำรตลำดขั้นสูง กำรวิเครำะห์
ประเดน็ปัญหำร่วมสมยั สภำวะแวดล้อม กลุม่เป้ำหมำย ตลอดจนเทคนคิ
กำรจดักำรกำรตลำดทีป่ระสบผลส�ำเร็จ กำรบรูณำกำรองค์ควำมรูท้ำงกำร
ตลำด เพือ่ก่อให้เกดินวตักรรมทำงกำรตลำดทีส่ำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ได้
จริงและสัมฤทธิ์ผล
   To study advanced marketing approaches and 
strategies. Analyze contemporary problem issues environments, 
market target as well as marketing techniques. Integration of 
marketing knowledge to create marketing innovation for 
applicable and effective in a real world.

DBA0403  สัมมนาการวิจัยประเด็นส�าคัญทางการเงิน 3(3-0-6)
   (Research Seminar in Current Financial Issues)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศึกษำกำรพัฒนำกำรจัดกำรทำงกำรเงิน เพื่อหำทฤษฎีกำร
เงินท่ีส�ำคัญ โดยใช้กรณีศึกษำกำรวิจัยในกำรวิเครำะห์ปัญหำในกำร
สัมมนำในหัวข้อที่ส�ำคัญและน่ำสนใจ อำทิ กำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพยำกรณ์ทำงกำรเงิน กำรวิเครำะห์กำรลงทุน 
ปัญหำด้ำนหลักทรัพย์ทั้งภำครัฐและเอกชน กำรประเมินด้ำนธุรกิจเพื่อ
กำรตัดสินใจ
   A study on development of financial management 
and content of the important theories by using research case 
studies. Analyze problems on the important and interesting 
topics such as working capital management, risk management, 
financial prediction, investment analysis property problem in 
public and private sector, business value evaluation for 
decision making in seminax.

5.หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DBA0501  การสอบวัดคุณสมบัติ 0(0-0-0)
   (Qualifying Examination)   (ไม่นับหน่วยกิต)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   เป็นกำรวัดขีดควำมรู้ควำมสำมำรถโดยบูรณำกำรองค์ควำม
รู้ด้ำนบริหำร ทัง้ทำงด้ำนทฤษฎีและกำรประยกุต์ใช้ในงำนวจิยั เพือ่แสดง
ให้เห็นถึงควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึงของเนือ้หำสำระทีจ่ะน�ำไปสูร่ำกฐำนกำร
ท�ำดุษฎีนิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้กำรสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/
หรือปำกเปล่ำ
   To assess the integrative competence in body of 
management on the theoretical knowledge and the application 
to the research study. The examination is required before 
applying for the formal dissertation process and should be in 
written and/or oral format.

6.หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DBA0601  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)  8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (1)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศึกษำเชิงวิเครำะห์ประเด็นปัญหำกำรวิจัยด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทำงธุรกิจจำกเอกสำรและงำนวิจัยทำงวิชำกำร เพื่อสร้ำงงำนวิจัย
ใหม่หรอืต่อยอดงำนวจิยั ก�ำหนดหวัข้อดษุฎนีพินธ์ ค้นคว้ำ แหล่งทีม่ำของ
ข้อมูลและทฤษฎีที่เก่ียวข้องในกำรวิจัย และเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อ
ขออนุมัติ
   Analytical study on selected research problems in 
management area from the documents and academic 
researches to develop new research or extension research for 
a new knowledge. Define dissertation topic. Searching for data 
sources and theories related to the research. Submit concept 
paper to be approved.
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DBA0602  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)  8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (2)
   วิชำบังคับก่อน: DBA0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
    ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนำกรอบ
แนวคิดรวบยอดในกำรท�ำวิจัย จำกผลกำรบูรณำกำรหลักกำร แนวคิด 
ทฤษฎีและหลักสำกล โดยท่ัวไปด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีได้จำกผลกำร
วิจัย ท�ำให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงค์
ของกำรวิจัย
  Conduct literature review on the process of 
theoretical and conceptual frame work developing for 
dissertation. As a result of the integration of the principles, 
concepts, theories and generalization in management, a clear 
theoretical and conceptual framework are presented.

DBA0603  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)  8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (3)
   วิชำบังคับก่อน: DBA0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
    ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนของข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ น�ำเสนอ
ระเบียบวิธีกำรวิจัย โดยกำรพัฒนำเคร่ืองมือวิจัย เทคนิคกำรรวบรวม
ข้อมูล วิเครำะห์ อภิปรำย และสรุปผลกำรวิจัย
   Refine research proposal and propose research 
methodology focus on developing research instruments, data 
collection techniques, analysis, discussion, and summary.

DBA0604  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)  8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (4)
   วิชำบังคับก่อน: DBA0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
    รำยงำนผลกำรวิจัยด�ำเนินกำรสอบเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์และ
ข้อแนะน�ำจำกคณะกรรมกำรประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ ข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะกระท�ำโดยผูม้ส่ีวนร่วมกำรพิจำรณำ ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชำญจำกภำค
เอกชนและภำครัฐ รวมทัง้คณะกรรมกำรท่ีปรกึษำดษุฎีนิพนธ์ กำรเตรยีม
กำรในกำรเสนอบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรต่อไป

   Report on research results proposal examination 
and suggestion from dissertation evaluation committee. 
Supervision and guidance are conducted among the 
participants, invited experts from private and public sectors 
as well as the dissertation advisory committee. Preparation of 
research article for academic publication.

DBA0605  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)  8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (5)
   วิชำบังคับก่อน: DBA0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
     น�ำเสนอผลงำนวิจัยต่อสำธำรณะ อันประกอบด้วยคณะ
กรรมกำรดุษฎีนิพนธ์ ผู้เชี่ยวชำญทั้งภำยในและภำยนอกอภิปรำย แลก
เปลี่ยนควำมคิดเห็น ให้ควำมรู้และข้อแนะน�ำ เพื่อควำมสมบูรณ์ของ
ดุษฎีนิพนธ์
   Presentation of research finding to public and 
dissertation committee. Invited external and internal experts 
will be provided for discussion and idea exchange for the 
completion of the dissertation.

DBA0606  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)  8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (6)
   วิชำบังคับก่อน: DBA0605 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
  น�ำข้อเสนอแนะและค�ำแนะน�ำจำกผู้ร่วมอภิปรำยทั้งภำยใน
และภำยนอกมำปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ น�ำเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน 
  นักศึกษำต้องน�ำไปผลงำนวิจัยเผยแพร่ และลงตีพิมพ์แก่
สำธำรณะ ตำมเกณฑ์ของหลักสูตร 
  Guidance and suggestion from the participants and 
expert will validate the student’s dissertation upon the consent 
of the dissertation advisory committee. Submit completed 
dissertation for defense examination. 
  Student will be responsible for public dissemination 
through publication or internet as program required.
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7. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
DBA0701  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)  9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (1)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ศึกษำเชิงวิเครำะห์ประเด็นปัญหำกำรวิจัยด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทำงธุรกิจจำกเอกสำรและงำนวิจัยทำงวิชำกำร เพื่อสร้ำงงำนวิจัย
ใหม่หรอืต่อยอดงำนวจิยั ก�ำหนดหวัข้อดษุฎนีพินธ์ ค้นคว้ำ แหล่งทีม่ำของ
ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในกำรวิจัย และเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพ่ือ
ขออนุมัติ
   Analytical study on selected research problems in 
management area from the documents and academic 
researches to develop new research or extension research for 
a new knowledge. Define dissertation topic. Searching for data 
sources and theories related to the research. Submit concept 
paper to be approved.

DBA0702  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)  9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (2)
   วิชำบังคับก่อน: DBA0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)
   ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนำกรอบ
แนวคิดรวบยอดในกำรท�ำวิจัย จำกผลกำรบูรณำกำรหลักกำร แนวคิด 
ทฤษฎีและหลักสำกล โดยท่ัวไปด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีได้จำกผลกำร
วิจัย ท�ำให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงค์
ของกำรวิจัย
  Conduct literature review on the process of 
theoretical and conceptual frame work developing for 
dissertation. As a result of the integration of the principles, 
concepts, theories and generalization in management, a clear 
theoretical and conceptual framework are presented.

DBA0703  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)  9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (3)
   วิชำบังคับก่อน: DBA0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)
  ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนของข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ น�ำเสนอ
ระเบียบวิธีกำรวิจัย โดยกำรพัฒนำเครื่องมือวิจัย เทคนิคกำรรวบรวม
ข้อมูล วเิครำะห์ อภปิรำย ตลอดจนสรปุผลกำรวจิยัและเขยีนรำยงำนกำร
วิจัย ทั้งนี้กระท�ำขึ้นภำยใต้ค�ำปรึกษำและชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชำญจำกภำค
รัฐและเอกชน รวมทั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์
  Refine research proposal and propose research 
methodology focus on developing research instruments, data 
collection techniques, analysis, discussion, summary and report 
on research results. Suggestion and supervision are conducted 
among the participants, invited experts from private and public 
sectors as well as the dissertation advisory committee. 

DBA0704  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)  9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (4)
   วิชำบังคับก่อน: DBA0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)
  น�ำเสนอผลงำนวิจัยต่อสำธำรณะ อันประกอบด้วยคณะ
กรรมกำรดุษฎีนิพนธ์ ผู้เชี่ยวชำญทั้งภำยในและภำยนอกอภิปรำย แลก
เปลี่ยนควำมคิดเห็น ให้ควำมรู้และข้อแนะน�ำ เพื่อควำมสมบูรณ์ของ
ดุษฎีนิพนธ์ น�ำข้อเสนอแนะและค�ำแนะน�ำจำกผู้ ร่วมอภิปรำยทั้งภำยใน
และภำยนอกมำปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ น�ำเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน 
  นักศึกษำต้องน�ำไปผลงำนวิจัยเผยแพร่ และลงตีพิมพ์แก่
สำธำรณะ ตำมเกณฑ์ของหลักสูตร 
  Presentation of research finding to public and 
dissertation committee. Invited external and internal experts 
will be provided for discussion and idea exchange for the 
completion of the dissertation. Guidance and suggestion from 
the participants and expert will validate the student’s 
dissertation upon the consent of the dissertation advisory 
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committee. Submit completed dissertation for defense 
examination. 
  Student will be responsible for public dissemination 
through publication or internet as program required.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA0101 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (English for Executives)  (ไม่นับหน่วยกิต)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ภำษำอังกฤษธุรกิจทำงกำรจัดกำรโดยเฉพำะกำรเขียนและ
กำรอ่ำนที่มุ่งเน้นควำมเข้ำใจภำษำเฉพำะทำง และส�ำนวนทำงธุรกิจ กำร
ระบุใจควำมส�ำคัญ ใจควำมรองและข้อสรุปในประเด็นประโยค รวมทั้ง
กำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
  Business English in management especially in 
reading and writing. It emphasizes on understanding business 
terms and business expressions. Identify main ideas, supporting 
details and conclusion of topic sentences. Writing for 
communication in business is included. 

MBA0102 เศรษฐศาสตร์ทางการจัดการส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Managerial Economics for Executives) 
 (ไม่นับหน่วยกิต)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  แนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจปัจจุบัน เพ่ือกำรตัดสินใจและก�ำหนดแนวทำงนโยบำยทำงธุรกิจ 
กำรวเิครำะห์อปุสงค์และอุปทำน กำรผลติและต้นทุนกำรผลติ โครงสร้ำง
ตลำดและกจิกรรมทำงกำรตลำด นโยบำยทำงกำรเงนิ กำรคลงัของรฐับำล
ที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนในภำคธุรกิจ
  Basic concepts in economics relate to current 
business management for business decision making and 

business polices determination. Analysis of demand and supply 
production and costs, market structure and market activities. 
Governmental monetary and fiscal polices affect of business 
sector.

2. หมวดวิชาบังคับ
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA0201 การบัญชีส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Accounting for Executives)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 ศกึษำพืน้ฐำนและทกัษะกำรใช้ข้อมลูทำงบญัชีเพ่ือให้ควำมรู้
แก่ผู้บริหำรในกำรตัดสินใจ ตลอดจนกำรวำงแผน และกำรควบคุม กำร
วิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน กำรจัดกำรข้อมูลทำงบัญชีและกำรจัดท�ำ
รำยงำน ข้อมูลทำงกำรบัญชีที่เก่ียวกับส่วนประกอบของต้นทุนกำรผลิต 
ระบบบัญชีต้นทุน งบต้นทุนกำรผลิต กำรค�ำนวณต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ 
แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและวิธีกำรทำงบัญชีต้นทุนกำรวิเครำะห์ต้นทุน - 
ปรมิำณ - ก�ำไร กำรตดัสนิใจเกีย่วกับงบประมำณกำรลงทุน กำรบญัชีตำม
ควำมรับผิดชอบและกำรบัญชีเพื่อกำรวำงแผนและควบคุมก�ำไร ตลอด
จนใช้ประโยชน์จำกกำรบูรณำกำรทำงบัญชีและระบบสำรสนเทศ
  Study of basic and skills for using accounting 
information in order to provide the knowledge for manager 
decisions, planning and control, financial report analysis, 
accounting data management, accounting data reporting about 
components of production costs, cost accounting system, 
production costs, calculation of production costs, concept of 
costs and accounting cost management, cost-quantity-profit 
analysis, decisions of investment budget, responsibility 
accounting, planning and profit-controlled accountings, 
advantages of integration of accounting and information 
systems.
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MBA0202 การตลาดเชิงบูรณาการส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Integrated Marketing for Executives)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศึกษำแนวคิดและกระบวนกำรทำงกำรตลำด กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมทำงกำรตลำด กำรแข่งขนั และกำรเปลีย่นแปลงของสภำพ
แวดล้อมในตลำดประชำคมอำเซยีน พร้อมทัง้วิเครำะห์แผนกำรตลำดและ
กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรสร้ำงคุณค่ำ และกำรก�ำหนด
ส่วนประสมทำงกำรตลำดให้สำมำรถน�ำมำประยุกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
ตลอดจนส่งเสริมจรรยำบรรณในกำรจัดกำรกำรตลำดให้เกิดคณุธรรมและ
จริยธรรม
  Study of concepts and marketing process, marketing 
environment analysis, competition and change of ASEAN 
marketing environment, marketing planning analysis and 
customer needs forecasting, creating value and determination 
of the marketing mix for proper application, promoting ethics 
in marketing management in order to ethics and morality.

MBA0203 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
  (Management and Organizational Behavior) 
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศกึษำแนวคดิ ทฤษฎีทำงกำรจัดกำรในรปูแบบกำรบูรณำกำร 
หน้ำที่หลักกำรจัดกำร รวมทั้งเน้นศึกษำด้ำนพฤติกรรมองค์กำรทั้งระดับ
ปัจเจกชน ระดบักลุม่ และระดบัองค์กำร ควำมสมัพนัธ์และประสทิธภิำพ
ของกลุ่ม ค่ำนิยม เจตคติ กำรเรียนรู้ ควำมพึงพอใจ กำรจูงใจ ภำวะผู้น�ำ 
กำรท�ำงำนเป็นทีม และควำมขัดแย้ง กระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรทุน
มนุษย์ จำกกำรวำงแผน กำรฝึกอบรมและกำรพฒันำ จรยิธรรมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม กำรติดต่อสื่อสำร ตลอดจนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
  Study on management concepts, theories in 
integrated manner of management functions. It also 
concentrates on organizational behaviors at the individual, 
group and organizational level. Relationships and group 

efficiency, values, attitude and learning, satisfaction, motivation, 
leadership, teamwork, conflict and induced. Human capital 
management process from planning, training and development, 
ethics and social responsibilities, communication to 
performance evaluation are considered.

MBA0204 การจัดการทางการเงินส�าหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Financial Management for Executives)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศกึษำทฤษฎีกำรบรหิำรกำรเงนิ กำรจดักำรกำรเงนิในรปูแบบ
ต่ำง ๆ กระบวนกำรกำรตัดสินใจทำงกำรบริหำรกำรเงินและหน้ำที่กำร
จัดกำรเงินของธุรกิจ โดยเน้นกำรวิเครำะห์งบกำรเงินและกำรตัดสินใจ
ลงทุนทำงธุรกิจภำยใต้ควำมไม่แน่นอน แหล่งที่มำของเงินทุน โครงสร้ำง
เงินทุนและอัตรำผลตอบแทน มูลค่ำของเงินตำมเวลำ กำรประเมินมูลค่ำ
พันธบตัรและหุ้นสำมญั กำรค�ำนวณหำต้นทนุของเงนิทนุ กำรตดัสนิใจใน
เร่ืองงบลงทุน โครงสร้ำงเงินทุนและนโยบำยเงินปันผล กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง
   Study of corporate financial theory, financial 
management in various forms, process of decision making for 
financial management and responsible money management 
business, especially in financial analysis and investment 
decisions under uncertainty, funding sources, capital structure 
and rate of return, current value of money, evaluation of 
valuation of bonds and common stock, calculation of capital 
cost, investment decisions, capital structure and dividend 
policy, risk management.

MBA0205 วิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6)
  (Business Research Methodology)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศึกษำแนวคิดและแนวปฏิบัติกำรด้ำนวิจัยทำงธุรกิจ วิธีกำร 
แนวทำงในกำรน�ำเสนอผลกำรวิจัยอย่ำงมีประสิทธิผล กำรพัฒนำ ทักษะ 
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ด้ำนกำรวำงแผนวิจัย กำรค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบจำกกระบวนกำรวิจัย 
ก�ำหนดปัญหำด้ำนธุรกิจและกำรประยุกต์ใช้ผลกำรวิจัยเพื่อกำรให้ค�ำ
ปรกึษำ แนะน�ำแนวทำงปฏบัิตทิีด่แีละเหมำะสมในในโลกธรุกิจท่ีเป็นจริง
  Study on business research concepts and practice 
especially in methods and approach for proposing the research 
results. Skills development in research planning and systematic 
searching from research process. Define business problems 
and research results application for suggestion best practiced 
and problem solving of business in the real world.

MBA0206 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย 3(3-0-6)
  (Contemporary Strategic Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศกึษำกระบวนกำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ในมมุมองของนกับรหิำร
เพื่อกำรด�ำรงอยู่ และได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืนในสภำพ
แวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยมุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำนระยะ
ยำว เริ่มต้นจำกกำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรก�ำหนดกลยุทธ์ กำรด�ำเนินงำน
ตำมแผนและกำรประเมินผล กำรพิจำรณำรำยละเอียดในกำรจัดกำร
เชงิกลยทุธ์เพือ่สร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขนัท้ังในประเทศ ภมูภิำค 
และนำนำชำติ รวมทั้งปัญหำที่อำจเกิดจำกควำมแตกต่ำงด้ำนวัฒนธรรม
ที่ส่งผลต่อกำรน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
  Study on strategic management process in executive 
perspectives for existing and sustainable competitive advantage 
in ever changing environment which emphasis on long-term 
operation. Starting from strategic planning strategy for 
mutation, strategy implementation and evaluation culture 
differences may occur to be problem for strategic 
implementation. Detail considering of strategic management 
to create the competitive advantage for domestic, regional 
and also international businesses.

MBA0207 การบริหารการด�าเนินงาน 3(3-0-6)
  (Operations Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  แนวคิด หลักกำร วิธีกำรกำรจัดกำรผลิต และกระบวนกำร
ปฏิบัตกิำรกำรผลติ กำรวิเครำะหแ์ละออกแบบกระบวนกำร กำรควบคมุ
และปรับปรุงคุณภำพ แนวคิด และวิธีกำรจัดกำรโซ่อุปทำน กำรจัดกำร
สินค้ำคงเหลือและระบบกำรผลิตและขั้นตอน รวมทั้งระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและนวัตกรรมในกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต
  Concepts, principle and approaches for business 
process management. Process analysis, modeling and designs, 
project management, quality control and improvement 
concepts and practices in supply chain management 
production and scheduling inventory control, information 
technology system and innovation for process management 
are included.

3. หมวดวิชาเชี่ยวชาญ

 (ก) เชี่ยวชาญการจัดการ
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA0301 การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
  (Strategic Human Capital Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศึกษำแนวคิดและรูปแบบกระบวนกำรจัดกำรทุนมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและกลยุทธ์ของ
องค์กำร รวมทั้งขอบเขตท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรและกำรพัฒนำทุน
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรวำงแผนก�ำลังคนทั้งระบบ กำร
สรรหำและคัดเลือกบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรค่ำ
ตอบแทน แรงงำนสัมพันธ์ ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู ้ กำร
เปล่ียนแปลงและกำรพัฒนำองค์รวมที่สำมำรถบูรณำกำรและน�ำเทคนิค
เครื่องมือทำงกำรบริหำรต่ำง ๆ มำใช้ในกำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
ศักยภำพของทุนมนุษย์และวัฒนธรรมให้เกิดเป็นควำมยั่งยืน
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  Study of concepts and patterns of strategic human 
capital management process corresponding to vision, mission, 
goals and strategy of organization, related issues concerning 
to strategic human capital management and development 
such as entire workforce planning system, recruitment and 
person selection, performance evaluation, compensation 
management, labor relations and learning promoting as well 
as changes and holistic development that can be integrated 
and use management tools for managing and developing the 
potential of human capital and cultures to be sustainable.
 
MBA0302 การจัดการดิจิทัลทางธุรกิจ 3(3-0-6)
  (Digiatal Business Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศกึษำกำรน�ำระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ทีใ่ช้ในกำรประกอบกำร
ธุรกิจมำประยุกต์ใช้ทำงกำรบริหำรให้ครอบคลุมเนื้อหำวิชำพื้นฐำนของ
ระบบสำรสนเทศทำงกำรจัดกำร กำรตัดสินใจ กำรจัดกำรควำมรู้ของ
องค์กร และสำมำรถน�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำปรบัใช้กบั Value Chain 
ของธุรกิจ โดยแนะน�ำให้รู้จักเทคโนโลยีต่ำง ๆ ในเบื้องต้น อำทิ ระบบ    
e-Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain 
Management กำรตลำดออนไลน์โมเดลธุรกจิออนไลน์ และควำมรู้เบือ้ง
ต้นของกำรน�ำ Best Practice ด้ำน IT มำใช้บริหำรในองค์กร
   Study of information systems used in the 
management of business applications covering the basic course 
of information systems management, decisions, management 
of organizational knowledge, and apply information technology 
to value chain business, introduction to E-commerce, ERP, 
CRM, and supply chain management systems, online marketing, 
online business models, basic knowledge of IT best practice 
applications to corporate management.

MBA0303 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ 3(3-0-6)
 นวัตกรรมเชิงธุรกิจ   
 (Creativity Management and Business 
 Innovation)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศึกษำตัวแบบจ�ำลอง วิธีกำรจัดกำรและกำรพัฒนำควำมรู้
ทักษะ ประสบกำรณ์และควำมคิดที่สร้ำงสรรค์ให้เกิดเป็นเทคนิคและวิธี
กำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงทำงนวตักรรม กระบวนกำรด�ำเนินธรุกจิทีน่�ำ
ไปสู่ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
กระบวนกำรบริหำรงำนใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิผลของ
องค์กำรและควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยใช้เทคนิคกำรจัดกำร
เปลี่ยนแปลงที่เหมำะสม
  Study of model, management and development 
of knowledge, skill, experience and creative concept to 
techniques and management approaches for innovation 
changing, business leading to creative thinking for development 
and improvement of new products or new management 
process encouraging and supporting for organizational 
effectiveness and goal achievement by using proper changing 
management techniques.

MBA0304 การบริหารโครงการธุรกิจยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
  (Digital Business Project Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  กำรจดักำรวเิครำะห์โครงกำร กำรวำงแผนทีเ่กีย่วข้องกบักำร
ติดต่อประสำนงำนหลำกหลำยกิจกรรม ผ่ำนกฎเกณฑ์ระเบียบต่ำง ๆ ที่
สำมำรถบูรณำกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนของกำรประกอบธรุกจิให้สำมำรถใช้
ร่วมกับกลุ่มคน องค์กำร เทคโนโลยี และทรัพยำกรต่ำง ๆ ท่ีน�ำไปสู่เป้ำ
หมำยทำงนวัตกรรมของตลำดยุคดิจิทัล โดยอำศัยกำรคิดเชิงวิเครำะห์ 
และกำรจัดกำรสำรสนเทศทำงธุรกิจ ซึ่งรำยวิชำนี้จะให้ผู้เรียนได้รู้เกี่ยว
กับเครื่องมือต่ำง ๆ และประสบกำรณ์ในกำรวำงแผนกำรจัดท�ำโครงกำร
เชิงปฏิบัติ
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   Project Analysis Management, planning for 
coordination of various activities by rules and regulations 
integrating infrastructure of business operations used together 
with people, organizations, technology and resources leading 
to the goal of digital market innovation, using analytical thinking 
and business information management, this subject gives 
learners an overview of tools and experience in practical 
project planning.

MBA0305 การสร้างภาวะผู้น�าและการจัดการทีมงาน 3(3-0-6)
  (Leadership Creation and Teamwork 
 Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศึกษำกระบวนกำรสร้ำง วำงแผน และพัฒนำสร้ำงสรรค์ให้
เกิดคุณลักษณะที่ดีของผู้น�ำ เสริมสร้ำงทฤษฎีกำรปฏิบัติ กำรใช้อ�ำนำจ
หน้ำที่และกำรจัดกำรเชิงรุกต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรตัดสินใจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมออกแบบวำงแผน วิธีกำรทำงเลือกในกำรจัดกำรทีม
งำน สร้ำงสรรค์ให้เกิดกำรพัฒนำทีมงำน พร้อมกับขจัดควำมขัดแย้งใน
ทีม ปัญหำในกำรสร้ำงทีมงำนและแนวทำงแก้ไข ภำยใต้คุณธรรมและ
จรรยำบรรณของวิชำชีพ
   Study of process for creating, planning and 
developing the creative attributes of leadership, strengthen 
the theory to practice using authority and proactive management 
of change and decision decisions effectively, design and 
planning, selection of teamwork management, creative 
development team, solving conflict in teams, team performing 
and problem solving under morality and ethics of the 
profession.

MBA0306 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)
  (Business Ethics and Social Responsibilities)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
   ศึกษำหลักกำร แนวคิดด้ำนจริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจ กำรสร้ำงระบบกำรบริหำรและบรรษัทภิบำลที่ดี ควำมสัมพันธ์กับ
ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม และผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในสังคม ตลอด
จนใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำร โดยมุ่งเน้นศึกษำปัญหำและวิธีกำร
แก้ปัญหำด้ำนจริยธรรมทำงธุรกิจที่เกิดข้ึนจริงในกำรด�ำเนินธุรกิจ จำก
กรณีศึกษำและกำรปฏิบัติจริง
   To study ethical principles, concepts and code of 
ethics in business. To create good managerial process and 
good governance. The relationship to social responsibilities as 
well as the impacts to stakehoders in society. Applying the 
principles of good governance for management. The study 
focus on ethics proble and solutions for running business in 
reality from case study and real practices.

 (ข) เชี่ยวชาญวิชาการเงิน
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA0401 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)
  (Advanced Financial Management)
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
  แนวคดิกำรบรหิำรกำรเงนิเชงิกลยทุธ์ขององค์กำรธรุกิจ กำร
วำงแผนและควบคุมกำรเงินกำรจัดหำทุนและกำรลงทุนภำยใต้สภำวะ
กำรณ์เสี่ยง เครื่องมือและแนวคิดทำงกำรเงิน งบจ่ำยลงทุน กำรปรับ
โครงสร้ำงธุรกิจและกำรเลิกกิจกำรกำรควบกิจกำรกำรครอบง�ำกิจกำร
และกำรยกเลกิกำรลงทนุ นโยบำยโครงสร้ำงเงินทนุและ กำรพฒันำทฤษฎี
ต้นทนุของเงินตัวแบบทีใ่ช้ในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรเงนิธรุกจิและหวัข้อ
พิเศษในกรณีศึกษำ
   Concepts of strategic financial management of 
business organizations, financial planning and control, financing 
and investment under risk circumstances, financial tools and 
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concepts, financial statements, business reorganization and 
liquidation, mergers and acquisitions, takeovers and canceling 
investment, capital structure policy, and development of cost 
theory and model for decision on the financial and business 
as well as case studies on special topics.

MBA0402 การลงทุน 3(3-0-6)
 (Investments)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษำกำรลงทุนในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว ทำง
เลือกและประเมินมูลค่ำของกำรลงทุนในรูปแบบต่ำงๆ โดยเน้นถึงกำร
วิเครำะห์หุ้นสำมัญ พันธบัตรรัฐบำลและเอกชน หลักทรัพย์ที่มีหลัก
ประกันสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ กำรบริหำรหลักทรัพย์ กำรวิเครำะห์
โครงกำร หลักกำรวำงนโยบำยและบริหำรกำรลงทุนส�ำหรับบุคคลและ
สถำบนัต่ำงๆและกรณศีกึษำ นอกจำกน้ียังรวมถึงกำรศึกษำโครงสร้ำงของ
กำรตลำดกำรเงิน กำรประเมินผลตอบแทนและควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุ 
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
   Study of short-term, medium-term and long-term 
investments, choices and valuable evaluation of investment 
in various forms consisting of analysis of common stock, 
government and private bonds, derivatively collateral 
securities, securities administration, project analysis, principles 
of policies and investment management for individuals and 
institutions as well as case studies, study of structure of the 
financial markets, evaluation of return rate and financial risk, 
theory and best practice for assets investment management 
group.

MBA0403 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
  (International Financial Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษำหลักกำรบริหำรกำรเงินระบบและแนวควำมคิดต่ำงๆ 
เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรเงินระหว่ำงประเทศ กำรควบคุมกำร

ด�ำเนนิงำนทำงกำรเงนิ กำรลงทนุในตลำดกำรเงนิและหลกัทรพัย์ระหว่ำง
ประเทศ วิเครำะห์กำรเคลื่อนย้ำยของเงินทุน กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนใน
รูปแบบของควำมร่วมมือของกลุ่มประชำคมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น 
ASEAN และ AEC เป็นต้น กระบวนกำรตัดสินใจด้ำนกำรเงินของธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศและกรณีศึกษำ
   Study of principles of financial management system 
and their concepts for international financial management 
problem analysis, financial operation control, investing in 
international financial markets and securities, capital 
movement analysis, capital movement in the form of 
economic cooperation of the international community such 
as ASEAN and AEC, financial decision-making process of 
international business as well as case studies.

MBA0404 ตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า 3(3-0-6)
 และตลาดตราสารออฟชั่น
 (Derivatives, Securities, Future, and Option 
 Markets)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศกึษำถงึพฒันำกำรและทฤษฎขีองตรำสำรอนพุนัธ์ชนดิต่ำงๆ 
รวมทัง้บทบำทและหน้ำทีข่องตรำสำรอนพุนัธ์นัน้ๆ ทศิทำงรปูแบบตลำด
กำรเงินสมัยใหม่ลักษณะกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินในตลำดต่ำงๆ 
ตลำดตรำสำรอนุพันธ์
   Study of development and theory of derivative 
products, role and function of derivatives, directions and forms 
of modern financial markets, type of financial management 
in various markets, derivative markets.

MBA0405 การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Planning and Financial Analysis)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษำกำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินโดยใช้แบบ
จ�ำลองคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนกำรใช้
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คอมพิวเตอร์ส�ำหรับประเด็นกำรวำงแผนทำงกำรเงิน รวมทั้งกำรระบุ
ปัญหำ วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำทำงกำรเงิน
   Study of financial planning and analysis via 
computer model in order to corporate the computer-based 
using for financial planning, financial problem identification, 
analysis and solving.

 (ค) เชี่ยวชาญการตลาด
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA0501 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
  (Consumer Behavior)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 ทฤษฎพีฤตกิรรมและสิง่จงูใจของผูบ้รโิภคในทฤษฎกีำรตลำด 
พฤตกิรรมกำรแสดงออกของผูบ้ริโภค อิทธพิลภำยในและภำยนอกทัง้ทำง
ตรงและทำงอ้อมของกลุ่มต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ ปัจจัยทำงสังคม
และวัฒนธรรม สื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภค เช่น 
วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ สือ่ทำงอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น ศึกษำลักษณะ
ของสินค้ำ กำรแยกตลำด ส่วนแบ่งตลำด และกรณีศึกษำ
  Behavior theory and consumer motivation within 
marketing theory: Customer expression, buying decision power 
group related with decision making. Internal and External 
factors as well as the Mass media which will be influenced 
toward consumers such as radio, television, newspapers, or 
e-commerce. It will be related with product component, 
market segmentation, market share and case studies. 

MBA0502 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
  (International Marketing)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ทฤษฎีกำรวิเครำะห์กำรตลำดระหว่ำงประเทศ โดยเน้นถึง
ยทุธวธิแีนวคดิกำรตลำดระหว่ำงประเทศในยุคโลกำภิวฒัน์ กำรสร้ำงก�ำไร 
กำรแข่งขันและกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ขององค์ประกอบส่วนประสม

ทำงกำรตลำดทัง้ผลติภณัฑ์ รำคำ ช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยและกำรส่งเสรมิ
กำรตลำด รวมถงึบทบำท นโยบำยรปูแบบขององค์กำร รูปแบบและระบบ
ต่ำงๆ ของกำรท�ำกำรตลำดระหว่ำงประเทศ กลยทุธ์กำรบรหิำรงำน สภำพ
แวดล้อม ภำษีกำรขนส่ง กระบวนกำรส่งออกและศุลกำกร กำรพัฒนำ
ตลำดและกำรแข่งขันระหว่ำงประเทศและกำรใช้กรณีศึกษำ
  Theory analysis of international market, highly focus 
on business expansion strategy in the Globalization situation, 
profit gaining, competition, and operations toward marketing 
mix as product, price, place, promotion and people. It is related 
with role of corporate policy, different modes of international 
market management, management strategy, environment, 
transportation tax, export processes and customs, market 
development and international competition, and case studies. 

MBA0503 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
  (Integrated Marketing Communications) (IMC)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  วชิำทีแ่สดงถงึลกัษณะและควำมส�ำคญัของกลยทุธ์ทำงสือ่สำร
ทำงกำรตลำดแบบครบวงจร โดยเน้นช่องทำงกำรโฆษณำและกำรส่งเสรมิ
กำรขำย ประเภทของกำรโฆษณำ กำรใช้ข้อมลู พฤตกิรรมกำรซือ้เพือ่กำร
ตดัสนิใจ กำรก�ำหนดงบประมำณกำรโฆษณำ วธิกีำรเลอืกสือ่โฆษณำ กำร
ก�ำหนดตำรำงกำรโฆษณำ กำรประเมินผลกำรโฆษณำ ประเภทของกำร
ส่งเสริมกำรขำย กำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรขำย และกำรประเมินผล
กำรส่งเสริมกำรขำย และกรณีศึกษำ
  The subject which will reveal issue and important 
of total marketing strategic of various advertising, sales 
promotion and public relation. All different types of advertising, 
information need, buying behavior in decision making, 
advertising impact evaluation, types of sales promotion, sales 
promotion planning and evaluation. There are different case 
studies to be presented. 
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MBA0504 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 3(3-0-6)
  (Product and Brand management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 กลยุทธ์กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ โดยศึกษำบทบำทหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบของผูจ้ดักำรผลติภณัฑ์ กำรจดักำรส่วนประสมผลติภณัฑ์ 
กำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรของผลิตภัณฑ์ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลิตภัณฑ์และส่วนประสมของตลำดอื่น 
  กลยุทธ์กำรจัดกำรตรำสินค้ำ โดยศึกษำถึงกำรวิเครำะห์ผู้
บรโิภค กำรวเิครำะห์คูแ่ข่งขนั กระบวนกำรสร้ำงตรำสนิค้ำ กำรออกแบบ
ตรำสนิค้ำ กำรขยำยตรำสินค้ำ กำรจัดกำรประสำทสมัผสัเก่ียวกับตรำสิน
ค้ำ กำรสร้ำงตรำสินค้ำระดับโลก กำรด�ำรงตรำสินค้ำให้คงอยู่ตลอดไป 
ควำมล้มเหลว และกำรแก้ไขควำมล้มเหลวของตรำสินค้ำ กำรส่ือสำร
ตรำสินค้ำ กำรควบคุมและประเมินตรำสินค้ำและกรณีศึกษำ
  Product strategies studies toward roles of product 
caretaker to product mix, product concept, packaging, new 
product management, product life cycle, and relative issue 
to other marketing mix component.
  Branding study in consumer analysis, competitor 
analysis, branding process, branding creation and design, 
branding expansion, worldwide branding, brand motioning, 
branding failure and failure problem solving, brand 
communication, branding control and evaluation. There are 
different case studies to be discussed. 

MBA0505 การตลาดบริการ 3(3-0-6)
  (Service Marketing)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 บทบำทควำมส�ำคัญและแนวโน้มของธุรกิจบริกำรทำงด้ำน
โครงสร้ำงบทบำท และพฤติกรรมของอุตสำหกรรมกำรตลำดบริกำร 
ประเภทของอุตสำหกรรมบริกำร ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร กลยุทธ์
กำรตลำดธุรกิจบริกำร จุดเด่นของกำรตลำดบริกำรและกำรเข้ำถึงลูกค้ำ 
กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรตลำดบริกำร คณุภำพขององค์ประกอบกำร

ตลำดท่ีใช้ในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ และกำรก�ำหนดมูลค่ำกำรตลำด
บริกำรที่เหมำะสม และกรณีศึกษำ
  It’s related on role and important of service business 
structure, service industry behavior and global trend, different 
types of service industry, service marketing mix, service 
marketing strategy, service uniqueness and customer 
involvement, service differentiation, quality of service 
component to customer, and appropriate pricing setting. The 
different case studies will be presented. 

MBA0506 การจัดการงานขาย 3(3-0-6)
  (Sales Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 กำรจัดกำรงำนขำยทั้งระบบในกำรท�ำธุรกิจ ต้ังแต่กำรจัด
โครงสร้ำงองค์กรกำรขำย รูปแบบกำรรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ กำร
วำงแผนกำรขำย กำรพยำกรณ์กำรขำยกำรจดัท�ำงบประมำณกำรขำย กำร
สรรหำและคดัเลอืกพนกังำนขำย กำรฝึกอบรม กำรจ่ำยผลตอบแทน กำร
จูงใจงำนขำยและกำรรักษำพนักงำนขำย กำรก�ำหนดอำณำเขตกำรขำย
และเป้ำหมำยยอดขำย รวมถึงกำรประเมินผลงำนขำยเพื่อให้องค์กร
สำมำรถพัฒนำกำรเติบโตยอดขำยเป็นระบบ และกรณีศึกษำ
  Whole sales management system, it starts from 
sales organization and reporting system, sales planning, sales 
forecasting, budgeting, sales person recruiting, sales person 
selection and maintenance, sales training, compensation, sales 
motivation, sales area setting, sales targeting, sales performance 
evaluation. The leading sales organization case studies will be 
presented.

MBA0507 การตลาดยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
  (Digital Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษำแนวคิด กลยุทธ์ กำรจัดกำร และเครื่องมือทำงกำร
ตลำดดิจิทัล โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนทฤษฎีทำงกำรตลำดโดยอำศัย
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เทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมำประยุกต์ใช้และพัฒนำให้เกิด
ประโยชน์ทำงธุรกิจ อำทิ ระบบ E-Commerce E-Marketing กำร
วำงแผนและกำรพัฒนำตลำดออนไลน์ โมเดลธุรกิจออนไลน์ และควำมรู้
เบื้องต้นของกำรน�ำ Best Practice ด้ำน IT มำใช้วิเครำะห์และประเมิน
ผลทำงกำรตลำด ตลอดจนศึกษำแนวทำงแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจโดย
ใช้กรณีศึกษำและกำรปฏิบัติจริง
  Study of concept, strategy, management and tools 
of digital marketing, basic currently theoretical marketing 
structures by various technologies and applications to useful 
business, E-commerce, E-marketing, planning and development 
of online marketing, online business model and basic 
knowledge of using best practice IT to analyze and evaluate 
marketing, study problem solving and decision approaches 
based on case study and real-world problems. 

MBA0508 การตลาดสีเขียว 3(3-0-6)
  (Green Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษำสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ กำรตลำด วัตถุประสงค์และ
องค์ประกอบในกำรด�ำเนินงำนทำงกำรตลำดและกำรประกอบธุรกิจที่
ยั่งยืน กำรผสมผสำนหลักกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมและปรัชญำทำงกำร
ตลำดสีเขียวที่มุ่งเน้นด้ำนสังคม โดยค�ำนึงถึงสภำพแวดล้อมและควำมพึง
พอใจระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภค ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กำร
ธุรกิจ จรรยำบรรณทำงกำรตลำด และกำรวเิครำะห์กลยทุธ์ทำงกำรตลำด
เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยศึกษำแนวทำงแก้ปัญหำและกำร
ตัดสินใจจำกกรณีศึกษำและกำรปฏิบัติจริง
  Study of business and marketing environment, 
objectives and elements of marketing operation and 
sustainable business, hybridization between environment 
management and green marketing philosophy in social part 
concerning environment and satisfaction between manufacturer 
and consumer, corporate social responsibility, marketing ethics 
and marketing strategy analysis to natural resource conservation, 

study problem solving and decision approaches based on case 
study and real-world problems. 

 (ง) เชี่ยวชาญการบัญชี
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA0601 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 3(3-0-6)
  (Advanced Managerial Accounting)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  เทคนิคทำงกำรบัญชีในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรจัดกำร
อย่ำงมีเหตุผล ระบบข้อมูลทำงกำรบัญชีที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรบริหำร กำร
ตลำด กำรวำงแผน และกำรควบคุมกำรผลิต
 Accounting technique and mathematic technique 
in management information reasonably analysis, the study 
will cover through important accounting information for 
administration, marketing, planning, and production control.

MBA0602 ระบบควบคุมการบริหาร 3(3-0-6)
  (Management Control Systems)  
 วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ลกัษณะ สิง่แวดล้อม และกระบวนกำรของระบบควบคุมกำร
บรหิำรขององค์กำร หลักและระบบกำรบัญชเีพ่ือกำรวำงแผนและควบคมุ
กำรบริหำรของหน่วยงำนตำมควำมรับผิดชอบ หน้ำที่และจรรยำบรรณ
ของผูค้วบคมุด้ำนกำรเงิน กำรจดัท�ำงบประมำณ กำรวดัผลกำรด�ำเนนิงำน 
กำรบริหำรค่ำตอบแทนและส่ิงจูงใจ ระบบควบคุมกำรบริหำรของธุรกิจ
ในรูปแบบต่ำง ๆ
   Types, characteristics, environments and process 
of management control system, principles and accounting 
system for planning and control the management of agency’s 
responsibility, function and integrity of financial controls, 
budgeting, evaluation of operations, executive compensation 
and incentives, business management control system in various 
patterns.
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MBA0603 นโยบายการบัญชีและการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Accounting Policy and Financial Reporting)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  สภำพแวดล้อมทำงกำรบัญชี แม่บทกำรบัญชี มำตรฐำนกำร
บัญชี แนวคิดกำรวัดผลก�ำไรทำงกำรบัญชี กำรบันทึกบัญชี รวมถึงกำร
สรุปงบกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้กำรบัญชี
ตำมควำมรับผิดชอบต่อสังคม และมำตรฐำนกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ
  Accounting environment, accounting framework, 
accounting standards, concept of measuring profit accounting, 
accounting record and financial summary, disclosures in the 
financial statements under accounting social responsibility, 
and international accounting standards.

MBA0604 การจัดการภาษีอากร 3(3-0-6)
  (Tax Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  หลกักำรจดักำรภำษอีำกร กำรวำงแผนภำษอีำกรทีเ่กีย่วข้อง
กับกำรด�ำเนินธุรกิจ เทคนิควิธีท่ีใช้ในกำรบริหำรและควบคุมกำรด�ำเนิน
งำนด้ำนภำษีอำกร แนวทำงกำรจัดกำรกับปัญหำทำงภำษีอำกรในปัจจบุนั
   Principles of tax management, tax planning related 
to business operations, techniques used to manage and control 
tax management, current guidelines for dealing with taxation 
issues.

MBA0605 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
  (International Accounting)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ควำมรูท้ัว่ไปเกีย่วกบับญัชรีะหว่ำงประเทศ กำรเปรียบเทยีบ
ควำมแตกต่ำงและควำมสอดคล้องของหลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
วธิปีฏบิตัทิำงกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
กำรวเิครำะห์งบกำรเงนิระหว่ำงประเทศ กำรบญัชสี�ำหรบับรษิทัข้ำมชำติ 
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ กำรรวมธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

กำรก�ำหนดรำคำโอนระหว่ำงประเทศ และกำรสอบบญัชรีะหว่ำงประเทศ
   General knowledge about international accounting, 
comparison and consistency of accounting principles generally 
accepted, accounting practices, international financial reporting 
standards, international financial analysis, accounting for 
multinational companies, changes in foreign currency, 
combination of international business, international transfer 
pricing, and international auditing.

MBA0606 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
  (Audit and Control)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมำตรฐำนกำรสอบบัญชี 
กฎหมำยและพระรำชบัญญัติ เกี่ยวกับกำรสอบบัญชี จรรยำบรรณและ
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในกำรรับงำน สอบบัญชี กำร
ทุจริตและข้อผิดพลำด กำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน บทบำทและหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร และกำรวำงแผนงำนสอบบญัช ีควำมเส่ียงในกำรสอบ
บัญชีและ ควำมมีสำระส�ำคัญกำรประเมินควำมเส่ียง หลักฐำนกำรสอบ
บัญชี วิธีกำรรวบรวมหลักฐำนและวิธีกำร ตรวจสอบ กำรเลือกตัวอย่ำง
ในกำรสอบบัญชี กระดำษท�ำกำรของผู้สอบบัญชี รำยงำนกำรสอบบัญชี 
แนวทำงกำรตรวจสอบบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ กำรควบคุมคุณภำพกำร
สอบบัญชี
   General concept and prototypical of audit standard, 
law and act of auditing, ethics and responsibilities of auditor, 
terms of employment, auditing fraud and errors, performance 
audits, roles and duties of board and auditing planning, risks 
in auditing and significance risk assessment, audit evidence, 
evidence collection and checking, sample selection in auditing, 
audit paper, audit report, computer audit approach, quality 
control of auditing



156

 (จ) เชี่ยวชาญการเป็นผู้ประกอบการ
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA0701 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อ 3(3-0-6)
 สร้างมูลค่าทางธุรกิจ
  (Business Opportunity and Innovation 
 for Business Value Creation)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
   กำรแสวงหำแนวคิด เครื่องมือและแนวทำงในกำรประกอบ
ธุรกิจ ประเมินโอกำสและท�ำควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรพัฒนำควำมคิด
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมทำงธุรกิจเพื่อน�ำไปสู่กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ
และกำรพฒันำธรุกจิใหม่ให้สำมำรถแสวงหำโอกำสและนวตักรรมรวมเข้ำ
เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขององค์กรที่สำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำโดยสมบูรณ์ (Total Customer Satisfaction) เสรมิสร้ำงมลูค่ำ
ให้กับธุรกิจและสังคม ตลอดจนบทบำทและผลกระทบของกำรรวมกลุ่ม
ทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค เช่น กลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 
หรือ ASEAN เป็นต้น ที่มีผลต่อกำรเตรียมกำรของผู้ประกอบกำร 
  Acquiring the concepts, tools and guidance to 
businesses, opportunities evaluation and understanding of 
development process of creativity and business innovation 
for creating value process and developing new business in 
order to seek for opportunities and innovation as a part of the 
corporate strategy meeting total customer satisfaction, 
enhancing value to business and society, role and impact of 
regional economic integration such as AEC or ASEAN affecting 
the preparation of entrepreneurs.

MBA0702 โครงสร้างธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6)
  (Business Structures for New Entrepreneurship)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
   กำรสร้ำงรูปแบบโครงสร้ำงในกำรเข้ำสู ่ธุรกิจใหม่ กำร
วิเครำะห์และกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีระบบ กำรน�ำ

เสนอแผนโครงสร้ำงธุรกิจต่อสถำบันกำรเงิน หรือผู ้ร ่วมทุนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งศึกษำประเด็นส�ำคัญทำงกฏหมำยทรัพย์สินทำง
ปัญญำและทำงกำรเงินในวงจรของแผนโครงสร้ำงธุรกิจใหม่
  Creating a structure for new businesses, analysis 
and tracking, systematic operating checking, effectively 
presentation of business structure plan to financial institution 
or joint venture, study of the issues of intellectual property, 
legal and financial structure in the cycle of the new business 
planning.
    
MBA0703 การจัดการองค์การและการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
  (Organization Management and 
 New Venture Creation)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  กำรจดักำรองค์กำรเพือ่สร้ำงธรุกจิใหม่ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำร 
กำรชีใ้ห้เหน็ถงึโอกำสทำงธรุกจิและกำรประเมนิรปูแบบองค์กำรทีเ่หมำะ
สมในกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ทรัพยำกร กำรสร้ำง วำงแผนและน�ำกลยุทธ์
ธุรกิจใหม่ไปปฏิบัติ กำรศึกษำสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กำร ก�ำหนดกลยุทธ์ จัดโครงสร้ำงองค์กำร สร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร 
จัดรูปแบบกำรสื่อสำร ประเมินควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจและวิเครำะห์
ควำมคุ้มค่ำทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรได้มำซึ่งทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด�ำเนินธุรกิจใหม่ 
   Organization management to create new businesses 
for entrepreneurs, identifying business opportunities and 
evaluating appropriate organizational forms to apply resources, 
planning and implementing new business strategies, Study of 
environment both inside and outside organization, create 
organizational strategies, structure and culture, communication 
formatting, evaluate business feasibility and analyze business 
value, and acquisition of resources related to new business 
operations.
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MBA0704 การจัดการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 3(3-0-6)
 การประยุกต์ใช้ส�าหรับผู้ประกอบการ 
 (Electronic Management for Entrepreneurship 
 Applications)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศกึษำกำรน�ำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ  ท่ีเป็นคณุสมบติัพ้ืนฐำน
ของฐำนข้อมูล องค์ประกอบและหน้ำที่ของระบบจัดกำรฐำนข้อมูล มำ
ประยกุต์ใช้กบักำรจัดกำรธรุกิจให้ครอบคลมุบทบำทและสทิธิข์องผู้ใช้งำน
ระดับต่ำงๆ หลักกำรคลังข้อมูล และกำรน�ำแนวควำมคิดพื้นฐำนในกำร
ประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลในกระบวนกำรบริหำรธุรกิจ กำรตลำดออนไลน์
โมเดลธุรกจิออนไลน์ และควำมรูเ้บือ้งต้นของกำรน�ำ Best Practice ด้ำน 
IT มำใช้บริหำรในองค์กร 
  Study of information systems concerning to basic 
database, composition and functions of the database 
management system, applications of information systems to 
business management covering the roles and rights of users 
at different levels, principles of fiscal data and application of 
basic concepts to information systems in business processes, 
online marketing, online business models, basic knowledge 
of IT best practice applications to corporate management.

MBA0705 การจัดการธุรกิจระดับโลก 3(3-0-6)
  (Global Business Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  บทบำทของธุรกิจระหว่ำงประเทศท่ีมีต่อกำรจัดกำรกลยุทธ์
ธุรกิจด้ำนต่ำง ๆ  ประเด็นโอกำสและอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ธุรกิจระดับโลก
ในด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง วัฒนธรรม สังคม กำรก�ำหนดกลยุทธ์ในกำร
เข้ำสู่ธุรกิจระหว่ำงประเทศให้เหมำะสมกับศักยภำพ รวมถึงกำรจัดกำร
ธุรกิจด้ำนต่ำง ๆ ในบริบทธุรกิจระหว่ำงประเทศ
   Roles of international business in management of 
various business strategies, opportunity and barrier issues for 
entering into global business in the fields of economy, politics, 

culture and society, strategic planning for entering into 
international business according to appropriate ability, and 
business management based on international business context.

 (ฉ) เชี่ยวชาญการจัดการธุรกิจดิจิทัล
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA0801 การจัดการองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
  (Management of e-Enterprise)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
   ระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ทีใ่ช้ในกำรประกอบกำร อำท ิระบบ
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร เป็นต้น บทบำทของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีต่อกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
และกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรงำนบริกำร กำรก�ำกับดูแล กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด กำรจัดองค์กร นวัตกรรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรสนับสนุน
กลยทุธ์ และปรัชญำองค์กร แนวคดิพ้ืนฐำน ของระบบวำงแผนทรพัยำกร
องค์กรและควำมส�ำคญัของกำรบรูณำกำรระบบสำรสนเทศในองค์กร กำร
วิเครำะห์ออกแบบและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎหมำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎหมำยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อำชญำกรรม
คอมพิวเตอร์ กำรฉ้อโกง และกำรละเมิดทำงคอมพิวเตอร์ กฎระเบียบ
อนิเตอร์เนต็ กำรคุม้ครองลขิสทิธิ ์กำรจดักำรสทิธดิจิทิลั กำรกระท�ำควำม
ผิดทำงคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและเครื่องมือบังคับใช้ทำงกฎหมำย 
 The use of information systems in organizations 
(e.g., management information systems, decision support 
systems, and knowledge management systems), role of 
information technology in supporting a wide range of business 
functions (business/IT alignment), IT services management, IT 
governance, IT risk management, IT compliance, IT Organization, 
IT innovation, and the use of information systems in supporting 
overall strategic initiatives and corporate philosophies, mobile 
computing, fundamentals of enterprise resource planning (ERP) 
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system concepts, and the importance of integrated information 
systems in an organization. Information technology system 
analysis designs and developments Information technology 
law; electronic commerce law; forensic computing and 
electronic evidence; computer fraud and abuse; regulation 
on the internet; copyrights and digital rights management; 
computer misuse technology and tools for law enforcement. 

MBA0802 นวัตกรรมการประมวลผลระดับองค์กร  3(3-0-6)
 เทคโนโลยีคลาวด์ และผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
  (Innovative Enterprise Computing,
 Cloud Technologies and Technopreneurship)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
   กำรจดักำรสถำปัตยกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองค์กร 
ที่ทันสมัย แนวโน้มกำรประมวลผลระดับองค์กร มำตรฐำน และ
สถำปัตยกรรมเชิงบริกำร ข้อมูลใหญ่ และเทคโนโลยีคลำวด์ระดับองค์กร 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกระบวนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม นวัตกรรม
กระบวนกำร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยใีนองค์กร กำรน�ำนวตักรรมและเทคโนโลยไีปสูเ่ชงิพำณิชย์ กำร
ระดมเงินทุนเพื่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรวิจัยประเมิน
ควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจ กำรตลำดและกำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 Enterprise IT architecture management, new 
technologies and trends of enterprise computing, service-
oriented standards, and architectures, big data, enterprise 
cloud computing. Business incubator; networking and strategic 
alliance for innovation and technology development; capital 
venturing for development of technology and innovation; 
technopreneurship; intrapreneurship; marketing for innovation 
and technology; diffusion of innovation and technology, 
business feasibility study for innovation and technology.

MBA0803 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6)
 และธุรกิจดิจิทัล  
 (e-Commerce and Digital Business Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  โครงสร้ำงพื้นฐำนของกำรประกอบธุรกิจทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ ผลกระทบต่อคู่แข่งและตลำด โครงสร้ำงพื้นฐำน
ของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบในกำรประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์
เช่น B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer) กำร
ตลำดดิจทิลั กำรประมลูทำงอเิลก็ทรอนกิส์ กำรโฆษณำออนไลน์ สือ่สงัคม
เป็นต้น กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรเข้ำรหัสและ
ระบบควำมปลอดภัย ระบบกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำร
จัดส่งกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรจัดองค์กร กำรวำงแผนและกลยุทธ์
ในกำรประกอบกำรและกำรสร้ำงระบบงำนเพือ่รองรบักำรประกอบธรุกจิ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และภัยไซเบอร์ กำรกลั่นแกล้งทำงไซเบอร์ และ 
วิศวกรรมทำงสังคม 
  Topics include e-business infrastructure, strategies 
for competitive advantage, the impact on competitors and 
market, business models of e-commerce transactions (e.g., 
B2B, B2C), digital marketing, e-auction, online advertising, social 
media, e-commerce legislation, security design for e-business, 
e-payment, the modification of organizational structure to 
support e-business, aligning e-commerce strategy with 
organizational and marketing strategy, cybercrime, cyber 
bullying and social engineering.

MBA0804 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 3(3-0-6)
  (Database Systems for Business Applications)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
   คณุสมบตัพิืน้ฐำนของฐำนข้อมลู องค์ประกอบและหน้ำทีข่อง
ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล กำรออกแบบโมเดลข้อมูล กำรก�ำหนดบทบำท
และสิทธิข์องผู้ใช้งำนในระดับต่ำงๆ หลักกำรคลังข้อมลู และกำรท�ำเหมอืง
ข้อมลู แนวควำมคดิพ้ืนฐำนในกำรประยกุต์ใช้ระบบข้อมลูในกระบวนกำร
บริหำรธุรกิจ 
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  Principles and methodologies of database 
management systems, concurrency control, role and privilege 
control; data warehousing and data mining methodologies; 
basic concepts in applying data model in administering 
business organization. 

MBA0805 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบ 3(3-0-6)
 สนับสนุนผู้บริหาร
 (Decision Support Systems and Executive 
 Support Systems)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  กระบวนกำรตดัสนิใจ ลกัษณะของปัญหำและระดับควำมซบั
ซ้อนของกำรตดัสนิใจ บทบำทของข้อมลูในกระบวนกำรตดัสนิใจ ตวัแบบ
ที่ใช้ในกำรตัดสินใจในระดับต่ำงๆ คุณลักษณะของระบบสนับสนุนกำร
ตัดสินใจ และกำรประยุกต์ใช้ฐำนข้อมูลเพื่อรองรับระบบสนับสนุนกำร
ตดัสนิใจ คณุลกัษณะของระบบสนบัสนุนผูบ้รหิำรและกำรประยกุต์ใช้ฐำน
ข้อมูลเพื่อรองรับระบบสนับสนุนผู้บริหำร แนวควำมคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับ
ระบบปัญญำธุรกิจ
  Decision-making process, characteristics of problems 
and levels of decision-making complexity, roles of information 
in decision-making procedures; decision-making models; 
characteristics of decision support systems (DSSs) and 
executive support systems (ESSs) and the application on 
database; basic concepts on business intelligence.

MBA0806 ข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 (Big Data and Big Data Analytics)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  เทคโนโลย ีกำรจดักำร และแอพพลเิคชนั ส�ำหรบัข้อมลูขนำด
ใหญ่ ประกอบด้วยหวัข้อต่ำงๆ ดงัน้ี คณุลักษณะของข้อมูลขนำดใหญ่ กำร
สร้ำงแบบจ�ำลองเชิงมิติ กำรสกัด กำรแปลง และกำรโหลด กำรรวบรวม
ควำมต้องกำร สถำปัตยกรรมคลังข้อมูล กำรออกแบบฐำนข้อมูลเชิง

กำยภำพ สถำปัตยกรรมเชิงกำยภำพ กำรท�ำเหมืองข้อมูล รูปแบบและ
เทคโนโลยีกำรจัดเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ เครื่องมือและเทคนิคในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ โปรแกรมประยุกต์ทำงธุรกิจ
  Big data technologies, management, and applications. 
The topics include: characteristics of big data; dimension 
modeling; extraction, transformation, and loading; requirement 
collection; data warehouse architecture; physical database 
design; physical architecture; data mining; big data storage 
models and technologies; tools and techniques to analyze 
big data and applications to business intelligence. 

MBA0807 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และผลิตภัณฑ์ IoT 3(3-0-6)
 (Internet of Things (IoT) Application and 
 Product Development)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  อนิเตอร์เนต็ส�ำหรบัสรรพสิง่ จรยิธรรม ควำมเป็นส่วนตวั และ
ควำมรับผิดชอบ สถำปัตยกรรมของ IoT กำรโปรแกรม IoT และทิศทำง
งำนวิจัย IoT กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยยึดหลัก PDCA 
ประกอบด้วย กำรส�ำรวจตลำด กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ กำร
ออกแบบ พัฒนำ ทดสอบผลิตภณัฑ์ กำรท�ำกำรตลำด รวมท้ังรปูแบบของ
กำรสร้ำงรำยได้ 
  Internet of things (IoT) principles, ethics, privacy, 
and responsibility, IoT architecture, IoT programming, and 
research direction in IoT. IoT Product development using PDCA 
include market survey, user requirement analysis, product 
designing, developing, testing, marketing and revenue 
modeling.

 (ช) เชี่ยวชาญการจัดการโลจิสติกส์
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA0901 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
  (Logistics and Supply Chain Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
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  ศึกษำกระบวนกำรจัดกำรและคุณลักษณะของกิจกรรมกำร
ปฏิบัติกำรด้ำนโลจิสติกส์ขององค์กำรธุรกิจ รวมท้ังศึกษำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกันภำยในโซ่อุปทำนกับหน่วยงำนภำยนอก ศึกษำธุรกิจกำรให้
บริกำรโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ โลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ กำร
วเิครำะห์ค่ำใช้จ่ำยของกจิกรรมโลจสิตกิส์เพือ่กำรตดัสนิใจทำงธรุกิจ กำร
วัดผลปฏบัิตกิำรโลจสิตกิส์ในองค์กำรธรุกจิ กำรจดัโครงสร้ำงองค์กำรเพือ่
กำรจัดกำรโลจิสติกส์ กำรจัดกำรโซ่อุปทำน ตลอดจนกำรวิเครำะห์และ
กำรแก้ปัญหำด้ำนโลจสิตกิส์และกระบวนกำรจดักำรโซ่อปุทำนให้เกดิกำร
วำงแผนและกำรด�ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ
  Study of management process and types of logistics 
practical activities in business organization, study of relation 
between inside supply chain and outside organization, study 
of business to give logistics services, reverse logistics, 
international logistics, activity cost analysis, logistics for 
business decisions, measurements of practical logistics in 
business organization, setting of organization structure for 
logistics management, supply chain management, analysis and 
solving of logistics and supply chain management problems 
for planning and efficient operation.

MBA0902 การจัดการการขนส่งและเครือข่าย 3(3-0-6)
 การกระจายสินค้า   
 (Transportation and Distribution Network 
 Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศึกษำบทบำทของกำรจัดกำรขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจ รูปแบบ
และองค์ประกอบของกำรขนส่งและค่ำใช้จ่ำย กำรวิเครำะห์ต้นทุน
กำรขนส่ง ตัวช้ีวัดประสิทธิภำพกำรขนส่ง กำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรขนส่ง 
ตวัแบบส�ำหรบัเครอืข่ำยกำรขนส่ง ปัญหำกำรจดัเส้นทำงกำรขนส่ง พร้อม
ทั้งกำรก�ำหนดตัวแบบต�ำแหน่งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก กำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำพัฒนำระบบฐำนข้อมูลภำยในหน้ำที่โลจิสติกส์
และบทบำทของผู้ให้บริกำร ตลอดจนกำรแก้ปัญหำช่องทำงกำรกระจำย
สินค้ำไปยังผู้บริโภค

  Study of roles of transportation effecting to business, 
patterns and compositions of transportation and costs, 
transportation cost analysis, performance index of 
transportation, selection of transportation providers, models 
of transportation network, travelling transportation problems, 
models of facility positions, application of information 
technology to inside data base development, roles of logistics 
and providers, solving product distribution problems to 
customers.

MBA0903 การจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6)
  (Warehouse Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศึกษำบทบำท เป้ำหมำยและกำรออกแบบคลังสินค้ำ กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรคลังสินค้ำ คุณลักษณะพื้นฐำนของ
คลังสินค้ำ ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ในคลังสินค้ำ ระบบกำรจัดกำรคลังสินค้ำ 
อปุกรณ์กำรจดัเกบ็และกำรขนย้ำยสนิค้ำ กำรออกแบบโครงร่ำงของพ้ืนท่ี
ที่จัดเก็บสินค้ำ กำรจัดวำง กำรจัดสรรทรัพยำกรในคลังสินค้ำ กำร
วิเครำะห์และออกแบบระบบกำรไหลเวียนของสินค้ำ กำรจัดคลังสินค้ำ
แบบรวมศูนย์ข้ำมท่ำเรือศูนย์เปล่ียนถ่ำยสินค้ำกำรวัดกำรด�ำเนินงำน
ต่ำง ๆ ของคลังสินค้ำ
  Study of role, goal and warehouse design, 
application of information technology to warehouse 
management, basic characteristics of warehouse, various 
operations in warehouse, warehouse management system, 
goods storage and handling, store layout design, positioning, 
allocation of resources in the warehouse, analysis and design 
of goods circulation, centralize warehouse centers across 
harbor transshipment cargo, measurement of various 
operations in warehouse.
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MBA0904 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
  (Inventory Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศึกษำกลยุทธ์ทำงกำรจัดกำรกำรแบ่งกลุ่มสินค้ำคงคลังและ
กำรจัดซื้อ กำรจัดซื้อจัดหำจำกแหล่งสนับสนุนภำยนอก และกำรตรวจ
สอบคณุภำพในโซ่อปุทำน กำรควบคมุสนิค้ำคงคลงั ระบบจ�ำแนกประเภท
ของสินค้ำคงคลัง ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่วิธีกำรและเทคนิคกำรจัดระบบ
สินค้ำคงคลังตำมตัวแบบสินค้ำคงคลังแบบสโทแคสติกในกรณีคำบเดียว
และหลำยคำบ ตัวแบบสินค้ำคงคลังซึ่งมีเวลำน�ำเป็นสโทแคสติก ระบบ
สนิค้ำคงคลงัแบบล�ำดบั ตัวแบบสนิค้ำคงคลงัแบบหลำยชัน้ กำรวิเครำะห์
ควบคุมระดับสินค้ำคงคลังและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
  Study of strategy of inventory and purchasing group 
classification, procurement from outside resources, quality 
checking in supply chain, inventory control, inventory 
classification system, role defining and inventory techniques 
according to model of single-period and multi-period stochastic 
inventory, model of inventory with stochastic time leading, 
sequential inventory system, model of multi-stage inventory, 
analysis and control of inventory level and risk management.

MBA0905 การจัดการพาณิชย์นาวี 3(3-0-6)
  (Maritime Management)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศึกษำแนวคิดลักษณะกำรด�ำเนินงำนโดยรวมของธุรกิจ
พำณยิช์นำวแีละกำรขนส่งทำงน�ำ้และทำงทะเล นับตัง้แต่ประเภทของเรอื
ที่ใช้ในธุรกิจพำณิชย์นำวี ธุรกิจกำรขนส่งทำงน�้ำ ทำงทะเล และธุรกิจที่
เก่ียวข้อง บทบำทของรัฐบำลต่ออุตสำหกรรมเดินเรือ กลไกพื้นฐำนและ
โครงสร้ำงองค์กำร กำรจัดองค์กำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินเรือพำณิชย์ 
องค์กำรอื่นที่ช่วยสนับสนุนกำรขนส่งทำงน�้ำและทำงทะเล ระบบกำรขน
ถ่ำย กำรจัดวำงสินค้ำ รวมท้ังขั้นตอนกำรขนส่งทำงน�้ำและทำงทะเล      
กำรจองระวำงเรือ กำรคิดค่ำระวำง และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขนถ่ำย กำร
ด�ำเนินกำรด้ำนเอกสำรตำมข้อตกลงแห่งสัญญำ กำรจัดกำรกำรขนส่ง   
ต่ำง ๆ และพิธีกำรศุลกำกร

  Study of concepts and overal l  operat ing 
characteristics of maritime and marine transportation including 
ship types used in marine transportation, marine transportation 
business and related businesses, roles of government in 
maritime industry, basic mechanism and organizational 
structure, organization management concerning to maritime 
commerce, supporting organizations for marine transportation, 
vestibular system, product positioning, process of maritime 
and marine transportation, freight reservations, freight 
reservation charges and vestibular equipments, document 
operation according to terms of agreement of transportation 
management and custom operation.

4. หมวดวิชาเลือกเสรี
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
 ให้เลือกศึกษำวิชำใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญำโทท่ีเปิด
สอนของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 
  หรือรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรีที่เปิดสอนในคณะบัณฑิต
วิทยำลัย ดังต่อไปนี้
MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Management Issues)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
 สัมมนำ แลกเปล่ียนควำมรู้ ควำมคิดเห็นประเด็นส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรในองค์กรปัจจุบัน กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรแก้ไข
ด้วยเคร่ืองมอืทำงด้ำนกำรจดักำร พร้อมน�ำเทคนคิและแนวทำงกำรจดักำร
มำบูรณำกำรใช้ทรัพยำกรมนุษย์กับทรัพยำกรที่องค์กรมีอยู่ ตลอดจน
ศึกษำประเด็นส�ำคัญ และกรณีศึกษำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน    
   Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently special organization management issues, problem 
analysis, problem solving by specific management tools, 
techniques and approaches integration for human resources 
and existing enterprise resources use, study of important issues 
and case studies of current management issues.
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MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Finance Issues)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  ศกึษำประเดน็ส�ำคญัทำงกำรเงนิโดยใช้กำรบรรยำย และกำร
อภิปรำยกรณีศึกษำรวมท้ังท�ำกำรค้นคว้ำรำยบุคคลเพื่อให้เข้ำใจใน
ประเด็นปัญหำปัจจุบันทำงกำรเงินเพื่อเพิ่มพูนทักษะในกำรแก้ไขปัญหำ
ที่เกี่ยวข้องกับสำระส�ำคัญทำงกำรเงิน
   Study of special financial issues via description and 
discussion of case studies, individual survey of literatures for 
understanding the current financial problems in order to 
improve financial problem solving skill set.

MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Marketing Issues)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  สัมมนำ แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็นประเด็นส�ำคัญที่
เก่ียวข้องกบักลยุทธ์กำรตลำด ธรุกจิ และด้ำนอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องในปัจจบุนั 
หรอืแนวโน้มในอนำคต กำรตลำดแบบบรูณำกำร ตลอดจนศกึษำประเดน็
ส�ำคัญและกรณีศึกษำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
  Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently special marketing issues consisting of strategy, 
business and others or future trends, integrated marketing, 
study of important issues and case studies of current marketing 
issues.
   
MBA1004 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการบัญชี 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Accounting Issues)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  สัมมนำ แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น เพ่ือหำข้อสรุปใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้อง วิเครำะห์กรณีศึกษำและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
   Seminar, knowledge exchange and comments in 

currently varied accounting issues associated with related 
persons, analysis of case studies and current accounting issues.

MBA1005 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Entrepreneurship Issues)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
   สัมมนำ แลกเปล่ียนควำมรู้ ควำมคิดเห็นประเด็นส�ำคัญที่
เก่ียวข้องกับกำรเป็นผู้ประกอบกำรในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน กำร
วิเครำะห์ปัญหำและประเด็นส�ำคัญ และกรณีศึกษำเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึน
จริงในปัจจุบัน
   Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently special entrepreneurship issues in current business 
system, problem analysis and important issues, as well as case 
studies of current entrepreneurship issues.

MBA1006 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Digital Business
 Management Issues)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  สัมมนำ แลกเปล่ียนควำมรู้ ควำมคิดเห็นประเด็นส�ำคัญที่
เกีย่วข้องกบักำรจดักำรธรุกจิดจิิทลัและเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรส่ือสำร 
สังคมออนไลน์ในปัจจุบัน กำรวิเครำะห์ปัญหำและประเด็นส�ำคัญ และ
กรณีศึกษำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน 
  Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently digital business and information technology 
management, communication and social media, problem 
analysis and important issues, as well as case studies of current 
digital business issues.



163

MBA1007 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Logistics Management Issues)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  สัมมนำ แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็นประเด็นส�ำคัญที่
เกีย่วข้องกบักำรจดักำรโลจิสตกิส์ กำรพฒันำตวัแบบ กำรเกบ็และเตรยีม
ข้อมูล กำรสร้ำงโปรแกรมเพื่อกำรวิเครำะห์ผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
ประสทิธภิำพในกำรจดักำรด้ำนโลจิสตกิส์ และกรณศีกึษำเหตกุำรณ์ทีเ่กิด
ขึ้นจริงในปัจจุบัน
  Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently special logistics management issues, model 
development, programming for analysis in order to improve 
and develop the performance of logistics management, and 
study of case studies of current logistics management issues.

5. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA1101 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-0-12)
  (Thesis 1)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
  กำรท�ำวิจัยเพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรในสำขำวิชำ
บรหิำรธรุกจิทีส่นใจ ก�ำหนดหวัข้อกำรท�ำวจิยั ค้นคว้ำแหล่งทีม่ำของข้อมลู
และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องพร้อมเสนอหวัข้อเพือ่ขออนุมัต ิทบทวนวรรณกรรม 
กรอบแนวคดิและทฤษฎ ีเพือ่พฒันำกรอบแนวคดิให้ตรงตำมประเด็นและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมท้ังน�ำเสนอระเบียบวิธีกำรวิจัย พัฒนำเครื่อง
มือ เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ภำยใต้ควำม
ดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำและควบคุมกำรท�ำ
วิทยำนิพนธ์ และน�ำเสนอผลงำนวิจัยครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมกำรสอบที่ได้
รบักำรแต่งตัง้ พร้อมปรบัปรุงแก้ไขตำมข้อแนะน�ำของคณะกรรมกำรสอบ
ให้แล้วเสร็จ
  Research for academic progress in business 
administration of interests, define thesis title, study for useful 
data and related theories, propose thesis title, literature survey, 

theory and concept framework to develop concept framework 
according to issues and defined objectives, present research 
methodology, develop tools and techniques for data 
collection and analysis under supervisor functioning to advice 
and control thesis’s direction and scope, first-time thesis 
presentation to appointed committee, and correct thesis 
according to committee’s comments.

MBA1102 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-0-12)
  (Thesis 2)
  วิชำบังคับก่อน : MBA1001 วิทยำนิพนธ์ 1
   ด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนของกำรวจิยั โดยกำรประมวลผลกำร
วิเครำะห์ รำยงำนผลที่ได้ สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
ภำยใต้ควำมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำและ
ควบคุมกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำแต่ละคนจนแล้วเสร็จ และน�ำ
เสนอผลงำนวจัิยคร้ังท่ี 2 ต่อคณะกรรมกำรสอบทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อแนะน�ำของคณะกรรมกำรสอบให้แล้วเสร็จ เพื่อ
ควำมสมบรูณ์ของวทิยำนพินธ์ และเมือ่วทิยำนพินธ์น�ำเสนอฉบบัสมบรูณ์
แล้ว นักศึกษำต้องน�ำผลงำนวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จัดตีพิมพ์หรือเผย
แพร่ผ่ำนสื่อทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพต่ำง ๆ
   Follow research methodology, processing analysis, 
reporting, conclusion, discussion and provide suggestion under 
supervisor functioning to advice and control thesis’s direction 
and scope, second-time thesis presentation to appointed 
committee, correct and improve thesis according to 
committee’s comments for completing the thesis, publish full 
thesis research paper on various academic or professional 
channels. 
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6. หมวดการค้นคว้าอิสระ
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ  6(0-0-12)
  (Independent Study)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
   กำรค้นคว้ำอิสระในเรื่องที่เกี่ยวกับสำขำวิชำบริหำรธุรกิจที่
สนใจ ก�ำหนดหัวข้อกำรค้นคว้ำด้วยตนเอง ทบทวนวรรณกรรม กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือพัฒนำกรอบแนวคิดให้ตรงตำมประเด็นและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมท้ังน�ำเสนอระเบียบวิธีกำรวิจัย พัฒนำเครื่อง
มอื เทคนคิกำรรวบรวมข้อมลู วเิครำะห์ อภิปรำยผล และสรปุผลกำรวจิยั
ที่ได้ พร้อมมีข้อเสนอแนะในกำรจัดกำร ภำยใต้ควำมดูแลของอำจำรย์ที่
ปรึกษำ และต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรสอบท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 
โดยกำรค้นคว้ำอิสระจะมุ่งเน้นควำมสำมำรถที่น�ำไปเพิ่มพูนองค์ควำมรู้
ทำงวชิำกำร และประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำด้ำนบรหิำรธรุกจิ ตลอดจนต้อง
น�ำผลงำนกำรค้นคว้ำอสิระฉบบัสมบรูณ์จดัตพีมิพ์หรอืเผยแพร่ผ่ำนสือ่ทำง
วิชำกำรหรือวิชำชีพต่ำง ๆ
   Independent study of the topic of interests 
concerning to business administration, define the title of 
independent study, literature survey, concept framework and 
theory to develop concept framework according to issues and 
defined objectives, present research methodology, develop 
tools and techniques for data collection, analysis, discussion 
and conclusion under supervisor and need to be approved 
by appointed committee, selected independent study can be 
used for enhancing cognitive academic knowledge, and applied 
to business administration development, publish full 
independent study research paper on various academic or 
professional channels.

7.หมวดการสอบประมวลความรู้
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MBA1301 การสอบประมวลความรู้  0(0-0-0)
  (Comprehensive Examination) (ไม่นับหน่วยกิต)
  วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
   กำรวดัขดีควำมรูค้วำมสำมำรถโดยบรูณำกำรองค์ควำมรูด้้ำน
บรหิำร ทัง้ทำงด้ำนทฤษฎแีละกำรประยกุต์ใช้ในงำนวจัิย เพือ่แสดงให้เห็น
ถงึควำมเข้ำใจอย่ำงลกึซึง้ของเนือ้หำสำระทีจ่ะน�ำไปสูร่ำกฐำนกำรค้นคว้ำ
อิสระต่อไป ทั้งนี้กำรสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปำก
เปล่ำ
   Ability measurement by integrating management 
knowledge including theories and applications in research to 
perform deep understanding about useful contents to be the 
basis of further independent study, comprehensive examination 
can be proceeded by written and/or oral examination.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1.หมวดวิชาบังคับ   
รศ.600 ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทาง    3(3-0-6)
 รัฐประศาสนศาสตร์ 
PA.600 Scope and Paradigms of Public Administration 

แนวคิดและกระบวนทัศน์ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ในเชิง
วิวัฒนำกำร ภำพรวมกำรพัฒนำของวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ นโยบำย
สำธำรณะ ทฤษฎีองค ์ กำร  แนวโน ้มของกระบวนทัศน ์ทำง
รัฐประศำสนศำสตร์ในอนำคต รวมทั้งหลักกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรไทย

Concepts and paradigms of public administration in 
various evolutionary aspects; overall scopes of public 
administration development; public policy and organization 
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theory; trends of paradigms of public administration and Thai 
bureaucracy management and development.

รศ.601 ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่ 3(3-0-6)
PA.601 Organization Theory and Modern Management

ควำมหมำยและประเภทขององค์กำร ทฤษฎีองค์กำร แนวคิด
ทฤษฎีทำงด้ำนกำรจัดกำร แนวคิดกำรจัดกำรสำธำรณะ หน้ำท่ีของกำร
จัดกำรตั้งแต่กำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรจัดบุคคลเข้ำ
ท�ำงำน กำรอ�ำนวยกำร และกำรควบคุม พร้อมทั้งน�ำทฤษฎีทำงด้ำนกำร
จัดกำรมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกำรท�ำงำนในองค์กำรเพื่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กำร รวมทั้งกำรจัดกำรระบบคุณภำพต่ำงๆ ซึ่งเป็น
สิ่งส�ำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กำร

Definitions and types of organization; theoretical 
concepts of management; process of management including 
planning, organizing, staffing, directing, and controlling; the 
application of management theory in achieving organization’s 
goals; quality management system for organization 
development.

รศ.602 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
PA.602 Human Resources Management

กระบวนกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปัจจัยในกำร
ก�ำหนดยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ควำม
สอดคล้องระหว่ำงแผนกลยุทธ์ขององค์กำร กับกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ กระบวนกำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคคลในฐำนะ
ทรพัยำกรมนษุย์ กำรปรับอตัรำก�ำลงั กำรบรหิำรค่ำตอบแทน กำรประเมิน
ผลกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และแรงงำนสัมพันธ์

Process of strategic human resources management; 
factors in setting up of the strategy, consistency of organization 
and human resources strategies; process of recruitment, 
selection, personnel planning, compensation, performance 

management, human resources development and labor 
relations.

รศ.603 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6)
PA.603 Fiscal and Budgeting Management

แนวควำมคดิและกำรปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรระบบกำรเงนิ
และกำรคลงัของประเทศ โดยเน้นทีก่ำรวเิครำะห์ด้ำนรำยรบัและรำยจ่ำย
รัฐบำล ศึกษำกำรด�ำเนินนโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลังเพื่อกำร
พัฒนำประ เทศ เพื่ อส ่ ง เสริ มกำร เจ ริญเ ติบโตทำง เศรษฐกิ จ 
กำรกระจำยรำยได้ และเสถยีรภำพทำงเศรษฐกิจ บทบำทของสถำบนักำร
เงนิต่ำงๆ ในกำรพฒันำประเทศ ตลอดจนผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลง
ทำงเศรษฐกิจของโลกที่มีต่อระบบกำรเงิน และกำรคลังของไทย

Concepts and practices of national fiscal and budgeting 
management which focus on an analysis of revenue and 
expenditure; implementation of financial and fiscal policy for 
national development; promotion of economic growth, 
distribution of income, and economic stability; roles of financial 
institutes in national development; impacts of global economic 
change to Thai fiscal and budgeting management system.

รศ.604 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6)
PA.604 Research Methodology in Public Administration

แนวคดิเกีย่วกบัแนวทำงกำรวจิยัแบบต่ำงๆ ทีใ่ช้ในงำนวจิยัทำง
รัฐประศำสนศำสตร์ทั้งเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ ศึกษำขั้นตอนต่ำงๆ 
ในกระบวนกำรวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงกำรก�ำหนดประเด็นปัญหำ กำร
ทบทวนวรรณกรรม กำรสร้ำงกรอบแนวคดิของกำรวจิยั กำรต้ังสมมตฐิำน 
กำรก�ำหนดประชำกรวจิยัและวธิกีำรสุม่ตวัอย่ำง วธิกีำรสร้ำงและทดสอบ
เครื่องมือกำรวิจัย วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลและกำร
วเิครำะห์ข้อมลูทัง้ในเชงิปรมิำณและเชงิคณุภำพ และวธิกีำรรำยงำนกำร
วิจัย

Concepts or various types of public administration 
researches in both quantitative and qualitative methods; 
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research processes which cover problem identification, 
literature review, conceptual framework, research assumption, 
population and sampling, methodology and research 
instruments testing, data collection,and data analysis in terms 
of quantitative and qualitative methods, including research 
reporting. 

รศ.605 นโยบายสาธารณะศึกษา 3(3-0-6)
PA.605 Public Policy Studies

แนวคิดพ้ืนฐำนในกำรศึกษำและวิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะ 
กำรเมืองและนโยบำยสำธำรณะ ตัวแบบต่ำงๆ ของกำรก�ำหนดนโยบำย
สำธำรณะ กำรวิเครำะห์นโยบำย เทคนิคในกำรวิเครำะห์ทำงเลือกและ
ผลกระทบของทำงเลือกต่ำงๆ ตลอดจนกำรศึกษำกระบวนกำรนโยบำย
สำธำรณะ กำรก�ำหนดนโยบำย กำรวิเครำะห์นโยบำยในระดับต่ำงๆ ของ
ไทย กำรวิเครำะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควำมสัมพันธ์และพลวัต
ของแหล่งอ�ำนำจต่ำงๆ

Fundamental concepts in the study and analysis of 
public policy, politics and public policy, models of public 
policy formulation, technical analysis of public policy 
alternatives and their impacts, policy designation, policy 
analysis in various levels, related behavioral analysis including 
relationship and various dynamic forces. 

2. หมวดวิชาเอก
 กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

รศ.611 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)
PA.611 Human Resources Development 

แนวคิดพื้นฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย
กำรศึกษำ ( Education ) กำรฝึกอบรม (Training ) กำรพัฒนำ 
( Development ) กำรพัฒนำอำชีพ (Career Development ) และ
กำรพัฒนำองค์กำร (Organizational Development) ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์กับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำ
ทรพัยำกรมนษุย์ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อกำรพัฒนำทรพัยำกรมนษุย์ ปัญหำ
และอุปสรรคในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

Fundamental concepts of human resources 
development comprising of education, training, development, 
career development, and organizational development; 
relations between human resources development and changes 
in human resources development; key impact factors on 
human resources development; problems and barriers of 
human resources development.

รศ.612 การบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบ 3(3-0-6)
 ค่าตอบแทน
PA.612 Performance Management and 
 Compensation System

แนวคิดกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนแบบดั้งเดิม เกี่ยวกับกำร
ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมิน กำรสร้ำงเครื่องมือทดสอบ เปรียบเทียบ
กับกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนแบบใหม่ กำรน�ำสมรรถนะมำใช้ร่วมใน
กำรบรหิำรผลกำรปฏบิติังำน กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในองค์กำรในด้ำนกำร
ก�ำหนดยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยควำมส�ำเร็จของหน่วยงำน และด้ำนกำร
บริหำรทรพัยำกรมนษุย์ รวมทัง้ศกึษำระบบค่ำตอบแทนในระบบรำชกำร
ไทย ศกึษำแนวควำมคดิ ทฤษฎ ีบทบำท ควำมส�ำคญั โครงสร้ำงอตัรำเงนิ
เดือน ควำมแตกต่ำงระหว่ำงระบบบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือนประเภท
ต่ำงๆ กำรปรบัเงนิเดือนตำมค่ำครองชพี ค่ำตอบแทนส�ำหรบัผูป้ฏบิตังิำน
มำนำน 

Traditional performance management concepts with 
a focus on criterion evaluation formulation, testing-instrument 
installation compared with modern performance management; 
the use of competency-based management and its utility in 
formulating organization strategy, target and success of 
organization including human resources management; the 
study of compensation system in Thai bureaucracy.
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รศ.613 การบริหารการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)
PA.613 Change Management 

 สภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมกำรเมือง และเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่ำงกว้ำงขวำง กำรปรับระบบบริหำรงำนของ
องค์กำรสำธำรณะให้ตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงน้ันๆ อย่ำงเหมำะสม
ด้วยกำรปรับระบบกำรบริหำรงำน กำรน�ำเอำเทคโนโลยีกำรจัดกำรสมัย
ใหม่มำประยุกต์ใช้ กำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรัฐไทยให้ทัน
กับกระแสโลกำภิวัตน์

Changes in society, politics and economy; the 
improvement of public administration to appropriately meet 
with all the changes through work process and the use of 
modern technology.

รศ.614 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารองค์การ 3(3-0-6)
 และทรัพยากรมนุษย์   
PA.614 Case Studies in Organization and Human 
 Resource Management

ศึกษำผลงำนทำงวิชำกำรในฐำนะองค์ควำมรู ้เชิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge) ในวงวชิำกำรจำกงำนวจิยั วทิยำนพินธ์ 
สำรนิพนธ์ และบทควำมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรองค์กำรและ
ทรพัยำกรมนษุย์ โดยใช้กำรบรรยำย และกำรอภิปรำยกรณศีกึษำ รวมทัง้
ท�ำกำรค้นคว้ำรำยบุคคล เพ่ือให้เข้ำใจในประเด็นปัญหำปัจจุบันทำงกำร
บริหำรองค์กำรและทรัพยำกรมนุษย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะในกำรแก้ปัญหำ 
ที่เกี่ยวข้องกับสำระส�ำคัญทำงกำรบริหำรองค์กำรและทรัพยำกรมนุษย์

Study of academic work as a concrete body of 
knowledge through research, thesis, individual study, journal 
and articles on organization and human resource management 
by using class discussion and independent study including 
self-study. 

รศ.615 สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
PA.615 Seminar in Organization and Human 
 Resource Management 

สัมมนำเชงิวชิำกำรและปฏบิตักิำรในประเด็นส�ำคญัๆ ทีเ่กีย่วกบั
กระบวนกำรในกำรบรหิำรทรพัยำกรและองค์กำร โดยมเีนือ้หำครอบคลมุ
ถงึ กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบงำน กำรวำงแผนทรพัยำกรมนุษย์ กำร
สรรหำและกำรคัดเลือก กำรพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บรหิำรค่ำตอบแทน ตลอดจนกำรใช้ระบบสำรสนเทศเกีย่วกบักำรบรหิำร
ทรัพยำกรมนุษย์ 

Academic and practical seminars on the processes of 
human resource management and organization covering job 
analysis and design, human resource planning, recruitment 
and selection, human resource development, performance 
evaluation, wage and salary management and human resource 
information systems.

รศ.616 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง   3(3-0-6)
PA.616 Seminar in Conflict Management

แนวคิด และทฤษฎีควำมขัดแย้ง บริบททำงเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมอืง วฒันธรรมและ พฤตกิรรมทีท่�ำให้เกิดควำมขดัแย้ง ประเภทและ
รูปแบบควำมขัดแย้ง กระบวนกำรก่อเกิดกำรพัฒนำ และกำรคลี่คลำย
ของควำมขัดแย้ง ทั้งในระดับโครงสร้ำงระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน 
แนวทำงและ วธิกีำรในกำรแก้ปัญหำควำมขดัแย้ง อำท ิแนวคดิในกำรลด
และขจดัแหล่งของควำมขดัแย้งและกระตุ้น กำรสนบัสนนุเงือ่นไขเชงิบวก
ในกำรควบคุมควำมขัดแย้ง กำรใช้แนวคิดพุทธศำสนำ ในกำรเข้ำใจและ 
แก้ไขควำมขัดแย้ง 

 Seminar on Concepts and theories of conflict 
management. The course emphasizes on reduce conflict and 
violence, potential conflicts of interest, negotiations for the 
agreement and peaceful to solve the problem. It will also 
cover enhance the knowledge and understanding of the 
principles of democracy and living together in creative and 
social adequacy.
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รศ.617 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)
PA.617 Seminar in Public Administration

สมัมนำประเดน็ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ กำรวเิครำะห์นโยบำย
กำรพฒันำประเทศ กำรสงัเครำะห์องค์ควำมรู ้เพือ่น�ำไปสูก่ำรบริหำรกำร
พัฒนำท้องถิ่น

Seminars on Publie Administration Analysis of 
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the 
Management of Local Development.

กลุ่มวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
รศ.621 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 3(3-0-6)
 ปกครองส่วนท้องถิ่น   
PA.621 Human Resources Management in Local 
 Administration

แนวคิดกำรบรหิำรทรัพยำกรมนษุย์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ควำมสัมพันธ์ของระบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของท้องถ่ินกับ
รฐับำลกลำง ระบบและกำรพฒันำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย โดยเน้นกำรรักษำระบบคุณธรรม บทบำท
อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
กระบวนกำรบรหิำรทรัพยำกรมนษุย์ ซ่ึงครอบคลมุเรือ่งวำงแผนก�ำลังคน 
กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง และกำรพัฒนำ 

Concepts of human resources management in local 
administration; relations between central human resources 
management system and local administration’s; Thai local 
administration’s human resources management focusing on 
a merit system, roles and responsibilities of local civil servant 
commission; human resources management process which 
covers manpower planning, recruitment, appointment, 
promotion, and development. 

รศ.622 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3(3-0-6)
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
PA.622 The Making of Strategic and Development 
 Plan of Local Administration

แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ กฎหมำยและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมเชื่อมโยงของแผนระดับชำติ แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและแผนท้องถ่ิน กระบวนกำรประชำคม
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรจัดท�ำแผนชุมชน กำรบริหำรแผน
ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปัญหำ 
อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไข 

Concepts of strategic management, relevant law and 
regulation requirement for strategic and development plan 
of local administration; relations among national, provincial 
and local strategic plan, civil society process and people 
participation, community plan; strategic and development 
plans including problems and barriers.

รศ.623 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 3(3-0-6)
 การพัฒนาท้องถิ่น
PA.623 Philosophy of the Sufficiency Economy 
 and Development in Local 

ศึกษำถึงแนวทำงกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์สังคมและ
เศรษฐกิจ เพื่อน�ำไปสู่กำรวิเครำะห์วิวัฒนำกำรของสังคมและเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถำบันที่มีต่อระบบ
สังคมและเศรษฐกิจ ศกึษำพัฒนำกำรและปัญหำของสังคมและเศรษฐกจิ
ไทยตำมแนวคิดของระบบทุนนิยมที่ผ ่ำนมำ ศึกษำปรัชญำแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและวิธีกำรไปประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย
เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน 

The analytical study of the society and economy 
leading to an analysis of improved societal and economic 
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evolution by focusing on the effects of cultures and institutions 
on the social and economic systems; the influences of the 
capitalism on the Thai society and economy; the application 
of the philosophy and the methodology of Sufficiency 
Economy on the Thai economy pursuing to the sustainable 
economic development with the immunity. 

รศ.624 การศึกษาเฉพาะกรณี : การจัดการ    3(3-0-6)
 งานส่วนท้องถิ่น
PA.624 Case Studies in Local Administration

ศึกษำผลงำนทำงวิชำกำรในฐำนะรูปองค์ควำมรู้เชิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge)ในวงวชิำกำรจำกงำนวจิยั วทิยำนพินธ์ 
สำรนิพนธ์ และบทควำมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรส่วนท้องถิ่น
ของไทยโดยน�ำประเด็นทีเ่ก่ียวกบักำรบรหิำรจัดกำรส่วนท้องถิน่ในบรบิท
ของกำรเปลี่ยนแปลง มำศึกษำวิเครำะห์

Academic study as a concrete body of knowledge 
through research, thesis, individual study, journal and articles 
on Thai local governance issues which will be analyzed in 
term of a changing context.

รศ.625 สัมมนาการจัดการงานส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6)
PA.625 Seminar in Local Administration

สมัมนำเชงิวชิำกำรและปฏบิตักิำรในประเดน็ส�ำคญัๆ ทีเ่ก่ียวกับ
ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรส่วนท้องถิ่นของไทย และแนวทำงกำรพัฒนำ
ปรับปรุงสู่ระบบธรรมำภิบำล

Academic and practical seminars on crucial issues 
regarding Thai local administration and developmental 
approach leading to good governance.

รศ.626 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง   3(3-0-6)
PA.626 Seminar in Conflict Management

แนวคิด และทฤษฎีควำมขัดแย้ง บริบททำงเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมอืง วฒันธรรมและ พฤตกิรรมทีท่�ำให้เกิดควำมขดัแย้ง ประเภทและ
รูปแบบควำมขัดแย้ง กระบวนกำรก่อเกิดกำรพัฒนำ และกำรคลี่คลำย
ของควำมขัดแย้ง ทั้งในระดับโครงสร้ำงระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน 
แนวทำงและ วธิกีำรในกำรแก้ปัญหำควำมขดัแย้ง อำท ิแนวคดิในกำรลด
และขจดัแหล่งของควำมขดัแย้งและกระตุ้น กำรสนบัสนนุเงือ่นไขเชงิบวก
ในกำรควบคุมควำมขัดแย้ง กำรใช้แนวคิดพุทธศำสนำ ในกำรเข้ำใจและ 
แก้ไขควำมขัดแย้ง 

Seminar on Concepts and theories of conflict 
management. The course emphasizes on reduce conflict and 
violence, potential conflicts of interest, negotiations for the 
agreement and peaceful to solve the problem. It will also 
cover enhance the knowledge and understanding of the 
principles of democracy and living together in creative and 
social adequacy.

รศ.627 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)
PA.627 Seminar in Public Administration

สัมมนำประเด็นทำงรฐัประศำสนศำสตร์ กำรวเิครำะห์นโยบำย
กำรพัฒนำประเทศ กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ เพ่ือน�ำไปสูก่ำรบรหิำรกำร
พัฒนำท้องถิ่น

Seminars on Publie Administration Analysis of     
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the 
Management of Local Development.
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กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง 
รศ.631 การเมืองและการบริหารสาธารณะ 3(3-0-6)
PA.631 Politics and Public Management

บทบำททำงกำรเมืองและกำรจัดกำรสำธำรณะ แนวคิดและ
ทฤษฎีในกำรจัดกำรสำธำรณะ ปัญหำและผลกระทบทำงเศรษฐกิจและ
สังคม นเิวศน์วทิยำของกำรจดักำรสำธำรณะ นโยบำยของรฐับำลไทยเกีย่ว
กบักำรจดักำรสำธำรณะ ประสทิธภิำพและประสทิธผิลของระบบกำรเมอืง
ต่อกำรจดักำรสำธำรณะ ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อกำรเมอืงและกำรจัดกำร
สำธำรณะ กำรจัดกำรและกำรประเมินผลควำมต้องกำรของกำรเมอืงและ
กำรจัดกำรสำธำรณะ

Roles of politics and public management; theory and 
concept of public management; problems and impacts of 
economic and social issues; ecology of public management; 
Thai public policy on public management; efficiency and 
effectiveness of political systems on public management; 
factors affecting politics and public management; management 
and evaluation of political needs and public management.

รศ.632 การบริหารความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี  3(3-0-6)
PA.632 Peaceful Management on Political Conflicts 

ศึกษำเกี่ยวกับเสถียรภำพและควำมม่ันคง บทบำทวิธีกำรและ
กระบวนกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของสำธำรณะชน ปรชัญำ แนวคดิ ทฤษฎี
สันติวิธีและควำมขัดแย้ง ทักษะกำรเจรจำกำรต่อรองและกำรไกล่เกลี่ย 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและกำรจัดประชำพิจำรณ์ กลยุทธ์และกลวิธีใน
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งอย่ำงสันติ ทักษะและกลไกในกำรบริหำรควำม
ขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญำในกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ และสันติ
ในกำรจัดกำรงำนกำรเมือง

Stability and security study; roles, methods, and 
processes of building up people participation; philosophy, 
concept, peace theory and conflict; the development of 
negotiating skill and conciliation; facilitation and public hearing; 

strategies and tactics of peaceful conflict management; skill 
and mechanism of conflict management; culture and wisdom 
of conciliation and peace in political management.

รศ.633 การบริหารงานการเมือง 3(3-0-6)
PA.633 Political Affairs Management

 แนวคิดและควำมจ�ำเป็นในกำรน�ำระบบบริหำรจัดกำรมำใช้ใน
กิจกำรงำนทำงกำรเมอืง ควำมส�ำเรจ็และควำมล้มเหลวในกำรน�ำแนวคดิ
กำรบริหำรจัดกำรที่ดีมำใช้ กำรแสวงหำรูปแบบกำรจัดกำรที่ดีและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทย  

Concepts and requirement of management process 
in political affairs, success and failure in adopting good 
governance, searching for the best practice of good governance 
which is appropriate for the Thai society and culture.

รศ.634 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานการเมือง    3(3-0-6)
PA.634 Case Studies in Management of Political Affairs

ศึกษำผลงำนทำงวิชำกำรในฐำนะองค์ควำมรู ้เชิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge)ในวงวชิำกำรจำกงำนวจิยั วทิยำนพินธ์ 
สำรนพินธ์ และบทควำมทำงกำรบรหิำรงำนกำรเมอืง โดยใช้กำรบรรยำย
และกำรอภปิรำยกรณศีกึษำ รวมทัง้ท�ำกำรค้นคว้ำรำยบุคคล เพือ่ให้เข้ำใจ
ในประเด็นปัญหำปัจจบุนัทำงกำรบรหิำรงำนยติุธรรม และเพิม่พนูทกัษะ
ในกำรแก้ปัญหำ ที่เกี่ยวข้องกับสำระส�ำคัญทำงกำรบริหำรงำนกำรเมือง 

Case studies as a concrete body of knowledge attained 
from research, independent study, thesis, journal and articles 
in political/public management by using lectures and group 
discussion including individual study on current justice 
administration in building up the problem solving skills on 
political/public management.



171

รศ.635 สัมมนาการบริหารงานการเมือง    3(3-0-6)
PA.635 Seminar in Management of Political Affairs

สมัมนำเชงิวชิำกำรและปฏบิตักิำรในประเดน็ส�ำคญัๆ ทีเ่ก่ียวกับ
กำรแสวงหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนกำรเมือง อย่ำงเป็น
รูปธรรม เช่น ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรทำงกำรเมือง จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวชิำชพีทำงกำรจดักำรทีม่ผีลกระทบต่อกำรพฒันำกำรเมอืง
ไทย กำรพัฒนำกลยุทธ์ในกำรจัดกำร พร้อมท้ังกำรควบคุมและแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 

Academic and practical seminars in major issues 
pertaining to the discovery of concrete solutions for political/
public administration, for instance, political management, 
ethics and ethical professional management affecting Thai 
political development; development of strategic management; 
control and solutions to various problems. 

รศ.636 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง   3(3-0-6)
PA.636 Seminar in Conflict Management

แนวคิด และทฤษฎีควำมขัดแย้ง บริบททำงเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมอืง วฒันธรรมและ พฤตกิรรมทีท่�ำให้เกิดควำมขดัแย้ง ประเภทและ
รูปแบบควำมขัดแย้ง กระบวนกำรก่อเกิดกำรพัฒนำ และกำรคล่ีคลำย
ของควำมขัดแย้ง ทั้งในระดับโครงสร้ำงระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน 
แนวทำงและ วธิกีำรในกำรแก้ปัญหำควำมขดัแย้ง อำทิ แนวคดิในกำรลด
และขจดัแหล่งของควำมขัดแย้งและกระตุน้ กำรสนับสนุนเง่ือนไขเชงิบวก
ในกำรควบคุมควำมขัดแย้ง กำรใช้แนวคิดพุทธศำสนำ ในกำรเข้ำใจและ 
แก้ไขควำมขัดแย้ง 

 Seminar on Concepts and theories of conflict 
management. The course emphasizes on reduce conflict and 
violence, potential conflicts of interest, negotiations for the 
agreement and peaceful to solve the problem. It will also 
cover enhance the knowledge and understanding of the 
principles of democracy and living together in creative and 
social adequacy.

รศ.637 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)
PA.637 Seminar in Public Administration

สัมมนำประเด็นทำงรฐัประศำสนศำสตร์ กำรวเิครำะห์นโยบำย
กำรพัฒนำประเทศ กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ เพ่ือน�ำไปสูก่ำรบรหิำรกำร
พัฒนำท้องถิ่น

Seminars on Publie Administration Analysis of 
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the 
Management of Local Development.

กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
รศ.641 อาชญากรรมการเมือง และเศรษฐกิจ  3(3-0-6)
PA.641 Political and Economic Crime

อำชญำกรรมทำงกำรเมอืง และเศรษฐกิจ ในรปูแบบต่ำงๆ ทีส่่ง
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศ เช่น กำร
จัดสรรงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง รูปแบบ วิธีกำรในกำรทุจริต 
คอรัปชัน่ต้ังแต่ระดบัผู้ปฏบิติั จนไปถงึระดบันโยบำย กระบวนกำรยุตธิรรม
กับกำรจัดกำรปัญหำ อำชญำกรรมทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจ กลยุทธ์
กับวิธีกำรป้องกัน และปรำบปรำมอำชญำกรรมที่เกิดขึ้น ตลอดจนกรณี
ศึกษำ

Political and economic crime in various forms affecting 
overall national economics and society in forms of budgeting 
allocation, procurement and purchasing; various forms of 
corruptions from operative level up to the policy making level; 
judicial process management in dealing with political and 
economic crime; strategies relating to the prevention and 
suppression processes of crime including case studies. 
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รศ.642 นวัตกรรมการจัดการงานยุติธรรม  3(3-0-6)
PA.642 Innovation on Judicial Process and 
 Administration

ควำมพยำยำมในกำรแสวงหำและทดลองนวัตกรรมต่ำงๆ เพื่อ
กำรป้องกัน กำรควบคุมอำชญำกรรมและทุรกรรมเยำวชน ตลอดจนกำร
บ�ำบัดฟื้นฟู แก้ไขผู้กระท�ำผิดและกำรปฏิบัติต่อเหย่ืออำชญำกรรม โดย
มุง่เน้นกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนและกำรวิจัยประเมนิผลอย่ำงเป็นระบบ 
ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเพื่อกำรน�ำกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม

 Innovation search for models for crime prevention 
and control of juvenile crime; crime rehabilitation, corrections 
and treatment on crime victims; systematic planning and 
assessment analysis in response to social changes and social-
change initiatives.

รศ.643 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)
PA.643 Cyber and Technology Crime

อำชญำกรรมท่ีกระท�ำบนพืน้ทีเ่ครอืข่ำยคอมพวิเตอร์ เทคนคิใน
กำรสืบสวนสอบสวนคดีอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ กำรจู ่โจมทำง
คอมพวิเตอร์ กำรขโมยข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ กำรข่มขูแ่ละกำรก่อกำรร้ำย
บนเครือข่ำยอินเตอร์เนต กำรพัฒนำและป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ วิธี
กำรตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนทำงคดี เกี่ยวกับ
อำชญำกรรมคอมพิวเตอร์

Concepts of cyber and technology crime; inquiry and 
investigation techniques of cyber and technology crime, 
hacking and attacking on computer, electronic information 
robbery, speculation and terrorism on internet network,auditing 
and collecting evidence on cyber crime.

รศ.644 การศึกษาเฉพาะกรณี : การจัดการงานยุติธรรม  3(3-0-6)
PA.644 Case Studies in Judicial Administration

ศึกษำผลงำนทำงวิชำกำรในฐำนะองค์ควำมรู ้เชิงรูปธรรม 
(concrete body of Knowledge) ในวงวิชำกำรจำกงำนวิจยั วทิยำนิพนธ์ 
สำรนิพนธ์ และบทควำมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนยุติธรรม โดยใช้
กำรบรรยำย และกำรอภปิรำยกรณีศกึษำ รวมท้ังท�ำกำรค้นคว้ำรำยบคุคล 
เพ่ือให้เข้ำใจในประเด็นปัญหำปัจจุบันทำงกำรบริหำรงำนยุติธรรม เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะในกำรแก้ปัญหำ ที่เกี่ยวข้องกับสำระส�ำคัญทำงกำรบริหำร
งำนยุติธรรม

Case studies as a concrete body of knowledge attained 
from research, independent study, thesis, journal and articles 
concerning judicial administration through lectures and group 
discussion; individual study on current judicial administration 
issues; skills in problem solving of judicial administration.

รศ.645 สัมมนาการจัดการงานยุติธรรม 3(3-0-6)
PA.645 Seminar in Judicial Administration 

 สัมมนำเชิงวิชำกำรและปฏิบัติกำรในประเด็นส�ำคัญๆ ท่ีเกี่ยว
กบักระบวนกำรบริหำรงำนยติุธรรมเพือ่แสวงหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรบริหำรงำนยติุธรรม อย่ำงเป็นรูปธรรม และให้กำรแก้ไขปัญหำทันต่อ
สภำวะกำรณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
ฯลฯ รวมท้ังกำรใช้วธีิกำรในกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมด้วยวธิกีำร หรอื
มำตรกำรใหม่ๆ โดยเป็นไปในทิศทำงที่สร้ำงสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม

Academic and practical seminars in major issues 
concerning concrete solutions to judicial administration 
problems; guidelines to solve the criminal cases on radios, 
televisions and newspapers; innovative measures on criminal 
control and displacement of crime in society.
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รศ.646 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง  3(3-0-6)
PA.646 Seminar in Conflict Management

แนวคิด และทฤษฎีควำมขัดแย้ง บริบททำงเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมอืง วฒันธรรมและ พฤตกิรรมทีท่�ำให้เกิดควำมขดัแย้ง ประเภทและ
รูปแบบควำมขัดแย้ง กระบวนกำรก่อเกิดกำรพัฒนำ และกำรคลี่คลำย
ของควำมขัดแย้ง ทั้งในระดับโครงสร้ำงระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน 
แนวทำงและ วธิกีำรในกำรแก้ปัญหำควำมขดัแย้ง อำทิ แนวคดิในกำรลด
และขจดัแหล่งของควำมขัดแย้งและกระตุน้ กำรสนับสนุนเง่ือนไขเชงิบวก
ในกำรควบคุมควำมขัดแย้ง กำรใช้แนวคิดพุทธศำสนำ ในกำรเข้ำใจและ 
แก้ไขควำมขัดแย้ง 

Seminar on Concepts and theories of conflict 
management. The course emphasizes on reduce conflict and 
violence, potential conflicts of interest, negotiations for the 
agreement and peaceful to solve the problem. It will also 
cover enhance the knowledge and understanding of the 
principles of democracy and living together in creative and 
social adequacy.

รศ.647 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)
PA.647 Seminar in Public Administration

สมัมนำประเดน็ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ กำรวเิครำะห์นโยบำย
กำรพฒันำประเทศ กำรสงัเครำะห์องค์ควำมรู ้เพือ่น�ำไปสูก่ำรบริหำรกำร
พัฒนำท้องถิ่น

Seminars on Publie Administration Analysis of 
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the 
Management of Local Development.

กลุ่มวิชาการบริหารงานคณะสงฆ์
รศ.651 พัฒนาการและนโยบายของรัฐกับกิจการคณะสงฆ์   3(3-0-6)
PA.651 Development and Public Policy on 
 Sangha Administration

ประวัติของศำสนำพุทธและกำรเผยแพร่พุทธศำสนำใน

ประเทศไทย พัฒนำกำรของนโยบำยของรัฐบำลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
คณะสงฆ์ นโยบำยของรัฐบำลในระยะปัจจุบันเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
คณะสงฆ์ ปัญหำและอปุสรรคเก่ียวกับนโยบำยและแนวโน้มของนโยบำย
ของรัฐบำลที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนคณะสงฆ์ และพุทธศำสนำ

Background of Buddhism and propagation in Thailand; 
evolution of Thai government policy on Sangha administration; 
contemporary government policies towards administration of 
the Sangha; problems and obstacles in the government’s 
trends and policies concerning Sangha administration and 
Buddhism.

รศ.652 การบริหารสมัยใหม่กับการจัดการงานคณะสงฆ์   3(3-0-6)
PA.652 Modern Management and Sangha Administration

แนวคดิเกีย่วกบักำรบรหิำรสมยัใหม่ทีมี่ผลกระทบต่อกำรจดักำร
งำนคณะสงฆ์ กำรจดัท�ำแผนพัฒนำองค์กำรของวดัหรอืองค์กำรคณะสงฆ์ 
กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยเีพือ่กำรบริหำรจัดกำรและส่งเสรมิกำรเรยีน
รู้ในทำงศำสนำ นวัตกรรมในด้ำนกำรสอนและกำรเรียนรู้ในพุทธศำสนำ 
รวมทัง้กำรใช้แนวคดิกำรจัดกำรควำมรูใ้นองค์กำรกบักำรส่งเสรมิพระพทุธ
ศำสนำ 

Concepts of modern management affecting Sangha 
administration; development plan of monastic administration 
and Sangha governing body; technology development for 
management and religious learning promotion; innovations in 
teaching and learning Buddhism, knowledge management in 
religious promotion.

รศ.653 บทบาทของคณะสงฆ์กับการพัฒนา 3(3-0-6)
 ประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชน   
PA.653 Roles of Sangha on Social Development 
 and People Participation

แนวคิดกำรพัฒนำสังคมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
บทบำทของพระและคณะสงฆ์ในกำรพัฒนำประชำสังคมกบักำรเมอืงภำค
ประชำชน เช่น กระบวนกำรประชำคม กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งใน
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ชุมชน กำรพัฒนำทำงด้ำนจิตใจของประชำชน และกำรอนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

Concepts of social development and people’s 
political participation; roles of Sangha on social development 
issues such as civil society process, community conflict 
management, spiritual development, traditional and cultural 
preservation.

รศ.654 การศึกษาเฉพาะกรณี : การจัดการ    3(3-0-6)
 งานคณะสงฆ์
PA.654 Case Studies in Sangha Administration

ศึกษำผลงำนทำงวิชำกำรในฐำนะองค์ควำมรู ้เชิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge)ในวงวชิำกำรจำกงำนวจิยั วทิยำนพินธ์ 
สำรนิพนธ์ และบทควำมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรคณะสงฆ์ ซึ่ง
น�ำประเดน็เกีย่วกบักำรบรหิำรจัดกำรคณะสงฆ์ของไทยในบรบิทของกำร
เปลี่ยนแปลง มำศึกษำวิเครำะห์

Case studies as a concrete body of knowledge attained 
from research, independent study, thesis, journal and articles 
in Sangha administration; analysis on influential issues regarding 
Sangha’s administration in a changing context.

รศ.655 สัมมนาการจัดการงานคณะสงฆ์  3(3-0-6)
PA.655 Seminar in Sangha Administration

สัมมนำเชิงวิชำกำรและปฏิบัติกำรในประเด็นปัญหำส�ำคัญๆ ที่
เกี่ยวกับปัญหำกำรบริหำรจัดกำรคณะสงฆ์ของไทยและแนวทำงกำร
พัฒนำปรับปรุง

Academic and practical seminars in major issues 
concerning Sangha’s administrative problems together with 
guidelines for development and improvement.

รศ.656 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง  3(3-0-6)
PA.656 Seminar in Conflict Management

แนวคิด และทฤษฎีควำมขัดแย้ง บริบททำงเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมอืง วฒันธรรมและ พฤตกิรรมทีท่�ำให้เกิดควำมขดัแย้ง ประเภทและ
รูปแบบควำมขัดแย้ง กระบวนกำรก่อเกิดกำรพัฒนำ และกำรคลี่คลำย
ของควำมขัดแย้ง ทั้งในระดับโครงสร้ำงระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน 
แนวทำงและ วธิกีำรในกำรแก้ปัญหำควำมขดัแย้ง อำท ิแนวคดิในกำรลด
และขจดัแหล่งของควำมขดัแย้งและกระตุ้น กำรสนบัสนนุเงือ่นไขเชงิบวก
ในกำรควบคุมควำมขัดแย้ง กำรใช้แนวคิดพุทธศำสนำ ในกำรเข้ำใจและ 
แก้ไขควำมขัดแย้ง 

Seminar on Concepts and theories of conflict 
management. The course emphasizes on reduce conflict and 
violence, potential conflicts of interest, negotiations for the 
agreement and peaceful to solve the problem. It will also 
cover enhance the knowledge and understanding of the 
principles of democracy and living together in creative and 
social adequacy.

รศ.657 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6)
PA.657 Seminar in Public Administration

สัมมนำประเด็นทำงรฐัประศำสนศำสตร์ กำรวเิครำะห์นโยบำย
กำรพัฒนำประเทศ กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ เพ่ือน�ำไปสูก่ำรบรหิำรกำร
พัฒนำท้องถิ่น

Seminars on Publie Administration Analysis of 
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the 
Management of Local Development.
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3. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รศ.606 ภาษาอังกฤษส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
PA.606 English for Public Administration

พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะภำษำอังกฤษ
ด้ำนกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ในด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ในระดับสูง
ขึ้น สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรสื่อสำรและกำรสืบค้นข้อมูลควำมรู้
ทำงด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ได้

 Improve knowledge of English language ability in 
listening, speaking, reading and writing in public administration 
at higher levels. Can be applied to communicate and search 
for knowledge in public administration.

รศ.801 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
PA.801 Thesis 1

กำรท�ำวิจัยเพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรในสำขำวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์ท่ีสนใจ ก�ำหนดหัวข้อกำรท�ำวิจัย ค้นคว้ำแหล่งที่มำ
ของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอหัวข้อเพื่อขออนุมัติ ทบทวน
วรรณกรรม กรอบแนวคดิและทฤษฎี เพือ่พฒันำกรอบแนวคดิให้ตรงตำม
ประเด็นและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งน�ำเสนอระเบียบวิธีกำรวิจัย 
พัฒนำเครื่องมือ เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ภำยใต้ควำมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำและ
ควบคุมกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ และน�ำเสนอผลงำนวิจัยครั้งที่ 1 ต่อคณะ
กรรมกำรสอบท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ พร้อมปรบัปรงุแก้ไขตำมข้อแนะน�ำของ
คณะกรรมกำรสอบให้แล้วเสร็จ

Research for academic progress in public 
administration of interests, define thesis title, study for useful 
data and related theories, propose thesis title, literature survey, 
theory and concept framework to develop concept framework 
according to issues and defined objectives, present research 
methodology, develop tools and techniques for data 
collection and analysis under supervisor functioning to advice 
and control thesis’s direction and scope, first-time thesis 

presentation to appointed committee, and correct thesis 
according to committee’s comments.

รศ.802 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
PA.802 Thesis 2
 วิชำบังคับก่อน : รศ.801 วิทยำนิพนธ์ 1

ด�ำเนนิกำรตำมข้ันตอนของกำรวจิยั โดยกำรประมวลผลกำร
วิเครำะห์ รำยงำนผลที่ได้ สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
ภำยใต้ควำมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำและ
ควบคุมกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำแต่ละคนจนแล้วเสร็จ และน�ำ
เสนอผลงำนวจัิยคร้ังท่ี 2 ต่อคณะกรรมกำรสอบทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อแนะน�ำของคณะกรรมกำรสอบให้แล้วเสร็จ เพื่อ
ควำมสมบรูณ์ของวทิยำนพินธ์ และเมือ่วทิยำนพินธ์น�ำเสนอฉบบัสมบรูณ์
แล้ว นักศึกษำต้องน�ำผลงำนวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จัดตีพิมพ์หรือเผย
แพร่ผ่ำนสื่อทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพต่ำง ๆ

Follow research methodology, processing analysis, 
reporting, conclusion, discussion and provide suggestion under 
supervisor functioning to advice and control thesis’s direction 
and scope, second-time thesis presentation to appointed 
committee, correct and improve thesis according to 
committee’s comments for completing the thesis, publish full 
thesis research paper on various academic or professional 
channels.

รศ.900 การสอบประมวลความรู้  (ไม่นับหน่วยกิต)
PA.900 Comprehensive Examination

กำรวดัขดีควำมรู้ควำมสำมำรถโดยบรูณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำน
รฐัประศำสนศำสตร์ ทัง้ทำงด้ำนทฤษฎแีละกำรประยกุต์ใช้ในงำนวจิยั เพือ่
แสดงให้เห็นถงึควำมเข้ำใจอย่ำงลกึซึง้ของเน้ือหำสำระทีจ่ะน�ำไปสู่รำกฐำน
กำรค้นคว้ำอิสระต่อไป ทั้งนี้กำรสอบประมวลควำมรู้เป็นแบบข้อเขียน
และ/หรือปำกเปล่ำ

Abil ity measurement by integrating public 
administration knowledge including theories and applications 
in research to perform deep understanding about useful 
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contents to be the basis of further independent study, 
comprehensive examination can be proceeded by written 
and/or oral examination.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.หมวดวิชาบังคับ
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MEE0101 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า* 1(1-0-3)
   (Research Methodology in Electrical Engineering)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ระเบียบวิธีวิจัย กำรปริทัศน์วรรณกรรมและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กำรพิจำรณำก�ำหนดหัวข้อกำรวิจัยทำงระบบไฟฟ้ำก�ำลัง และ
ระบบควบคุม วิธีด�ำเนินกำรวิจัย กำรพิจำรณำก�ำหนดขอบเขต กลุ่ม
ตัวอย่ำง และตัวแปรของกำรวิจัย กำรทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล กำรสรุปผล กำรเขียนบทควำมวิจัย
ทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ เพ่ือตพีมิพ์เผยแพร่ในกำรประชุมวชิำกำรและวำรสำร
วิชำกำร 
   Research methodology, literature reviews, define 
the research topic in power systems and control systems, 
research methods, scope of research, research samplers and 
variations, instrument testing and evaluating, data collection 
and interpretation, conclusions, electrical engineering research 
article writing for publishing in conferences and journals. 
* ส�ำหรับ แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

MEE0102 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
   (Numerical Methods) 
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ระเบียบวธิเีชงิตวัเลขเบือ้งต้น กำรหำรำกของสมกำร กำรแก้
ปัญหำระบบสมกำร กำรประมำณค่ำในช่วงและกำรประมำณค่ำนอกช่วง 

กำรถดถอยแบบก�ำลังสองน้อยทีสุ่ด กำรหำค่ำอินทกิรลัและค่ำอนพุนัธ์เชงิ
ตัวเลข กำรแก้สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ กำรแก้สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย 
ระเบยีบวธีิผลต่ำงสืบเนือ่ง ระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลิเมนต์ กำรแก้ปัญหำทำง
วิศวกรรมไฟฟ้ำด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
   Introduction to numerical methods, finding roots 
of equation, soving system of equations, interpolation and 
extrapolation, least-squares regression, numerical integration 
and differentiation, solving ordinary differential equation, 
solving partial differential equation, finite difference method, 
finite element method, solving electrical engineering problems 
by numerical methods.

MEE0103 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Optimization Techniques)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
     ทบทวนมโนทัศน์กำรหำค่ำเหมำะทีสุ่ดและกำรประยกุต์ทำง
วิศวกรรมไฟฟ้ำ แนะน�ำกำรหำค่ำเหมำะที่สุดแนวใหม่ กำรหำค่ำเหมำะ
ทีส่ดุแบบวตัถปุระสงค์เดียวและแบบหลำยวตัถปุระสงค์ ภำวะเหมำะทีส่ดุ
เชงิพำเรโต วธิอีภศิกึษำส�ำนกึ ข้ันตอนวธิเีชงิพนัธกุรรม กำรอบอ่อนจ�ำลอง 
กำรค้นหำแบบตำบ ูกำรหำค่ำเหมำะทีสุ่ดแบบฝูงอนภุำค กำรหำค่ำเหมำะ
ที่สุดแบบอำณำนิคมมด กำรค้นหำควำมบรรสำน กำรค้นหำแบบนก
กำเหว่ำ กำรค้นหำแบบกระแส
   Reviews of optimization concepts and applications 
to electrical engineering, introduction to modern optimization, 
single-objective and multiobjective optimization, Pareto 
optimality, metaheuristic methods, genetic algorithm, 
simulated annealing, tabu search, particle swarm optimization, 
ant colony optimization, harmony search, cuckoo search, 
current search.
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2. หมวดวิชาสัมมนา
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MEE0201  สัมมนา 1* 1(1-0-3)
   (Seminar 1)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
    กำรสืบค้นและทบทวนบทควำมผลงำนวิจัยระดับชำติ ทำง
ระบบไฟฟ้ำก�ำลัง หรือระบบควบคุม กำรท�ำควำมเข้ำใจ กำรวิเครำะห์ 
สังเครำะห์และสรุปประเด็น กำรน�ำเสนอและอภิปรำยกับผู้ร่วมสัมมนำ 
โดยมีคณะกรรมกำรประเมินผล 
   National research literature survey and review in 
power system or control system engineering, understanding, 
analysis, synthesis and conclusion, presentation and discussion 
with audience under evaluation committees.
* ส�ำหรับ แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

MEE0202 สัมมนา 2* 1(1-0-3)
  (Seminar 2)
    วิชำบังคับก่อน: MEE0201 สัมมนำ 1
    กำรสืบค้นและทบทวนบทควำมผลงำนวิจัยระดับชำติหรือ
นำนำชำติ ทำงระบบไฟฟ้ำก�ำลัง หรือระบบควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับงำน
วิจัยวิทยำนิพนธ์ หรือเป็นผลงำนส่วนหน่ึงของกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ กำร
ท�ำควำมเข้ำใจ กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และสรุปประเด็น กำรน�ำเสนอ
และอภิปรำยกับผู้ร่วมสัมมนำ โดยมีคณะกรรมกำรประเมินผล
   National or international research literature survey 
and review in power system or control system engineering 
concerning to thesis research or some parts of thesis research, 
understanding, analysis, synthesis and conclusion, presentation 
and discussion with audience under evaluation committees.
* ส�ำหรับ แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือก
 (ก) กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้าก�าลัง (Power Systems)
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MEE0301 การออกแบบระบบไฟฟ้าก�าลังขั้นสูง 3(3-0-6)
   (Advanced Electrical System Design)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ทบทวนกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำก�ำลัง กำรท�ำงำนร่วมกัน
ของอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้ำก�ำลัง กำรออกแบบระบบสำยดินใน
ระบบไฟฟ้ำก�ำลัง ระบบกำรป้องกัน กำรป้องกัน กำรรั่วลงดิน ฟิวส์จ�ำกัด
กระแส กำรออกแบบระบบสำยดนิในสถำนไีฟฟ้ำย่อย และกำรเลอืกขนำด 
หม้อแปลงก�ำลัง
   Reviews of electrical power system design,                 
coordination of protecting devices in power systems, ground 
system design in power systems, protecting systems, ground 
protection, current-limiting fuses, ground system design in 
power substations, power transformer selection.

MEE0302 วิศวกรรมคุณภาพก�าลังไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6)
   (Advanced Power Quality Engineering)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
     ทบทวนมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณภำพก�ำลังไฟฟ้ำ แนะน�ำโหลด
แบบเชิงเส้นและแบบ ไม่เชิงเส้น ควำมต้องกำรคุณภำพก�ำลังไฟฟ้ำ กำร
รบกวนและผลกระทบ ฮำร์มอนิกส์และแหล่งก�ำเนิดฮำร์มอนิกส์ กำรวัด
ฮำร์มอนกิส์ในระบบไฟฟ้ำก�ำลงั เทคนคิกำรลดและก�ำจดัฮำร์มอนิกส์ กำร
ออกแบบวงจรกรองแบบแพสซีฟและแอ็กทีฟ ข้อก�ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพก�ำลังไฟฟ้ำ มำตรฐำน EMI และ EMC
   Reviews of power quality concepts, introduction to 
linear and nonlinear load, power quality requirement, 
disturbances and effects, harmonic and its source, harmonic 
measurement in power systems, harmonic reduction and 
elimination techniques, design of passive and active filters, 
power quality specifications and standards, EMI and EMC 
standards.
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MEE0303 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 3(3-0-6)
   (Smart Grid Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
     มโนทัศน ์เบื้องต ้นของระบบโครงข ่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ 
สถำปัตยกรรมโครงข่ำยไฟฟ้ำอจัฉรยิะ โครงสร้ำงอตุสำหกรรมไฟฟ้ำ ระบบ
กำรจ่ำยไฟฟ้ำ กำรวำงแผนก�ำลังกำรผลิต กำรเพิ่มประสิทธิภำพโดย
โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ พลังงำนหมุนเวียน สถำนีจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำให้
กบัรถไฟฟ้ำ แหล่งก�ำเนดิไฟฟ้ำส�ำหรบัอำคำรอจัฉรยิะ และโครงข่ำยไฟฟ้ำ
อัจฉริยะเพื่อกำรลดปริมำณคำบอน 
   Basic concepts of smart grid systems, smart grid 
architectures, power distribution systems, power production 
planning, efficiency increment by smart grid, renewable energy, 
power station for electric vehicle, power source for smart 
building and smart grid to reduce carbon.

MEE0304 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังขั้นสูง 3(3-0-6)
   (Advanced Power Electronics)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
 คณุลกัษณะและกำรประยกุต์ใช้งำนวงจรสวติซ์ก�ำลงั เทคนคิ
กำรควบคุม กำรวิเครำะห์ และกำรออกแบบตัวแปลงผันก�ำลังแบบ
กระแสตรงเป็นกระแสตรง กระแสตรงเป็นกระแสสลับ กระแสสลับ
เป็นกระแสตรง และกระแสสลับเป็นกระแสสลับ ควำมเพี้ยนเชิงฮำร์มอ
นิกส์และเทคนิคกำรแก้ไข กำรป้องกันในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง กำร
ประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง ในแหล่งจ่ำยก�ำลังไฟฟ้ำและในระบบ
ควบคมุ กำรจ�ำลองสถำนกำรณ์วงจรอเิลก็ทรอนกิส์ก�ำลงัด้วยคอมพิวเตอร์
 Characteristics and applications of power switching 
circuits, control techniques, analysis and design of DC-to-DC, 
DC-to-AC, AC-to-DC and AC-to-AC convertors, harmonic 
distortion and correction techniques, protection in power 
electronic circuits, application of power electronic circuits in 
power supplies and control systems, simulation of power 
electronic circuits by program computer.

MEE0305 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
   (Electric Drives)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
     กำรขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ มอเตอร์
กระแสตรง มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่ำน มอเตอร์เหนี่ยวน�ำแบบ 
1-เฟส และ 3-เฟส มอเตอร์ซิงโครนัส มอเตอร์แบบขั้น และมอเตอร์
รีลักซ์แตนซ์ ตัวอย่ำงระบบควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ำในอุตสำหกรรม
   Drives for motors consisting of DC motor, brushless 
DC (BLDC) motor, 1-phase and 3-phase induction motor, 
synchronous motor, stepper motor and reluctance motor, 
samples of electric drive systems in industries.

MEE0306 อภิศึกษาส�านึกในระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)
   (Metaheuristics in Power Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ทบทวนกำรหำค่ำเหมำะทีสุ่ดแนวใหม่ ปัญหำกำรหำค่ำเหมำะ
ที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียวและหลำยวัตถุประสงค์ อภิศึกษำส�ำนึกแบบ
ต่ำง ๆ กำรประยุกต์กำรหำค่ำเหมำะที่สุดแบบอภิศึกษำส�ำนึกเพื่อแก้
ปัญหำทำงวศิวกรรมไฟฟ้ำก�ำลัง กำรจ่ำยโหลดอย่ำงประหยดั กำรไหลของ
ก�ำลังไฟฟ้ำเหมำะที่สุด กำรจัดล�ำดับควำมสัมพันธ์เหมำะที่สุดของรีเลย์
ป้องกันในระบบไฟฟ้ำก�ำลัง 
   Reviews of modern optimization, single-objective 
and multiobjective optimization problems, metaheuristics, 
applications of metaheuristic optimization to powerc system 
engineering problems, economic load dispatch, optimal power 
flow, optimal protective relay coordination.

MEE0307 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)
   (Selected Topics in Power Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
    กำรศกึษำผลงำนวจิยัต่ำง ๆ  ทำงด้ำนระบบไฟฟ้ำก�ำลงั ทฤษฎี 
ระเบียบวิธี และขั้นตอนวิธีใหม่ ที่น่ำสนใจในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์
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ต่องำนวิจัยทำงด้ำนระบบไฟฟ้ำก�ำลัง
   Study of research article concerning to power 
systems, new theory, methods and algorithms currently and 
usefully for power system research.

 (ข) กลุ่มวิชาระบบควบคุม (Control Systems)
     จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
MEE0401 แบบจ�าลองระบบ 3(3-0-6)
   (System Modelling)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
    มโนทัศน์เก่ียวกับแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ของระบบ
พลวัต ฟังก์ชันถ่ำยโอนและสมกำรตัวแปรสเตต กำรหำแบบจ�ำลองทำง
คณติศำสตร์ของระบบทำงไฟฟ้ำ กำรหำแบบจ�ำลองทำงคณติศำสตร์ของ
ระบบทำงกลเชิงไถลและเชิงหมุนโดยอำศัยสมกำรกำรเคลื่อนที่ของลำ
กรำนจ์ กำรหำแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ของระบบทำงกล-ไฟฟ้ำ กำร
หำแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ของระบบถ่ำยเทควำมร้อน ระบบระดับ-
ของเหลว ระบบเครน และระบบลูกบอล-คำน กำรจ�ำลองระบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Concepts of dynamic system modeling, transfer 
function and state-variable model, mathematical model of 
electrical systems, mathematical model of translational and 
rotational mechanical systems by Lagrange’s equation of 
motion, mathematical model of electromechanical systems, 
mathematical model of heat-transferred systems, liquid-level 
systems, crane systems, ball-beam systems and system 
dynamic simulation by program computer.

MEE0402 ระบบควบคุมแนวใหม่ 3(3-0-6)
   (Modern Control Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   แบบจ�ำลองตัวแปรสเตตของระบบพลวัติ ค่ำเจำะจงและ
เวกเตอร์เจำะจง เมทริกซ์กำรเปลีย่นสถำนะ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงฟังก์ชนั

ถ่ำยโอนและแบบจ�ำลองตวัแปรสเตต ควำมสำมำรถในกำรควบคมุได้และ
ควำมสำมำรถในกำรสังเกตได้ กำรแปลงแบบคล้ำย แบบบัญญัติกำร
ควบคุมได้และกำรสังเกตได้ กำรออกแบบระบบควบคุมแนวใหม่ เทคนิค
กำรวำงโพล กำรออกแบบตัวสังเกตแบบ เต็มอันดับและลดอันดับ 
เสถียรภำพของระบบควบคุมแนวใหม่
   State-variable models of dynamic systems, 
eigenvalue and eigenvector, state-transition matrix, relation 
of transfer function and state-variable model, controllability, 
observability, similarly transformation, controllable canonical 
form, observable canonical form, modern control system 
design, pole-placement method, full-order observer and 
reduced-order observer design, stability of modern control 
systems.

MEE0403  การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี 3(3-0-6)
   (PID Controller Design)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
    มโนทศัน์เก่ียวกับตัวควบคมุพไีอดี ผลกระทบของตวัควบคมุ
พีไอดี พลำนต์มำตรฐำน ส�ำหรับกำรออกแบบตัวควบคุมพีไอดี กำร
ออกแบบตัวควบคุมพีไอดี ในโดเมนเวลำและในโดเมน ควำมถี่ กำร
ออกแบบตัวควบคุมพีไอดีด้วยระเบียบวิธีเชิงวิเครำะห์ กฎกำรปรับแต่ง
ตัวควบคุมพีไอดี กำรออกแบบตัวควบคุมพีไอดีด้วยอภิศึกษำส�ำนึก
   Concepts of PID controller, effects of PID controller, 
standard plants for PID controller design, PID controller design 
in time-domain and frequency-domain, PID controller design 
by analytical methods, tuning rules for PID controller, PID 
controller design by metaheuristic approach.
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MEE0404 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน 3(3-0-6)  
 ระบบควบคุม 
 (Electronics Circuit Design in Control Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ทบทวนโครงสร้ำงระบบควบคุม องค์ประกอบของระบบ
ควบคมุ เซนเซอร์และ แทรนส์ดวิเซอร์ แทรนส์ดวิเซอร์ตวัแหน่ง แทรนส์ดวิ
เซอร์แรง แทรนส์ดวิเซอร์กำรเคลือ่นท่ี แทรนส์ดวิเซอร์ของไหล แทรนส์ดิว
เซอร์อุณหภมู ิกำรออกแบบวงจรปรงุแต่งสญัญำณ วงจรขยำยแบบต่ำง ๆ  
วงจร Zero-Span กำรแปลงแรงดนัเป็นกระแส กำรแปลงกระแสเป็นแรง
ดัน กำรแปลงแรงดันเป็นควำมถี่ กำรแปลงควำมถี่เป็นแรงดัน วงจรแยก
โดด กำรเดินสำยต่อเชื่อม
   Reviews of control systems, elements of control 
systems, sensor and transducer, position transducer, force 
transducer, motion transducer, fluid transducer, temperature 
transducer, design of signal conditioning circuits, amplifiers, 
Zero-Span circuits, voltage-to-current convertion, current-to-
voltage convertion, voltage-to-frequency convertion, 
frequency-to-voltage convertion, isolation circuits and cabling.

MEE0405 ระบบสมองกลฝังตัว 3(3-0-6)   
 (Embedded Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   แนวคิดของระบบสมองกลฝังตัว สถำปัตยกรรมของไมโคร
คอนโทรลเลอร์ชนดิ ต่ำง ๆ  กำรออกแบบระบบสมองกลฝังตวัโดยใช้ไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมเวลำจริง กำรโปรแกรมด้วยภำษำขั้นสูง
ส�ำหรบัระบบสมองกลฝังตวั หลักกำรและวธิกีำรออกแบบระบบสมองกล 
ฝังตัวแบบเวลำจริง กำรประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ทั้งด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 Concepts of embedded systems, architectures of 
microcontrollers, embedded system design based on 
microcontrollers, real-time control systems, high-level 

computer programming for embedded systems, principles and 
methods for real-time embedded control system design, 
applications of embedded systems based on microcontrollers 
with hardware and software. 

MEE0406 อภิศึกษาส�านึกในระบบควบคุม 3(3-0-6)
   (Metaheuristics in Control Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
     ทบทวนกำรหำค่ำเหมำะทีสุ่ดแนวใหม่ ปัญหำกำรหำค่ำเหมำะ
ที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียวและหลำยวัตถุประสงค์ อภิศึกษำส�ำนึกแบบ
ต่ำง ๆ กำรประยุกต์กำรหำค่ำเหมำะที่สุดแบบอภิ-ศึกษำส�ำนึกเพื่อแก้
ปัญหำทำงวิศวกรรมควบคมุ กำรระบเุอกลักษณ์ระบบด้วยอภศิกึษำส�ำนกึ 
กำรสังเครำะห์ และออกแบบระบบควบคุมอย่ำงเหมำะท่ีสดุด้วยแนวทำง
อภิศึกษำส�ำนึก
 Reviews of modern optimization, single-objective 
and multiobjective optimization problems, metaheuristics, 
applications of metaheuristic optimization to control 
engineering problems, system identification by metaheuristics, 
control synthesis and design by metaheuristic approach.

MEE0407  เรื่องคัดสรรทางด้านระบบควบคุม 3(3-0-6)
   (Selected Topics in Control Systems)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
     กำรศึกษำผลงำนวิจัยต่ำง ๆ ทำงด้ำนระบบควบคุม ทฤษฎี 
ระเบียบวิธี และขั้นตอน วิธีใหม่ ที่น่ำสนใจในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์
ต่องำนวิจัยทำงด้ำนระบบไฟฟ้ำก�ำลัง
   Study of research article concerning to control 
systems, new theory, methods and algorithms currently and 
usefully for control system research.
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4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
 (ก) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน ก 
แบบ ก 1
MEE0501 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1 9(9-0-18)
   (Master Thesis 1)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ก�ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำหำกจ�ำเป็น) ก�ำหนดหัวข้อวิทยำนิพนธ์ สืบค้นงำน
วิจัยที่เกี่ยงข้องกับวิทยำนิพนธ์ เร่ิมจัดท�ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ เสนอ
รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรท�ำวิทยำนิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Define thesis advisor and co-adviser (if necessary), 
define thesis research topic, literature survey concerning to 
thesis research, initiate thesis proposal, submit thesis research 
progression report at the end of semester.

MEE0502 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2 9(9-0-18)
   (Master Thesis 2)
   วิชำบังคับก่อน: MEE0501 วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต 1
   ด�ำเนินกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ตำมหัวข้อท่ีก�ำหนด จัดท�ำและ
สอบโครงร่ำงวทิยำนพินธ์ เสนอรำยงำนควำมคบืหน้ำกำรท�ำวทิยำนพินธ์
เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
thesis proposal preparation and examination, submit thesis 
research progression report at the end of semester.

MEE0503 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3 9(9-0-18)
   (Master Thesis 3)
   วิชำบังคับก่อน: MEE0502 วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต 2
    ด�ำเนนิกำรวจัิยวทิยำนิพนธ์ตำมหวัข้อและขอบเขตทีก่�ำหนด 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ จัดเตรียม
บทควำมวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ตำมเกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ เสนอรำยงำน
ควำมคืบหน้ำกำรท�ำวิทยำนิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ

   Research according to defined thesis research topic, 
scope and comments of thesis proposal evaluation committees, 
prepare the research article to be published according to 
program requirement, submit thesis research progression report 
at the end of semester.

MEE0504 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4 9(9-0-18)
   (Master Thesis 4)
   วิชำบังคับก่อน: MEE0503 วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต 3
   ด�ำเนนิกำรวจิยัวทิยำนพินธ์ตำมหวัข้อและขอบเขตท่ีก�ำหนด 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ จนเสร็จ
สมบูรณ์ ตีพิมพ์บทควำมวิจัยตำมเกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ เสนอ
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์
   Finishing thesis research according to defined thesis 
research topic, scope and comments of thesis proposal 
evaluation committees, publish the research article according 
to program requirement, submit completed thesis research, 
thesis defense examination.

 (ข) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส�าหรับ แผน 
ก แบบ ก 2
MEE0601 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1 3(3-0-6)
   (Master Thesis 1)
   วิชำบังคับก่อน: ไม่มี
   ก�ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำหำกจ�ำเป็น) ก�ำหนดหัวข้อวิทยำนิพนธ์ สืบค้นงำน
วิจัยที่เก่ียงข้องกับวิทยำนิพนธ์ เริ่มจัดท�ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ เสนอ
รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรท�ำวิทยำนิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Define thesis advisor and co-adviser (if necessary), 
define thesis research topic, literature survey concerning to 
thesis research, initiate thesis proposal, submit thesis research 
progression report at the end of semester.



182

MEE0602 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2 3(3-0-6)
   (Master Thesis 2)
   วิชำบังคับก่อน: MEE0601 วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต 1
    ด�ำเนินกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ตำมหัวข้อท่ีก�ำหนด จัดท�ำและ
สอบโครงร่ำงวทิยำนพินธ์ เสนอรำยงำนควำมคบืหน้ำกำรท�ำวทิยำนพินธ์
เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
thesis proposal preparation and examination, submit thesis 
research progression report at the end of semester.

MEE0603  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3 3(3-0-6)
   (Master Thesis 3)
   วิชำบังคับก่อน: MEE0602 วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต 2
   ด�ำเนนิกำรวจัิยวทิยำนิพนธ์ตำมหวัข้อและขอบเขตทีก่�ำหนด 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ จัดเตรียม
บทควำมวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ตำมเกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ เสนอรำยงำน
ควำมคืบหน้ำกำรท�ำวิทยำนิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
   Research according to defined thesis research topic, 
scope and comments of thesis proposal evaluation committees, 
prepare the research article to be published according to 
program requirement, submit thesis research progression report 
at the end of semester.

MEE0604  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4 3(3-0-6)
   (Master Thesis 4)
   วิชำบังคับก่อน: MEE0603 วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต 3
   ด�ำเนนิกำรวจิยัวทิยำนพินธ์ตำมหวัข้อและขอบเขตท่ีก�ำหนด 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ จนเสร็จ
สมบูรณ์ ตีพิมพ์บทควำมวิจัยตำมเกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ เสนอ
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์
   Finishing thesis research according to defined thesis 
research topic, scope and comments of thesis proposal 
evaluation committees, publish the research article according 
to program requirement, submit completed thesis research, 
thesis defense examination.
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คณะวิศวกรรมศาสตร

FACULTY
OF ENGINEERING



คณะวิศวกรรมศาสตร

ดร.ภานุวัฒน  แตระกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

คุณวุฒิ

 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท M.B.A. Finance

 Wright State University, OH, USA

 ปริญญาโท M.Sc. Environmental Engineering

 The Ohio State University, USA

 ปริญญาเอก Ph.D. Environmental Engineering

 The Ohio State University, USA

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

BACHELOR OF ENGINEERING

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560)

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical 
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Electrical Engineering)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

 4.1 รูปแบบ
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 4.2 ประเภทของหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรทางวิชาการ 
  4.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารและหนังสือที่ใช้
ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางครั้ง
 4.4 การรับเข้าศึกษา 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
 4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

 ผู ้ส�าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
 5.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต การส่ง การจ�าหน่าย การ
ใช้งาน และควบคุมพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
องค์การโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนที่ประกอบการด้านไฟฟ้า
หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสาร 
 5.2 อาชพีทีเ่กีย่วข้องกบัระบบไฟฟ้าก�าลงั ระบบไฟฟ้าส่ือสาร ระบบ
ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง ปฏิบัติงาน ในบริษัทเอกชนหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ 
 5.3 อาชพีทีเ่ก่ียวข้องกับการรับเหมา การออกแบบและตดิตัง้ระบบ
แสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก�าลัง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบควบคุม ระบบการ
จัดการพลังงาน และ ระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า
 5.4 อาชพีทีเ่ก่ียวข้องกับการออกแบบและผลิตอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า 
ระบบขับเคลื่อน ระบบควบคุม และ ระบบสื่อสาร
 5.5 เป็นนกัวจิยัในหน่วยงานวจิยัของรัฐและเอกชน เพือ่พฒันาองค์
ความรูข้ัน้สงูทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าก�าลงั และวศิวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้าสื่อสาร
 5.6 เป็นผู้ออกแบบพัฒนาวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ที่ประยุกต์ใช้
งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งด้านไฟฟ้าก�าลังและด้านไฟฟ้าสื่อสาร
 5.7 เป็นครู อาจารย์ในสถาบนัการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 5.8 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก
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1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 
  มุง่เน้นการพฒันาบณัฑติให้มคีวามรูแ้ละทกัษะด้านวศิวกรรมไฟฟ้า
ทีม่คีณุธรรมจรยิธรรม ในวชิาชีพสรรสร้างผลงานวจิยัและบรกิารวชิาการ
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภาค
อุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและสากล
  1.2 ความส�าคัญ
  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ระดับอดุมศกึษาและระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกรรวมทัง้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  1.3 วัตถุประสงค์
  1.3.1 ผลติบณัฑติทางด้านวิศวกรรมเชงิปฏิบติั ระดบัอดุมศกึษา 
ให้มีความรู้ความสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศและสากล
  1.3.2 ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการสอน เพือ่รูใ้ห้ทนักับการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโลกยุคส่ือสารข้อมูลไร้
พรมแดน 
  1.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยพัฒนาด้าน
วศิวกรรมและสือ่การเรียนการสอนให้เป็นทีย่อมรบัของสงัคมและประเทศ
ชาติและน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและอุตสาหกรรมใน
เชิงพาณิชย์
  1.3.4 ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรม โดยเน้นให้ความรู้และ
เทคโนโลยตีลอดจนการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม เพือ่
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่สังคม ชุมชนและภาค
อุตสาหกรรม
  1.3.5 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ มาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
(ปรับปรุง) รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551 - 2565) เพื่อให้บัณฑิต ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม 
และ จริยะธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้มึความเป็นอยู่อย่างเพียงพอ 
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) นี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ สกอ. ดังนี้
 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 (2) ด้านความรู้
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1 ระบบการศึกษา
  ระบบการศกึษา ระดับปริญญาตรีมหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็น
แบบ ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 
ในหนึง่ภาคการศกึษาหนึง่ปกติ มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 
และอาจจะมีการศึกษาฤดูร้อนได้โดยระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 
สปัดาห์ โดยจัดชัว่โมงเรยีนของแต่ละกระบวนวชิาให้เท่ากบัภาคการศกึษา
ปกติ เป็นไปตามหมวด 2 ระบบการศกึษา ในข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคฤดูร้อน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการพจิารณา
ของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 มโีดยให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 10 การเทียบวิชาและโอน
หน่วยกิต



188

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน – เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
 วนั - เวลาในราชการ วนัองัคาร – เสาร์ ตัง้แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
และวัน - เวลานอกราชการ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  2.2.1 รับผู้ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ป.วช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาช่างไฟฟ้า ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างคอมพิวเตอร์ ส�าหรับสาขาวิชาอื่น ๆ  
นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในสาขาที่สัมพันธ์กัน
  2.2.2 รับผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
(ปวส.) หรือ เทียบเท่าโดยการเทียบโอนหน่วยกิตในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างคอมพิวเตอร์ ส�าหรับสาขาวิชา
อื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในสาขาที่สัมพันธ์กัน
  2.2.3 รบัผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเพือ่ศกึษาปริญญา
ที่สอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน ข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2559 
หมวด 11 การศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี
 2.3 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย 
 นกัศกึษาทีเ่คยหรอืก�าลงัศกึษาในหลกัสูตรท่ีเทียบเท่า จากสถาบนั
อุดมศึกษาที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิต เข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีได้ รวมท้ัง รายวิชาและการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 9 การลงทะเบียน
รายวิชาข้ามสถาบัน และหมวด 10 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต 

3. หลักสูตร

 3.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142  หน่วยกิต
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 1.3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ  106 หน่วยกิต
 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
  2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต
  2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์  8  หน่วยกิต
  2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี  4  หน่วยกิต
 2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 38 หน่วยกิต
  2.2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  12  หน่วยกิต
  2.2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 26  หน่วยกิต
 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  18  หน่วยกิต
 2.4) กลุ่มวิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  29  หน่วยกิต
3) หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
 3.3 รายวิชา
 - รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก น�าหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
 ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
 60xxxx  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
  ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
 xx0xxx หมายถึง  วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
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 xx2xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 xx3xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 xx5xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 xx7xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 xx9xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 xxx1xx  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 xxx2xx  หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชาภาษา
       ต่างประเทศ
 xxx4xx  หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง 
 xxx4xx หมายถึง กลุม่วชิาเฉพาะงานทางวศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร
 ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชาที่มีอยู ่ใน
แต่ละกลุ่ม

รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 (1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์จ�านวน 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101  ดนตรีกับชีวิต  3(3-0-6)
 (Music and Life) 
600102  มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103  ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต  3(3-0-6)
  (Philosophy, Religion and Value of Life)
600104  สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0-6)
 (Aesthetics of Life)
600105  มนุษย์กับการใช้เหตุผล   3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106  จิตส�านึกสาธารณะ  3(3-0-6)
  (Public Minded Spirit)
 (1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์จ�านวน 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201  จิตวิทยาเพื่อการด�าเนินชีวิต  3(3-0-6)
  (Psychology for Living)
600202  วิถีของสังคม 3(3-0-6)
  (Path of Society)
600203  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)
  (Life-Quality Promotion)
600204  ความสง่าแห่งตน 3(3-0-6)
  (Personality Development)
600205  ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์  3(3-0-6)
  (Citizenship and Globalization)
600206  กฎหมายในการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
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600207  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208  จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6)
  (Positive Psychology)
  (1.3) กลุ่มวิชาภาษาจ�านวน 12 หน่วยกิต 
  ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 9 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
  (English in Daily Life)
600303  ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3(3-0-6)
  (Integrated English)
600304  การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
  (Listening and Speaking English) 
 และให้เลือกศึกษาจ�านวน 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชา  
ต่อไปนี้ 
600302  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  (English for Communication)
600305  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Japanese in Daily Life)
600306  ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Chinese in Daily Life)
600307  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (French in Daily Life)
600308  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Vietnamese in Daily Life)
600309  ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life)
600310  ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life)

600311  ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
  (Thai Language Skills)
600312  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
600313  วรรณศิลป์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)
 (1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ�านวน 6 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600407  คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6)
  (General Mathematics)
   และให้เลอืกศกึษาจ�านวน 3 หน่วยกติ โดยเลอืกจากรายวชิาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ 3(3-0-6)
 ในชีวิตประจ�าวัน
  (Computer and Applications Benefits for 
 Everyday Life) 
600402  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
600403  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
  (Life and Environment)
600404  การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management) 
600405  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร  3(2-2-5)
 และการน�าเสนอ
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
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600406  คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป  3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics)  
600408  สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
  (Statistics for Management and Decision)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 106 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 (2.1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์จ�านวน 21 หน่วยกติ 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 (2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จ�านวน 9 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 1)
610102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 2)
610103  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 3)
 (2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์จ�านวน 8 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610104  ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6)
  (General Physics 1) 
610105  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)
610106  ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0-6)
  (General Physics 2)

610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
 (2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมีจ�านวน 4 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610108  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
 (2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมจ�านวน 38 หน่วยกิต 
 (2.2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์จ�านวน 12 
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201  เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
610203  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-5)
  (Computer Programming) 
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  (2.2.2) กลุม่วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้าจ�านวน 26 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612101  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Electronics 1)
612102  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1  1(0-3-1)
 (Engineering Electronics Laboratory 1)
612103  การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ  3(3-0-6)
 (Digital Circuits and Logic Design)
612104  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ  1(0-3-1)
 (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)  
612105  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electromagnetic Fields) 
612106  วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
 (Electric Circuits 1) 
612107  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 1(0-3-1)
 (Electric Circuits Laboratory 1) 
612108  วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
 (Electric Circuits 2)
612109  ระบบควบคุม 3(3-0-6)
 (Control Systems)
612110  ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1)
 (Control Systems Laboratory)
612111  วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Electrical Engineering Profession) 
612112  การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1(240ชั่วโมง)
 (Electrical Engineering Practice)

 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 (2.3) กลุ ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าจ�านวน 18 
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612201  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  3(3-0-6)
  (Electrical Instruments and Measurements) 
612202  ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  1(0-3-1)
  (Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
612203 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(3-0-6)
  (Microcontroller)
612204  ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์  1(0-3-1)
  (Microcontroller Laboratory)
612205 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง  3(3-0-6)
 (Power Electronics) 
612206  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง   1(0-3-1)
 (Power Electronics Laboratory)
612207  การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electrical System Design)
612208  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  1(0-3-1)
 (Electrical Engineering Project 1)
612209  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2)
 (Electrical Engineering Project 2)
 (2.4) กลุ ่มวิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า จ�านวน 29 
หน่วยกิต  เลือกเรยีนจากกลุ่มเฉพาะงานทางวศิวกรรมไฟฟ้ากลุม่ใดกลุม่
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าก�าลังบังคับ 23 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612301  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1  3(3-0-6)
  (Electrical Machines 1)
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612302  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1  1(0-3-1)
 (Electrical Machines Laboratory 1)
612303  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2  3(3-0-6)
 (Electrical Machines 2)
612304  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2  1(0-3-1)
 (Electrical Machines Laboratory 2)
612305  การส่งและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electrical Power Transmission and Distribution)
612306  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  3(3-0-6)
 (High Voltage Engineering)
612307  ระบบไฟฟ้าก�าลัง  3(3-0-6)
 (Electrical Power System)
612308  การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง  3(3-0-6)
  (Power System Protection)
612309  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  3(3-0-6)
 (Power Plants and Substations)
 และให้เลือกจ�านวน 6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612310  ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electric Drives) 
612311  วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6) 
  (Illumination Engineering) 
612312  พลังงานหมุนเวียน  3(3-0-6)
 (Renewable Energy)
612313  วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
  (Electrical Engineering Materials) 
612314  การจัดการพลังงาน  3(3-0-6)
  (Energy Management)

612315  หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Electrical Power Engineering)
  กลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าสื่อสารบังคับ 23 หน่วยกิต 
  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612401  หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6)
  (Principle of Communication)
612402  ปฏิบัติการสื่อสาร 1 1(0-3-1)
  (Communication Laboratory 1)
612403  โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
  (Communication Network and Transmission Lines) 
612404  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  3(3-0-6)
  (Data Communication and Networking)
612405  การสื่อสารดิจิทัล  3(3-0-6)
  (Digital Communication)
612406  การสื่อสารทางแสง  3(3-0-6)
  (Optical Communication)
612407  วิศวกรรมไมโครเวฟ  3(3-0-6)
  (Microwave Engineering)
612408  วิศวกรรมสายอากาศ  3(3-0-6)
  (Antenna Engineering)
612409  ปฏิบัติการสื่อสาร 2  1(0-3-1)
  (Communication Laboratory 2)
  และให้เลือกจ�านวน 6 หน่วยกิต
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612410  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Digital Signal Processing)
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612411  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  3(2-3-5)
  (Industrial Electronics)
612412  การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์   3(2-3-5)
  (Microcontroller Applications)
612413  เครื่องควบคุมแบบตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้   3(2-3-5)
  (Programmable Logic Controller)
612414  การออกแบบและการติดตั้งเครือข่ายสื่อสารไร้สาย  3(2-3-5)
  (Wireless Network Design and Installation) 
612415  หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Electrical Communication 
 Engineering)
(3) หมวดวชิาเลือกเสร ี(Free Elective Course)  จ�านวน 6  หน่วยกติ 
 รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 

 เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�างานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวชิา 612112 การฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1(240ช่ัวโมง) หน่วยกติ 
และบังคับให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ 
โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S (ผลการศึกษา
ผ่าน) และ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน)
 1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
 ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี้
 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความ
เข้าใจในหลักการ ความจ�าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
  1) บรูณาการองค์ความรูท่ี้เรยีนมาเพือ่น�าไปแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้
จริง
  2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
  2. ช่วงเวลา
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
 3. การจัดเวลาและตารางสอน
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าโครงงานหรืองานวิจัย 

 รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ก�าหนดให้นักศึกษาต้องลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 (612208 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 1) 
และภาคการศึกษาที่ 2 (612209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2) ของ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 นกัศึกษาแต่ละกลุม่โครงงาน (จ�านวนนกัศกึษาต่อกลุ่ม
ขึ้นกับระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องสรรหาหัวข้อโครงงาน
และอาจารย์ทีป่รกึษาเพือ่เสนอหวัข้อโครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า ศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สืบค้นภูมิหลังของงานที่เก่ียวข้องกับโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า วางแผน
ด�าเนินโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า พิจารณาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท�าการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าตามหัวข้อท่ีได้
เสนอ เพื่อให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ น�าเสนอผลการด�าเนินงาน
โครงการวศิวกรรมไฟฟ้า พร้อมจดัท�าปรญิญานพินธ์ตามรปูแบบและระยะ
เวลาที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด 
 1. ค�าอธิบายโดยย่อ
 นักศึกษาน�าเสนอโครงงานวิศวกรรมเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครง
งานและกรรมการสอบ ซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พิจารณา
เห็นชอบให้ด�าเนินการ โดยหัวข้อโครงงานที่เสนออาจเป็นแนวการศึกษา 
แก้ไข และออกแบบทางวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ที่ซึ่งสามารถขยายผลเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตต่อไปได้ นักศึกษาจะต้องน�าเสนอผลการศึกษาและตอบ
ค�าถามต่อหน้ากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ พร้อมทั้งจัดท�าปริญญา
นิพนธ์ตามรูปแบบส่งตามก�าหนดเวลา
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 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
 นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาโครงงานวศิวกรรม จะได้รบัการ
ฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
  2.1 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อประยุกต์ได้
จริงในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
  2.2 สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็น
ระบบ
  2.3 สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
  2.4 มีทักษะในการออกแบบ หรือทักษะการวิจัย
  2.5 สามารถสือ่สารและน�าเสนอความคดิ พร้อมทัง้ตอบค�าถาม
 3. ช่วงเวลา
 ก�าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
ของปีการศึกษาที่ 4

 4. จ�านวนหน่วยกิต
 รายวิชา 612208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 จ�านวน 1 หน่วยกิต 
และรายวิชา 612209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 จ�านวน 2 หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต
 5. การเตรียมการ
  นกัศกึษาทีเ่สนอโครงงานจะได้รับมอบหมายให้รายงานและขอค�า
ปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ�าโครงงานท่ีจะได้รับการ
พจิารณาในภาคการศกึษานัน้ และด�าเนนิงานตามข้อก�าหนดของรายวชิา
 6. กระบวนการประเมินผล
 นักศึกษาน�าเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรและผู้สนใจ เพ่ือประเมนิผลการน�าเสนอ เนือ้หารายงาน 
การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐานความ
ถูกต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการท�าโครงงาน 
คะแนนที่อาจารย์พิจารณาจะน�ามาเฉลี่ยและให้ผลการศึกษา เป็นเกรด 
A ถึง F
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6002XX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
6004xx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป  1 3(3-0-6)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-1)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
  รวม  19(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001XX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2    3(3-0-6)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1)
610108 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
  รวม 17(15-6-32)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

612111 วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
612106    วงจรไฟฟ้า 1                                          3(3-0-6)
612107    ปฏิบัติการไฟฟ้า 1                                    1(0-3-1)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
  รวม 19(17-6-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)
612103 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 3(3-0-6)
612104 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1(0-3-1)
612105 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
612101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6)
612102 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1(0-3-1)
610203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
  รวม 17(15-6-32)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

6003xx กลุ่มวิชาภาษา 3(3-0-6)
612108 วงจรไฟฟ้า 2   3(3-0-6)
612201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
612202 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-1)
612203 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(3-0-6)
612204 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์  1(0-3-1)
612301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 [1]  
612401 หลักการระบบสื่อสาร [2] 
612302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า [1]  
612402 ปฏิบัติการสื่อสาร 1 [2]  
  รวม 18(15-9-33)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

612109 ระบบควบคุม 3(3-0-6)
612110 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1)
612205 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง 3(3-0-6)
612206 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง 1(0-3-1)
612303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 [1]
612403 โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง [2] 
612304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 [1]
612409 ปฏิบัติการสื่อสาร 2 [2] 
612305 การส่งและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า [1]
612404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย [2]     
   รวม 15(12-9-27)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

612112 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(240 ชม.)
                                 รวม 1(240 ชม.)

หมายเหตุ
[1]  ส�าหรับผู้ที่เลือกเรียนไฟฟ้าก�าลัง
[2]  ส�าหรับผู้ที่เลือกเรียนไฟฟ้าสื่อสาร

3(3-0-6)}
}
}
}} 1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

6002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
612207 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)
612208  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  1(0-3-1)
612307 ระบบไฟฟ้าก�าลัง [1] 
612405 การสื่อสารดิจิทัล [2] 
612309 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย [1]
612406 การสื่อสารทางแสง [2] 
6123xx วิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าก�าลัง [1]
6124xx วิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าสื่อสาร [2] 
xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
  รวม 19(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

6001xx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3(3-0-6)
612209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2  2(0-6-2)
612306 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง [1]
612407 วิศวกรรมไมโครเวฟ [2] 
612308 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง [1]
612408 วิศวกรรมสายอากาศ [2] 
6123xx วิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าก�าลัง [1]
6124xx วิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าสื่อสาร [2] 
xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี            3(x-x-x)
  รวม 17(x-x-x) 

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ
*พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ในปีที่ 4
  [1]  ส�าหรับผู้ที่เลือกเรียนไฟฟ้าก�าลัง
  [2]  ส�าหรับผู้ที่เลือกเรียนไฟฟ้าสื่อสาร

} }
}

}}
}

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(x-x-x)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(x-x-x)
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หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical 

Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Mechanical 
  Engineering)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Mechanical Engineering)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

 4.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 4.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรทางวิชาการ 
  4.3 ภาษาที่ใช้
 การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบางรายวิชา
มีการใช้เอกสารและต�าราเป็นภาษาอังกฤษ
 4.4 การรับเข้าศึกษา 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี

 4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
 4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

 ผู้ส�าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
 5.1 วิศวกรเครื่องกล สามารถให้ค�าปรึกษา ออกแบบและค�านวณ 
วางแผน ควบคมุการสร้างและการผลิต การตรวจสอบ อ�านวยการใช้และ
ซ่อมบ�ารุงงานระบบกลไก ระบบอุณหพลศาสตร์ และระบบควบคุม
เครื่องจักรกลในอาคารและอุตสาหกรรม   
 5.2 นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมยานยนต์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร และวิศวกรรมการผลิต 
 5.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
 5.4 อาชพีทีเ่ก่ียวข้องกับการรับเหมา การออกแบบและตดิตัง้ระบบ
เครื่องจักร ระบบการจัดการพลังงาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบ
ท�าความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบบภาชนะรับแรงดัน เป็นต้น

6. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 6.1  ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความ
สามารถ มกีารพัฒนาตนเอง มคีวามรูแ้ละความพร้อมทีจ่ะไปศกึษาต่อใน
ระดับต่างๆ ที่สูงขึ้น มีทักษะและมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม 
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 6.2  ความส�าคัญ
 มุง่ผลติบณัฑติทีมี่ความรู้เชีย่วชาญในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 6.3  วัตถุประสงค์
  6.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถเพียงพอที่
จะประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น งานทางด้าน
วิศวกรรมทางความร้อน งานด้านการอนุรักษ์พลังงาน งานออกแบบชิ้น
ส่วนเครื่องจักรกล และงานวางแผนและควบคุมการผลิต  
  6.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานและความพร้อมที่จะ
ไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาต่างๆ นอกจากนั้น ยังสามารถ
ที่จะท�างานวิจัย รวมถึงน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาชุมชนหรือ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับการวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  6.3.4 เพื่อสนองความต้องการของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่าที่มีศักยภาพให้มีโอกาสศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
  6.3.5 เพือ่สนองนโยบายด้านการศกึษาของภาครฐัทีจ่ะส่งเสรมิ
ให้เอกชนมีส่วนร่วม ส�าหรับการจัดการศึกษาในสาขาท่ีมหาวิทยาลัย
เอกชนมีความพร้อม  
  6.3.6 ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการสอนรูใ้ห้ทนักบัการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโลกยุคสื่อสารข้อมูลไร้พรมแดน 
  6.3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยพัฒนาด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล 
  6.3.8 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้บัณฑิต ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม 
และ จรยิธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้มคีวามเป็นอยูอ่ย่างเพยีงพออย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน
 6.4  อัตลักษณ์
 “บัณฑิตมีความรู ้ คู ่คุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สามารถ
เทคโนโลย”ี

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1 ระบบการศึกษา
  ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
ภาคการศึกษา  ซึ่ง 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาต ิพ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคฤดูร้อน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการพจิารณา
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี
2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน – เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  2.2.1 รับผู้ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่าง
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อุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่าง
เช่ือมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น เทคโนโลยี
เครือ่งจกัรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเครือ่ง
มือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีส่ิงทอ 
เทคนิคการท�าต้นแบบ ส�าหรับสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
  2.2.2 รับผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
(ป.วส.) หรือเทียบเท่าโดยการเทียบโอนหน่วยกิตในสาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่าง
เช่ือมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น เทคโนโลยี
เครือ่งจกัรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเครือ่ง
มือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์  เทคโนโลยีส่ิงทอ 
เทคนิคการท�าต้นแบบ ส�าหรับสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
  2.2.3 รบัผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเพือ่ศกึษาปริญญา
ที่สอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2559
 2.3 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทยีบโอนตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข ้องของสภาวิชาชีพ และข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2559

3. หลักสูตร

 3.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145  หน่วยกิต
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 1.3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ  109 หน่วยกิต
 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
  2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต
  2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์  8  หน่วยกิต
  2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี  4  หน่วยกิต
 2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 34 หน่วยกิต
  2.2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  12  หน่วยกิต
  2.2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 22  หน่วยกิต
 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (วิชาเอกบังคับ)  45  หน่วยกิต
 2.4)กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก)   9  หน่วยกิต
3) หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
 3.3 รายวิชา
 - รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก น�าหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
 ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
 60xxxx  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
  ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
 xx0xxx หมายถึง  วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 xx2xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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 xx3xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 xx5xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 xx7xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 xx9xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชา
   ภาษาต่างประเทศ
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 xxx2xx  หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
 xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมพลังงานและ
   ความร้อนประยุกต์
 xxx4xx หมายถึง กลุม่วชิาเลอืกวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ   
 xxx5xx หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมยานยนต์
 ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชาที่มีอยู ่ใน
แต่ละกลุ่ม

รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 (1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์จ�านวน 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101  ดนตรีกับชีวิต  3(3-0-6)
 (Music and Life) 
600102  มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103  ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต  3(3-0-6)
  (Philosophy , Religion and Value of Life)
600104  สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0-6)
 (Aesthetics of Life)
600105  มนุษย์กับการใช้เหตุผล   3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106  จิตส�านึกสาธารณะ  3(3-0-6)
  (Public Minded Spirit)
 (1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์จ�านวน 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201  จิตวิทยาเพื่อการด�าเนินชีวิต  3(3-0-6)
  (Psychology for Living)
600202  วิถีของสังคม 3(3-0-6)
  (Path of Society)
600203  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)
  (Life-Quality Promotion)
600204  ความสง่าแห่งตน 3(3-0-6)
  (Personality Development)
600205  ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์  3(3-0-6)
  (Citizenship and Globalization)
600206  กฎหมายในการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
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600208  จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6)
  (Positive Psychology)
  (1.3) กลุ่มวิชาภาษาจ�านวน 12 หน่วยกิต 
  ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
  (English in Daily Life)
600303  ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3(3-0-6)
  (Integrated English)
 และให้เลอืกศกึษาจ�านวน 6 หน่วยกติ โดยเลอืกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
600302  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  (English for Communication)
600304  การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
  (Listening and Speaking English) 
600305  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Japanese in Daily Life)
600306  ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Chinese in Daily Life)
600307  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  ( French in Daily Life)
600308  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Vietnamese in Daily Life)
600309  ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life)
600310  ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life)
600311  ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
  (Thai Language Skills)
600312  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)

600313  วรรณศิลป์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)
 (1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ�านวน 6 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600407  คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6)
  (General Mathematics)
   และให้เลอืกศกึษาจ�านวน 3 หน่วยกติ โดยเลอืกจากรายวชิาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(3-0-6)
 สร้างประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน
  (Computer and Applications Benefits for 
 Everyday Life) 
600402  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
600403  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
  (Life and Environment)
600404  การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management) 
600405  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร  3(2-2-5)
 และการน�าเสนอ
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406  คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป  3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics)  
600408  สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
  (Statistics for Management and Decision)
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(2) หมวดวิชาเฉพาะจ�านวน 106 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 (2.1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์จ�านวน 21 หน่วยกติ 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 (2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จ�านวน 9 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 1)
610102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 2)
610103  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 3)
 (2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์จ�านวน 8 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610104  ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6)
  (General Physics 1) 
610105  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0-6)
 (General Physics 2)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
 (2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมีจ�านวน 4 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610108  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Chemistry)

610109  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
 (2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมจ�านวน 34 หน่วยกิต 
 (2.2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์จ�านวน 12 
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201  เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
610203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-5)
 (Computer Programming) 
  (2.2.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล จ�านวน 22 
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
614101  กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์       3(3-0-6)
            (Engineering Mechanics, Dynamic)
614102  กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6)
 (Mechanics of Materials)
614103  กลศาสตร์ของไหล   3(3-0-6)
 (Fluid Mechanics)
614104 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 1)
614105 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 2)
614106 กรรมวิธีการผลิต   3(3-0-6)
 (Manufacturing Processes)
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614107  เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2(1-3-5)
 (Mechanical Engineering Drawing)
614108  การฝึกฝีมือช่าง              2(0-6-6)
 (Workshop Practices) 
614109  การฝึกงานทางวิศวกรรม  1(0-240-0)                  
 (Engineering Practice)
614110  เธอร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-6)
 (Thermodynamics)                
 2.3)  กลุม่วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม (วชิาเอกบังคบั) จ�านวน 45 
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
614201  การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)
 (Heat Transfer) 
614202  คอมพิวเตอร์ช่วยงานส�าหรับการออกแบบ 3(3-0-6)
 ทางวิศวกรรมเครื่องกล   
 (Computer Aided Mechanical Engineering Design)
614203  เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 3(3-0-6)
 (Internal Combustion Engines)
614204  การท�าความเย็น 3(3-0-6)
 (Refrigeration)
614205 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง 3(3-0-6)
 (Power Plant Engineering)
614206  การปรับอากาศ 3(3-0-6)
 (Air Conditioning)
614207  การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6)
 (Mechanical Vibration)
614208  กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)
 (Mechanics of Machinery)
614209  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 3(3-0-6)
 (Design of Machine Element 1)

614210  การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6)
 (Measurement and Instrument)
614211  การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)
 (Automatic Control)
614212  การบริหารทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Management)
614213  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Project 1)
614214  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-6)
 (Mechanical Engineering Project 2)
614215  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2   3(3-0-6)
 (Design of Machine Element 2)
614216  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 (Numerical Methods) 
 2.4)  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก) จ�านวน 
9 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจากสายวิชาใดวิชาหนึ่งในสายวิชาท้ัง 3 
สาย ประกอบด้วย
 1) สายวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
614301  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6)
 (Special Topics in Energy Engineering)
614302  การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6)
 (Thermal System Design)
614303  การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 3(3-0-6)
 (Heat Exchanger Design)
614304  พลังงานหมุนเวียนเบื้องต้น  3(3-0-6)
            (Introduction to Renewable Energy)
614305 ทฤษฎีกังหันก๊าซ 3(3-0-6)
 (Gas Turbine Theory)
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614306 การจัดการพลังงาน 3(3-0-6)
 (Energy Management)
 2) สายวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต   
614401  กลศาสตร์การเปลี่ยนรูปวัสดุ 3(3-0-6)
 (Mechanics of Material Deformation)
614402  กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Mechanics of Materials)
614403  สมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ 3(3-0-6)
 (Mechanical Properties and Damage of Materials)
614404  การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(2-3-5)
 (Hydraulics and Pneumatic Control)
 3) สายวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
614501  วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่                             3(2-3-5)  
 (Modern Automotive Engineering)  
614502  เทคโนโลยียานยนต์และการบ�ารุงรักษา 3(2-3-5)
 (Automotive Technology and Maintenance)     
614503  พลศาสตร์และอากาศพลศาสตร์ของยานยนต์         3(3-0-6) 
 (Dynamics and Aerodynamics of Automobile)     
614504  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมยานยนต์            3(3-0-6)    
 (Special Topics  in Automotive Engineering)
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชา
ทีส่นใจและเปิดสอนในคณะต่างๆ ในระดับปรญิญาตร ีภายในมหาวทิยาลัย
เอเชียอาคเนย์

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 

 เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�างานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวิชา 614109 การฝึกงานวิศวกรรม (240ช่ัวโมง) และบังคับให้
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยผลการศึกษาของรายวิชา
จะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน) และ U (ผลการศึกษาไม่
ผ่าน) ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนน

 1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
 ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี้
  1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี
ความเข้าใจในหลักการ ความจ�าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
  2) บรูณาการองค์ความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือน�าไปแก้ปัญหาท่ีเกดิข้ึน
จริง
  3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
  2. ช่วงเวลา
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
 3. การจัดเวลาและตารางสอน
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าโครงงานหรืองานวิจัย 

 โครงงานวิศวกรรมเป็นรายวิชา ที่ก�าหนดให้นักศึกษาต้องลง
ทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที ่1 ( 614213 โครงงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
1) และภาคการศึกษาที่ 2 (614214 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2) ของ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 นกัศึกษาแต่ละกลุม่โครงงาน (จ�านวนนกัศกึษาต่อกลุ่ม
ขึ้นกับระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องสรรหาหัวข้อโครงงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงงาน ความรู้พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงงาน พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ท�าการศึกษา
ทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ได้เสนอ เพื่อให้ส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ น�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการ พร้อมจัดท�า
ปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด 
 1. ค�าอธิบายโดยย่อ
 นักศึกษาน�าเสนอโครงงานวิศวกรรมเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครง
งานและกรรมการสอบ ซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พิจารณา
เห็นชอบให้ด�าเนินการ โดยหัวข้อโครงงานที่เสนออาจเป็นแนวการศึกษา 
แก้ไข และออกแบบทางวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทาง
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วิศวกรรมเครื่องกล หรือเครื่องจักรเกษตร ที่ซึ่งสามารถขยายผลเป็น
วทิยานพินธ์ในระดบัปรญิญามหาบณัฑติต่อไปได้ นกัศกึษาจะต้องน�าเสนอ
ผลการศกึษาและตอบค�าถามต่อหน้ากลุม่อาจารย์ผูส้อนและผูส้นใจ พร้อม
ทั้งจัดท�าปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบส่งตามก�าหนดเวลา
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
 นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาโครงงานวศิวกรรม จะได้รบัการ
ฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
  2.1 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อประยุกต์ได้
จริงในงานวิศวกรรมเครื่องกล
  2.2 สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็น
ระบบ
  2.3 สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
  2.4 มีทักษะในการออกแบบ หรือทักษะการวิจัย
  2.5 สามารถสือ่สารและน�าเสนอความคดิ พร้อมทัง้ตอบค�าถาม

 3. ช่วงเวลา
 ก�าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
ของปีการศึกษาที่ 4
 4. จ�านวนหน่วยกิต
 รายวิชา 614213 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 จ�านวน 1 หน่วยกิต 
และ 614214  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2  จ�านวน 2 หน่วยกิต  รวม
ทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต
 5. การเตรียมการ
  นกัศกึษาทีเ่สนอโครงงานจะได้รับมอบหมายให้รายงานและขอค�า
ปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ�าโครงงานท่ีจะได้รับการ
พจิารณาในภาคการศกึษานัน้ และด�าเนนิงานตามข้อก�าหนดของรายวชิา
 6. กระบวนการประเมินผล
 นักศึกษาน�าเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้
สอนในหลักสูตรและผู้สนใจ เพื่อประเมินผลการน�าเสนอ เนื้อหารายงาน 
การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐานความถูก
ต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการท�าโครงงาน คะแนน
ที่อาจารย์พิจารณาจะน�ามาเฉลี่ยและให้ผลการศึกษา เป็นเกรด A ถึง F
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
6004XX กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-1)
614108 การฝึกฝีมือช่าง 2(0-6-6)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
  รวม 18(X-X-X)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6002XX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2    3(3-0-6)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2    1(0-3-1)
610108 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
             รวม 20(18-6-38)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6003XX กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
610203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
614101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์ 3(3-0-6)
614107 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2(1-3-5)
614110 เธอร์โมไดนามิกส์  3(3-0-6)
  รวม 20(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001XX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3(3-0-6)
6003XX กลุ่มวิชาภาษา 3(3-0-6)
610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)
614102 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6)
614103 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
614106 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)
                          รวม 18(18-0-36)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6002XX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
614104 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-3)
614201 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)
614209 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 3(3-0-6)
614210 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6)
614216 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
614XXX กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(x-x-x)
  รวม 19(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001XX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3(3-0-6)
614105 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-3)
614202 คอมพิวเตอร์ช่วยงานส�าหรับการออกแบบ 3(3-0-6)
 ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
614203 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 3(3-0-6)
614204 การท�าความเย็น 3(3-0-6)
614208 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)
XXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
                              รวม 19(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

614205 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง 3(3-0-6)
614206 การปรับอากาศ 3(3-0-6)
614207 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6)
614213 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-3)
614215 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2 3(3-0-6)
614XXX กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(x-x-x)
          รวม 16(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

614211 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)
614212 การบริหารทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
614214 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-6)
614XXX กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(x-x-x)
XXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
                        รวม 14(X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
614109 การฝึกงานทางวิศวกรรม 1(0-240-0.)
                                 รวม 1(0-240-0)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Civil 

Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Civil Engineering)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B. Eng. (Civil Engineering)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

 4.1 รูปแบบ
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 4.2 ประเภทของหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรทางวิชาการ 
  4.3 ภาษาที่ใช้
 การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบางรายวิชา
มีการใช้เอกสารและต�าราเป็นภาษาอังกฤษ
 4.4 การรับเข้าศึกษา 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย   
ได้เป็นอย่างดี

 4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
 4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

 5.1 วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
โยธา เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานส�ารวจ และงานสถาปัตยกรรม 
เป็นต้น
 5.2 เป็นผู้ประกอบการอิสระ เช่น รับเหมางานก่อสร้าง และงานที่
ปรึกษาด้านการก่อสร้าง เป็นต้น
 5.3 วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิการและ
ผงัเมอืง กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน�า้ กรมทางหลวง ส�านักการโยธา 
เทศบาล
 5.4 วิศวกรส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
 5.5 อาจารย์ผู้สอนด้านวศิวกรรมโยธาหรือเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
โยธาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา หรือเป็น
อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านวิศวกรรมโยธาหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธา
ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 5.6 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา
 5.7 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5.8 สามารถประกอบอาชีพอื่นๆได้ 

6. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 6.1  ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
 มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่องานด้านวิศวกรรมโยธา 
สามารถสื่อสารและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นใน
การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มี
ความรู้ ความเข้าใจในพ้ืนฐานวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
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การพฒันาอตุสาหกรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได้ตลอดชีวิต 
 6.2  ความส�าคัญ
 เป็นหลกัสตูรปริญญาตรทีางวชิาชพีทีมุ่ง่ผลติบณัฑติให้มีความรู้ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานวชิาชพีหรอืมสีมรรถนะ และทกัษะด้านการ
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์ด้านวิศวกรรมและประยุกต์ศาสตร์ทางด้าน
วิศวกรรมโยธา ในการท�างาน และน�าองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และออกแบบอย่างเป็นระบบ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบ
การ หรือสหกิจศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส�านักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา และเกณฑ์ในการพจิารณารายวชิาท่ีก�าหนดตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่าตาม
ข้อก�าหนดของสภาวิศวกร
 6.3  วัตถุประสงค์
 1) เพื่อผลิตบัณฑิตปฏิบัติการระดับปริญญาตรี ให้มีความรู ้คู ่
คุณธรรมและจริยธรรมที่จะประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา ในสาขา
ต่างๆ เช่น วศิวกรรมปฐพ ีวศิวกรรมโครงสร้าง วศิวกรรมขนส่ง วศิวกรรม
ส�ารวจ วิศวกรรมแหล่งน�้า วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรม
สขุาภบิาล และวศิวกรรมโยธาท่ัวไป โดยสามารถน�าความรูไ้ปพฒันาสงัคม
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ตามนโยบายของรฐับาลตาม แผนพฒันาประเทศ 
และความต้องการก�าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในภาค
อุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ 
 2) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา 
 3) เพือ่ผลติบณัฑติทีมี่ความรูคู้ค่ณุธรรม จรธิรรม และจรรยาบรรณ
ในวชิาชพี สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประกอบอาชพีทัง้ลกูจ้างและนายจ้าง
ได้อย่างมีความสุข

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

 ระบบการจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการรับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด อาทิ ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558, 
แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2558, 
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วฒุบิตัร ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ทางด้านวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ. 2558, ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่
สภาวศิวกรจะให้การรบัรองปรญิญา ประกาศนยีบตัร และวฒิุบตัร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558, ประกาศกระทรวง
ศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานคณุวฒิุระดับปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2553, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก�าหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ. 2549, แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, และแนวปฏิบัติในการน�าเสนอ
หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาต่อส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา รวม
ทั้งข้อก�าหนดและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
 1.1 ระบบการศึกษา
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ก�าหนดระยะเวลา และจ�านวน
หน่วยกิตโดยมสัีดส่วนเทยีบเคยีงกันได้กับการศกึษาปกต ิข้อก�าหนดต่างๆ 
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มภีาคฤดูร้อน จ�านวน 1 ภาคการศกึษา ภาคการศกึษาละ 8 สปัดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี



212

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน – เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 คณุสมบัตขิองผูเ้ข้าศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวทิยาลยัเอเชยี
อาคเนย์ พ.ศ. 2559 และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธาดังนี้
 1) ส�าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หรือมีพื้นฐานความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์-
คณติศาสตร์อย่างเพยีงพอ หรอืส�าเรจ็ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรือ
เทยีบเท่าในสาขาวชิา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม และช่างเขยีน
แบบโยธาหรือเทียบเท่า ส�าหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
 2) ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่าโดยใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ในสาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม และช่างเขียนแบบโยธาหรือ
เทียบเท่า ส�าหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น ให้อยู ่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
 3) ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาปริญญาที่สอง 
ระดบัปรญิญาตร ีโดยมคีณุสมบัตติามท่ีระบไุว้ในข้อก�าหนดมหาวทิยาลัย
เอเชยีอาคเนย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การศึกษาปรญิญาทีส่องระดบัปรญิญาตรี
 4) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
 2.3 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัยฯ
 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวทิยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทยีบโอนตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กฎเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข ้องของสภาวิชาชีพ และข้อบังคับ
มหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2559

3. หลักสูตร

 3.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144  หน่วยกิต
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 1.3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ  108 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม จ�านวน 49 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  21 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา  28 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา จ�านวน 59 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
 - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา  44  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา  15  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
 3.1 รายวิชา
 - รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก น�าหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
 ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
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 60xxxx  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
  ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
 xx0xxx หมายถึง  วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 xx2xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 xx3xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 xx5xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 xx7xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 xx9xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชา
   ภาษาต่างประเทศ
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 xxx2xx  หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้นต้นด้วย 613xxx 
 xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไปทางวิศวกรรมโยธา 
 xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 
 xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
 xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมฐานรากและธรณีเทคนิค 
 xxx5xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทางและส�ารวจ 

 xxx6xx หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 
 xxx7xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน�้าและสิ่งแวดล้อม
 ตัวเลขหลักสิบแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 xxxx0x หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับหลักทางวิศวกรรมโยธา 
 xxxx1x หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
 ตัวเลขหลักหน่วยแสดงถึง ล�าดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม

รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต 
 นกัศกึษาจะต้องศกึษารายวชิาในหลักสูตรวชิาศกึษาทัว่ไป รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
 (1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101  ดนตรีกับชีวิต  3(3-0-6)
 (Music and Life) 
600102  มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103  ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต  3(3-0-6)
  (Philosophy , Religion and Value of Life)
600104  สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
600105  มนุษย์กับการใช้เหตุผล   3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106  จิตส�านึกสาธารณะ  3(3-0-6)
  (Public Minded Spirit)
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 (1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201  จิตวิทยาเพื่อการด�าเนินชีวิต  3(3-0-6)
  (Psychology for Living)
600202  วิถีของสังคม 3(3-0-6)
  (Path of Society)
600203  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)
  (Life-Quality Promotion)
600204  ความสง่าแห่งตน 3(3-0-6)
  (Personality Development)
600205  ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์  3(3-0-6)
  (Citizenship and Globalization)
600206  กฎหมายในการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208  จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6)
  (Positive Psychology)
  (1.3) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
  (English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (English for Communication)
600303  ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3(3-0-6)
  (Integrated English)

600304  การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
  (Listening and Speaking English) 
600305  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Japanese in Daily Life)
600306  ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Chinese in Daily Life)
600307  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (French in Daily Life)
600308  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Vietnamese in Daily Life)
600309  ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life)
600310  ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life)
600311  ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
  (Thai Language Skills)
600312  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
600313  วรรณศิลป์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)
 (1.4) กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(3-0-6)
 สร้างประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน
  (Computer and Applications Benefits for Everyday Life) 
600402  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
600403  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
  (Life and Environment)
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600404  การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management) 
600405  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร  3(2-2-5)
 และการน�าเสนอ
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406  คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป  3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics) 
600407  คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6)
  (General Mathematics) 
600408  สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
  (Statistics for Management and Decision)

(2) หมวดวิชาเฉพาะจ�านวน 108 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 49  หน่วยกิต
ให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
   1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 1)
610102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 2)
610103  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 3)
610104  ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6)
  (General Physics 1) 
610105  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)

610106  ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0-6)
 (General Physics 2)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
610108 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
 1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 28 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201  เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
610203  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-5)
 (Computer Programming)
613201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 (Applied Mathematics)
613202 ความแข็งแรงของวัสดุ 3(3-0-6)
 (Strength of Materials)
613203 ชลศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Hydraulics)
613204 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-2)
 (Hydraulics Laboratory
613205 ส�ารวจ 3(3-0-6)
 (Surveying)
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613206 ปฏิบัติงานส�ารวจ 1(0-3-2)
 (Surveying Laboratory) 
613207 การฝึกส�ารวจภาคสนาม 1(0-0-80 ชั่วโมง)
 (Surveying Field Camp)
613103 การฝึกงานวิศวกรรมโยธา 1(0-0-240ชั่วโมง)
 (Civil Engineering Practice)               
2) วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา จ�านวน 59  หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา 44 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613301 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
 (Theory of Structures)
613302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
 (Structural Analysis)
613303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8)
 (Reinforced Concrete Design) 
613304 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-8)
 (Timber and Steel Design)
613305 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 2(1-3-4)
 (Construction Materials Laboratory)
613306 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-6)
 (Concrete Technology)
613401 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Soil Mechanics)
613402 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-2)
 (Soil Mechanics Laboratory)
613403 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)
 (Foundation Engineering)
613501 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)
 (Highway Engineering)
613601 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)
 (Construction Engineering and Management)

613602 การประมาณและวิเคราะห์ราคา 3(3-0-6)
 (Cost Estimation and Analysis)
613701 อุทกวิทยา 3(3-0-6)
 (Hydrology)
613702 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Hydraulic Engineering)
613101 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-1)
 (Civil Engineering Project I)
613102 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-2) 
 (Civil Engineering Project II) 
 2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 15 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
 2.2.1) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมโครงสร้าง 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613311 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Structural Analysis)
613312 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6)
 (Building Design)
613313 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6)
 (Prestressed Concrete Design)
613314 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6)
 (Bridge Design)
613315 พลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6)
 (Structural Dynamics)
613316 การออกแบบโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว 3(3-0-6)
 (Seismic Design of Structures)
613317 ความแข็งแรงของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Strength of Materials)
613318 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6)
 (Computer Application in Structural Engineering) 
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613319 เทคโนโลยีแบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร 3(3-0-6)
 (Building Information Modeling Technology)
613320 เทคโนโลยีชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูป 3(3-0-6)
 (Precast Concrete Technology)
613321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีมาตรฐานยูโร 3(3-0-6)
 (Reinforced Concrete Design by EURO Code)
  2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมฐานรากและธรณีเทคนิค 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613411 ธรณีวิทยา 3(3-0-6)
 (Geology)
613412 การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพดิน 3(3-0-6)
 (Soil Improvement)
613413 วัสดุการทาง 3(3-0-6)
 (Highway Materials)
613414 วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Geo-environmental Engineering)
613415 การแก้ไขการพิบัติของลาดดิน 3(3-0-6)
 (Stabilization of soil slope)
  2.2.3) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการทางและส�ารวจ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613511 วิศวกรรมการขนส่ง 3(3-0-6)
 (Transportation Engineering)
613512 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6)
 (Pavement Design)
613513 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6)
 (Traffic Engineering)
613514 การส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Survey)

613515 การส�ารวจเส้นทาง 3(2-3-6)
 (Route Survey)
  2.2.4) กลุ่มวิชาเลือกการบริหารงานก่อสร้าง 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613611 เทคนิคการก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Techniques)
613612 วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Building Material Engineering)
613613 การจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Management)
613614 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Safety Management)
613615 กฎหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Laws in Construction)
613616 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส�าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6)
 (Economics for Civil Engineering)
  2.2.5) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมแหล่งน�้าและสิ่งแวดล้อม 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613711 ชลศาสตร์ของทางน�้าเปิด 3(3-0-6)
 (Hydraulics of Open Channels)
613712 วิศวกรรมการระบายน�้า 3(3-0-6)
 (Drainage Engineering)
613713 วิศวกรรมทรัพยากรน�้า 3(3-0-6)
 (Water Resources Engineering)
613714 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)
 (Water Supply and Sanitary Engineering)
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รายวิชายกเว้น
 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศทบวง
มหาวิทยาลัยหรือส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

การเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน
 ผู้เข้าศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน หรือหรือมี
ประสบการณ์ในการท�างาน เม่ือเข้าศกึษาในหลกัสตูรนีส้ามารถเทยีบโอน
ผลการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลัก
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
พ.ศ. 2545 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2559 โดยผูเ้ข้าศกึษาสามารถขอเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ที่สะสมไว้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอธัยาศยั การฝึกอาชพี หรือจากประสบการณ์ท�างาน เข้าสูก่ารศกึษา
ในระบบ ซึง่สามารถสรปุสาระส�าคญัของหลกัเกณฑ์การเทยีบโอนผลการ
เรียนได้ดังนี้ 

 คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
  (1) ผู้ขอเทยีบโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  (2) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ทบวง
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
 รูปแบบและหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี
 การเทียบโอนผลการเรียน ผู้เข้าศึกษาสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนได้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศยั โดยมหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์มรูีปแบบการเทยีบวชิาเรียนและ
โอนหน่วยกิต 2 รูปแบบ ได้แก่
 1)  การเทียบโอนผลการเรียน
  รายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน
      2)  การเทียบโอนประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ การฝึก
อบรม หรือในการท�างานเพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001xx วิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
6002xx วิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
6004xx วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-1)
610108 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
  รวม 17 (x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6002xx   วิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
6003xx   วิชาภาษา 3(x-x-x)
610101   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
610106   ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
610107   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1)
610201   เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
610202   กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
  รวม 19(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6003xx   วิชาภาษา 3(x-x-x)
6004xx   วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
610102   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
613202   ความแข็งแรงของวัสดุ 3(3-0-6)
613203   ชลศาสตร์ 3(3-0-6)
613305   วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 2(1-3-4)
613701   อุทกวิทยา 3(3-0-6)
  รวม 20(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6003xx   วิชาภาษา 3(x-x-x)
610103   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)
610203   วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)
613204   ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-2)
613205   ส�ารวจ 3(3-0-6)
613206   ปฏิบัติงานส�ารวจ 1(0-3-2)
613301   ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
  รวม 17(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
613207   การฝึกส�ารวจภาคสนาม 1(0-0-80 ชั่วโมง)
  รวม 1(0-0-80 ชั่วโมง)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

610204   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-5)
613201   คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
613302   การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
613306   เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-6)
613401   ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
613402   ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-2)
613702   วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6)
  รวม 19(16-9-37)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001xx   วิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
6003xx   วิชาภาษา 3(x-x-x)
613303   การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8)
613403   วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)
613xxx   วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3(x-x-x)
613xxx   วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3(x-x-x)
  รวม 19(x-x-x)
                    

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

613304   การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-8)
613501   วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)
613101   โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-1)
613xxx   วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3(x-x-x)
613xxx   วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3(x-x-x)
xxxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
  รวม 17(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

613601   วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)
613602   การประมาณและวิเคราะห์ราคา 3(3-0-6)
613102   โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-2)
613xxx   วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3(x-x-x)
xxxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
  รวม 14(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
613103   การฝึกงานวิศวกรรมโยธา 1(0-0-240ชั่วโมง)
  รวม 1(0-0-240ชั่วโมง)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Industrial 
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Industrial Engineering)

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

 4.1 รูปแบบ
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 4.2 ประเภทของหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรทางวิชาการ 
  4.3 ภาษาที่ใช้
 การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบางรายวิชา
มีการใช้เอกสารและต�าราเป็นภาษาอังกฤษ
 4.4 การรับเข้าศึกษา 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี

 4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
 4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

 ผู้ส�าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 5.1 วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
 5.2 วิศวกรความปลอดภัยและควบคุมกระบวนการผลิต
 5.3 วิศวกรออกแบบและประเมินโครงการ
 5.4 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.5 นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง

6. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 6.1  ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น�า
ทัง้ด้านจรยิธรรมและเป็นมอือาชพีชัน้แนวหน้าของประเทศด้านวศิวกรรม
อุตสาหการ 
 6.2  ความส�าคัญ
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห
การ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับแผน
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 6.3  วัตถุประสงค์
  6.3.1 เพือ่ผลิตบณัฑติทีม่มีาตรฐานเพ่ือให้เป็นก�าลงัส�าคญัของ
ชาติในการพัฒนาด้านวิศวกรรมอุตสาหการทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
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  6.3.2 เพือ่ผลติบณัฑติทางวศิวกรรมอตุสาหการ ท่ีมคีวามรู้ความ
สามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
  6.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจรรยาบรรณ เคารพกฎเกณฑ์ทาง
วิศวกรรม และสามารถน�าความรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐานและวิศวกรรม
เฉพาะสาขาไปประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.3.4 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของ สกอ. เพื่อให้บัณฑิต ท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม และ จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นอยู่อย่างเพียงพอ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ระบบการจดัการศึกษา การด�าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร

1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1 ระบบการศึกษา
  ระบบการศกึษาใช้ระบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
การศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มกีารจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ท้ังน้ีขึน้อยูก่บัการพจิารณา
ของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร แต่ไม่น้อยกว่าจ�านวน 1 ภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี
2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน – เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  2.2.1 รับผู้ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างอุตสาหกรรม 
ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างเช่ือมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่าง
โลหะแผ่นเทคโนโลยเีคร่ืองจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนกั ช่างเทคนคิ
การหล่อ ช่างเคร่ืองมอืวดัและควบคมุในอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนกิส์ 
เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคนิคการท�าต้นแบบ ส�าหรับสาขาวิชาอื่น ๆ  นอกจาก
ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
  2.2.2 รับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง 
(ปวส.) หรอืเทยีบเท่าโดยการเทยีบโอนหน่วยกติในสาขาช่างอตุสาหกรรม 
ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างเช่ือมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่าง
โลหะแผ่นเทคโนโลยเีคร่ืองจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนกั ช่างเทคนคิ
การหล่อ ช่างเคร่ืองมอืวดัและควบคมุในอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนกิส์ 
เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคนิคการท�าต้นแบบ
  2.2.3 รับผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตร ีเพือ่ศกึษาปรญิญา
ทีส่อง ระดบัปรญิญาตร ีโดยมคีณุสมบตัทิีร่ะบไุว้ในข้อบงัคบัมหาวทิยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
  2.2.4 เป็นผู้ไม่มโีรคติดต่อร้ายแรง โรคทีสั่งคมรงัเกยีจ หรอืโรค
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  2.2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 2.3 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวทิยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทยีบโอนตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กฎเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข ้องของสภาวิชาชีพ และข้อบังคับ
มหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2559  
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3. หลักสูตร

 3.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141  หน่วยกิต
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ  105 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 36 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมศาสตร์ 36  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
 3.3 รายวิชาในหลักสูตร
 (1) ความหมายของรหัสวิชา
 ความหมายของเลขรหัสประจ�าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการประกอบด้วยเลขอาราบิค 6 หลัก 
น�าหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตรโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก น�าหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
 ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
 60xxxx  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
  ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
 xx0xxx หมายถึง  วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 xx1xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 xx2xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 xx3xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 xx5xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 xx7xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 xx9xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 เลขหลักร้อย หมายถึงกลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชาภาษา
   ต่างประเทศ
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 เลขหลักร้อย หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงาน
 เลขหลักร้อย หมายถึงสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
 xxx2xx  หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
 xxx3xx  หมายถึง กลุม่ความรูด้้านระบบงานและความปลอดภยั
 xxx4xx  หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ
 xxx5xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
 xxx6xx  หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและ
   การด�าเนินงาน
 xxx7xx  หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการ
   ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
 ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชาที่มีอยู ่ใน
แต่ละกลุ่ม
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รายวิชาโครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 (ก) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101  ดนตรีกับชีวิต  3(3-0-6)
 (Music and Life) 
600102  มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103  ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต  3(3-0-6)
  (Philosophy , Religion and Value of Life)
600104  สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
600105  มนุษย์กับการใช้เหตุผล   3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106  จิตส�านึกสาธารณะ  3(3-0-6)
  (Public Minded Spirit)
 (ข) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201  จิตวิทยาเพื่อการด�าเนินชีวิต  3(3-0-6)
  (Psychology for Living)
600202  วิถีของสังคม 3(3-0-6)
  (Path of Society)
600203  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)
  (Life-Quality Promotion)
600204  ความสง่าแห่งตน 3(3-0-6)
  (Personality Development)
600205  ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์  3(3-0-6)
  (Citizenship and Globalization)
600206  กฎหมายในการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)

600207  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208  จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6)
  (Positive Psychology)
  (ค) กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 12 หน่วยกิต 
 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (English for Communication)  
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Listening and Speaking English)
 และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
 (English in Daily Life)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 
 (Integrated English) 
600305  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Japanese in Daily Life)
600306  ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Chinese in Daily Life)
600307  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  ( French in Daily Life)
600308  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Vietnamese in Daily Life)
600309  ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life)
600310  ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life)
600311  ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
  (Thai Language Skills)
600312  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
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600313  วรรณศิลป์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)
 (ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600407  คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6)
  (General Mathematics)
   และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(3-0-6)
 สร้างประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน
  (Computer and Applications Benefits for 
 Everyday Life) 
600402  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
600403  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
  (Life and Environment)
600404  การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management) 
600405  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร  3(2-2-5)
 และการน�าเสนอ
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406  คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป  3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics)  
600408  สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
  (Statistics for Management and Decision)

(2) หมวดวิชาเฉพาะจ�านวน 105 หน่วยกิต 
 (ก) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 
21 หน่วยกิต ประกอบด้วย

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 1)
610102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 2)
610103  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 3)
610104  ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6)
  (General Physics 1) 
610105  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)
610106  ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0-6)
  (General Physics 2)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
 (2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมีจ�านวน 4 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
610108  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
 (ข) กลุม่วชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรมศาสตร์ จ�านวน 36 หน่วยกติ 
ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
610203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
 (Computer Programming)
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615105 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 (Applied Probability and Statistics for Engineers)
615106 กระบวนการผลิตส�าหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-5)
 (Manufacturing Process for Industrial Engineers)
614110 เธอร์โมไดนามิกส์  3(3-0-6)
 (Thermodynamics)
612225 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Principle of Electrical Engineering)
612226 ปฏิบัติการหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
 (Principle of Electrical Engineering Laboratory)
615107 หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Principle of Engineering Profession)
615108 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial and Commercial Laws)
615109 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1)
 (Industrial Engineering Laboratory)
615110 การฝึกฝีมือช่าง 2(0-6-2)
 (Workshop Practices)
614104 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 1)
610205 การฝึกงานวิศวกรรม   1(0-240-0)
 (Engineering Practice)
 (ค) กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน 36 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615201 วิศวกรรมซ่อมบ�ารุง 3(3-0-6)
 (Maintenance Engineering)
615202 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(3-0-6)
 (Computer Aided Manufacturing)
615301 การศึกษางานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Work Study)
615302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
 (Safety Engineering)
615401 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
 (Quality Control)

615402 การออกแบบแผนการทดลองส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 (Experimental Design for Engineers)
615501 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Economy)
615502  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Cost Analysis)
615601 การวิจัยด�าเนินงาน  3(3-0-6)
 (Operations Research)
615602 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)
 (Production Planning and Control)
615701 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-1)
 (Industrial Engineering Project 1)
615702 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(0-6-2)
 (Industrial Engineering Project 2)
615703 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Plant Layout)
 (ง) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน 12 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกลุ่มความรู้ดังต่อไปนี้
 (ง.1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615203 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(2-3-5)
 (Hydraulics and Pneumatics Control)
615204 กระบวนการทางวิศวกรรมการขึ้นรูปวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Forming Materials Process Engineering)
615205 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Manufacturing Process)
615206 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1 3(2-3-5)
 (Computer Aided Design and Manufacturing 1)
615207 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 2 3(2-3-5)
 (Computer Aided Design and Manufacturing 2)
615208 การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3(2-3-5)
 (Analysis for Product Design and Process)
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 (ง.2) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615303 การยศาสตร์ส�าหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(3-0-6)
 (Ergonomics for Industrial Engineers)
615304 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
 (Logistics and Supply Chain Management)
615305 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)
 (Risk Management)
615306 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 (Management Information System)
615307 วิศวกรรมระบบ 3(3-0-6)
 (System Engineering)
615308 คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-5)
 (Computer in Industrial Engineering)
 (ง.3) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพและผลิตภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615403 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Quality Assurance)
615404 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(3-0-6)
 (Total Quality Management)
615405 การวัดและการบริหารผลิตภาพ 3(3-0-6)
 (Productivity Measurement and Management)
 (ง.4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615503 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6)
 (Industrial Project Feasibility Study)
615504 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Applied Industrial Economics)

 (ง.5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด�าเนินการ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615603 การควบคุมวัสดุคงคลัง 3(3-0-6)
 (Inventory Control) 
615604 เทคนิคการพยากรณ์ 3(3-0-6)
 (Forecasting Techniques)
615605 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ�าลองสถานการณ์ 3(3-0-6)
 (Computer Application in Simulation)
615606 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
 (Project Management)
615607 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)
 (Operation Management)
 (ง.6) กลุม่ความรูด้้านการบรูณาการวธิกีารทางวศิวกรรมอุตสาหการ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615704 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6)
 (Value Engineering)
615705 หัวข้อพิเศษในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)
 (Special Topics in Industrial Engineering)
 (2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
 นกัศกึษาสามารถเรยีนรายวชิาใดๆ ทีม่หาวทิยาลัยประกาศให้เป็น
รายวิชาเลือกเสรี

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน 
หรือสหกิจศึกษา 
 เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�างานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวิชา 610205 การฝึกงานวิศวกรรม และบังคับให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน) และ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน) ซึ่งไม่มีค่า
ระดับคะแนน
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 1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของ
นักศึกษา มีดังนี้
  1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี
ความเข้าใจในหลักการ ความจ�าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
  2) บรูณาการองค์ความรูท่ี้เรยีนมาเพือ่น�าไปแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้
จริง
  3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
  2. ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
 3. การจัดเวลาและตารางสอน
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าโครงงาน
 2.1 มาตรฐานการท�าโครงงาน
 การท�าโครงงานคือการที่นักศึกษาท�างานภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ทีป่รกึษาปรญิญานพินธ์ เป็นโครงงานวจิยัทีใ่ช้เวลาไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษา โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมอุตสาหการเป็นหลัก
ในการด�าเนินงานดังกล่าว เช่น การศึกษาเวลามาตรฐานในการท�างาน 
การลดเวลาในการท�างาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ ระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการบ�ารุงรักษาต่าง ๆ 
และการออกแบบการทดลอง (DOE) วัตถุประสงค์ของการท�าโครงงาน
ก็เพื่อให ้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู ้การท�างานจริงในโรงงาน
อุตสาหกรรม พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรม
อุตสาหการ ในสถานการณ์จริงซึ่งนักศึกษาจะได้มีความรู้ ความคุ้นเคย
กับการท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนออกไปท�างานจริงหลัง
จบการศึกษา
 2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 การท�าโครงงานดังกล่าวข้างต้นจะมีประโยชน์กับนักศึกษา เช่น
  (1) มีองค์ความรู้จากการท�าโครงงาน

  (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
  (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
  (4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์สถติิข้อมลู
และอภิปรายผล
  (5) สามารถปรับตัวในการท�างานร่วมกับผู้อื่น
  (6) สามารถน�าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
 3.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 4
 3.4 จ�านวนหน่วยกิต 
 โครงงานหรือปริญญานิพนธ์มีค่า 3 หน่วยกิต ลงทะเบียนในภาค
การศึกษาที่ 1 จ�านวน 1 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ 2 อีก 2 
หน่วยกิต ในการเรียนชั้นปีที่ 4
 3.5 การเตรียมการ 
 การเตรยีมการให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืทางวชิาการแก่นักศกึษา เช่น
  (1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�านักศึกษา โดยให้นักศึกษา
เป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
  (2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค�าปรึกษาและการ
ติดตามการท�างานของนักศึกษา
  (3) จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส่ิงอ�านวยความสะดวกในการท�างาน
โครงงานวิจัยเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์และสารเคมี เป็นต้น
 3.6 กระบวนการประเมินผล 
 กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น
  (1)  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ�าวิชาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา
  (2)  ประเมนิความก้าวหน้าในระหว่างการท�าวจัิยหรือโครงงาน
โดยอาจารย์ทีป่รึกษาอาจารย์ประจ�าวชิาและอาจารย์ประจ�าอย่างน้อย 3 
คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
  (3) ประเมินผลการท�างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการ
ตดิตามการท�างานผลงานทีเ่กดิในแต่ละขัน้ตอน และรายงานโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
6002xx กลุ่มสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-1)
610108 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
  รวม 17(15-6-32)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1)
615110 การฝึกฝีมือช่าง 2(0-6-2)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

รวม 18(14-12-32)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
610203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
612225 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
612226 ปฏิบัติการหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
614110 เธอร์โมไดนามิกส์  3(3-0-6)
615107 หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม 3(3-0-6)
  รวม 19(18-3-37)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
6002xx กลุ่มสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  3 3(3-0-6)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
615105 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)
615501 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
  รวม 18(17-3-35)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

615106 กระบวนการผลิตส�าหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-5)
615109 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1)
615202 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(3-0-6)
615302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
615401 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
615602 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)
615xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3(x-x-x)
  รวม 19(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6003xx กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา 3(x-x-x)
614104 ปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-1)
615108 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 3(3-0-6)
615301 การศึกษางานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
615601 การวิจัยด�าเนินงาน 3(3-0-6)
615703 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
615xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3(x-x-x)

รวม 19(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6004xx กลุ่มวิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
615201 วิศวกรรมซ่อมบ�ารุง 3(3-0-6)
615402 การออกแบบแผนการทดลองส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)
615502 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
615701 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-1)
615xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3(x-x-x)
  รวม 16(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6003xx กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา 3(x-x-x)
615702 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(0-6-2)
615xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
  รวม 14(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

610205 การฝึกงานวิศวกรรม 1(0-240-0)
  รวม 1(0-240-0)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัย

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Safety 
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย) 
ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Safety Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B. Eng. (Safety Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 วิศวกรรมความปลอดภัย

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
 5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะ
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
 1) วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer)
 2) เจ ้าหน ้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ 
(Safety Officer, Professional Level) หรือ จป.วิชาชีพ
 3) นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygienist)
 4) นักอาชีวอนามัย (Occupational Health Officer)
 5) พนักงานตรวจความปลอดภัย (Safety Auditor)
 6) ผู้ช�านาญการด้านความปลอดภัย (Safety Officer, Senior 
Professional Level)
 7) เจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารตรวจวดัสภาพแวดล้อม (Environmental 
Sampling Officer)
 8) นกัวชิาการหรอืนกัวิจยั (Academic Scholar or Researcher)
สามารถประกอบอาชีพตามที่ระบุและอาชีพอื่นๆได้ ยกเว้นอาชีพที่ต้อง
ขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

7. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ
สถาบัน
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย ได้ก�าหนดให้นักศึกษาที่เข้าเรียนจะต้องได้เรียนรู้ในกลุ่มวิชา
ปรับเพ่ิมพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ครบ 22 
หน่วยกิต และ 12 หน่วยกิต ตามล�าดับ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเพิ่มพูน
ความรู ้และปรับกระบวนการความคิดให้สอดคล้องกับหลักการทาง
วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ ในขณะเดยีวกนัจะต้องได้เรยีนรูใ้นกลุม่
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นมนุษย์
และการปรับตัวให้อยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบัน โดยสาขาวิชาได้มีการ
ประสานงานร่วมกบัคณะและสาขาวชิาอืน่ๆ ซึง่นกัศกึษาจะต้องเข้าเรยีน
ในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว ดังนี้
 7.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอื่น
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 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้แก่
 (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 (3) กลุ่มวิชาภาษา 
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้แก่
 (1) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
 (2) กลุ่มวิชาเคมี 
 (3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 7.2  กลุม่วชิา/รายวชิาในหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสตูร
อื่นต้องมาเรียน
 สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยัได้เปิดสอนรายวชิาในหลกัสตูร
ให้กบัสาขาวชิาหรอืคณะอ่ืน เพือ่เรียนในหมวดวชิาเฉพาะหรือหมวดวชิา
เลือกเสรีของมหาวิทยาลัย
 7.3 การบริหารจัดการ
 ด�าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน้าสาขา
วิชา (ประธานหลักสูตร) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และการด�าเนินงานทาง
วิชาการจะอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัย เอเชีย
อาคเนย์ พ.ศ.2548 
8. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 8.1 ปรัชญา
  มุง่เน้นการพฒันาบัณฑติให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่องานด้านวิศวกรรมความ
ปลอดภัย และงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ทีพ่ร้อมปฏบิตังิาน มคีวามรับผดิชอบ มคีณุธรรม จรยิธรรม 
สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต 

 8.2 ความส�าคัญ
 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่มุ ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะ
และทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก�าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมี
สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์ด้านวิศวกรรม
และประยุกต์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และองค์ความรู้ต่างๆ มา
ใช้ในการวเิคราะห์ ประเมนิ ตรวจสอบ และออกแบบอย่างเป็นระบบ ตอบ
สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ของส�านักความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 8.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และสุขศาสตร์
อตุสาหกรรม โดยสามารถปฏบิติังานในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั
ในการท�างานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)ตามกฎหมาย ต�าแหน่งวิศวกร 
หรือต�าแหน่งอื่นๆได้ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และ
ความต้องการก�าลงัคนของตลาดแรงงานและสงัคมทัง้ในภาคอตุสาหกรรม 
ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ 
 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้เชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเพ่ือประยุกต์ศาสตร์ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน รวมทั้งด้านภาษาตามมาตรฐานสากล ในการประยุกต์ความรู้ไป
ใช้ในการตระหนกั ประเมนิ และควบคมุอนัตรายและปัจจยัเสีย่งต่างๆใน
ส่ิงแวดล้อมการท�างาน รวมทัง้บรหิารจดัการและส่ือสาร เพือ่ให้เกดิสภาพ
การท�างานที่ปลอดภัย
 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณในวิชาชีพ สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพทั้งลูกจ้างและ
นายจ้างได้อย่างมีความสุข



233

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
 ระบบการจดัการศกึษาเป็นไปตามแนวปฏิบัตใินการรับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด อาทิ ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558, 
เกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือ
เทยีบเท่า ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 
2549, แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 
2558, ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2554, ระเบียบคณะ
กรรมการสภาวศิวกรว่าด้วยวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ วชิาพืน้ฐานทาง
วิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2558, ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553, ประกาศกระทรวง
ศึกษาธกิาร เร่ือง หลกัเกณฑ์การก�าหนดชือ่ปรญิญา พ.ศ. 2549, แนวทาง
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552, และแนวปฏิบัติในการน�าเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อ
ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รวมท้ังข้อก�าหนดและกฎระเบยีบ
ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีสาระส�าคัญ
ดังต่อไปนี้
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อนท่ีก�าหนดระยะเวลา และจ�านวน
หน่วยกติโดยมสีดัส่วนเทยีบเคยีงกนัได้กบัการศึกษาปกต ิข้อก�าหนดต่างๆ 
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จ�านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 
สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน - เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
 ภาคเรียนที่ 1 : เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
 ภาคเรียนที่ 2 : เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2548 และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษา
ปรญิญาตรสีาขาอาชวีอนามยั หรอืเทยีบเท่า ทีก่รมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงานก�าหนดดังนี้
 1) ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หรือมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ
 2) ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ใช่
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-
คณติศาสตร์ ไม่เพยีงพอ โดยจะต้องลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัเพิม่พืน้ฐาน
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ให้ครบจ�านวน 22 หน่วยกิต  
คณิตศาสตร์ให้ครบจ�านวน 12 หน่วยกิต ซึ่งสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้
จัดการเรียนการสอนปรับพื้นให้
 3) ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ในสาขา
วิชาช่างอุตสาหกรรม หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม โดยการเทียบโอนหน่วยกิต โดยจะต้องลง
ทะเบียนเรียนวิชาปรับเพิ่มพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ให้ครบจ�านวน 22 หน่วยกิต ,คณิตศาสตร์ให้ครบจ�านวน 12 หน่วยกติ ซึง่



234

สถาบันการศึกษาจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนปรับพ้ืนให้ ส�าหรับสาขา
วิชาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ�าหลักสูตร
 4) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร ์ อุตสาหกรรมศาสตร ์ ครุศาสตร ์ อุตสาหกรรม 
สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ นับว่ามีพื้นฐานความ
รู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ หากเป็นคุณวุฒิการศึกษา
ในศาสตร์ด้านอืน่ๆจะต้องลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัเพิม่พืน้ฐานกลุม่สาระ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ครบจ�านวน 22 หน่วยกิต , คณิตศาสตร์ให้
ครบจ�านวน 12 หน่วยกิต ซึ่งสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้จัดการเรียนการ
สอนปรับพื้นให้
 5) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์

3. ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียนและเป็นไปตามข้อก�าหนด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

4. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวทิยาลยัฯ 
 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบโอนตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของส�านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องของสภาวชิาชีพ และระเบียบมหาวทิยาลัย
เอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การ
ศึกษาในระบบ พ.ศ. 2547, ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เร่ือง 
การลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบัน

5. หลักสูตร
 5.1 หลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 5.1.1 จ�านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 
หน่วยกิต
 5.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
 นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนศกึษารายวชิารวมไม่น้อยกว่า 145 
หน่วยกิต โดยให้ศึกษาในรายวิชาต่างๆ จนครบตามโครงสร้างองค์
ประกอบและข้อก�าหนดของหลักสูตร ดังนี้
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       9 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 109 หน่วยกิต
  2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน จ�านวน 49 หน่วยกิต ประกอบ
ด้วย
 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 25 หน่วยกิต
    และคณิตศาสตร์ 
 (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  24 หน่วยกิต
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน จ�านวน 60 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหรือวิชาชีพเฉพาะสาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ�านวน 54 หน่วยกิต  ประกอบด้วย
 (1) กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุม 25 หน่วยกิต
  สิ่งแวดล้อมในการท�างาน
 (2) กลุ่มวิชาด้านความปลอดภัยและ 11 หน่วยกิต
  การบริหารความปลอดภัย
 (3) กลุ่มวิชาด้านอาชีวอนามัยและ 18 หน่วยกิต
  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
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 2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม จ�านวน 6 หน่วยกิต โดยเลือก
จากกลุ่มวิชาดังนี้
 (1) กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมและ - หน่วยกิต
  การควบคุมสิ่งแวดล้อมในการท�างาน 
 (2) กลุ่มวิชาด้านความปลอดภัยและ - หน่วยกิต
  การบริหารความปลอดภัย
 (3) กลุ่มวิชาด้านอาชีวอนามัยและ  - หน่วยกิต
  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

หลักเกณฑ์การก�าหนดรหัสวิชา
 คณะวศิวกรรมศาสตร์มีหลักเกณฑ์การก�าหนดรหสัวชิาของสาขา
วิชาวิศวกรรมความปลอดภัย โดยใช้รหัสวิชาใช้เลขอารบิก 6 หลัก 
น�าหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
 เลขหลักแสน หลักหม่ืน หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
 50xxxx หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 51xxxx หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 52xxxx หมายถึง  คณะบริหารธุรกิจ
 53xxxx หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 54xxxx หมายถึง  คณะนิติศาสตร์
 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
 xx0xxx หมายถึง  วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 xx2xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 xx3xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 xx5xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 xx7xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 xx9xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 xxx1xx  หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ ้ าและสาขาวิชา วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
   อิเล็กทรอนิกส์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง/กลุ่มวิชา
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม/กลุ่มวิชา
   วิศวกรรมสื่อสาร
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 xxx5xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวชิาวศิวกรรมฐานรากและธรณเีทคนิค
 xxx5xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทางและส�ารวจ
 xxx6xx หมายถึง  กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
 xxx7xx หมายถึง  กลุ่มวชิาวศิวกรรมแหล่งน�า้และสิง่แวดล้อม
 xxx8xx หมายถึง  กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม
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 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต
 xxx5xx หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการวัด
   และการควบคุม
 xxx6xx หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องกล
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการผลิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 5171xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
   และวิทยาศาสตร์
 5172xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
 5173xx หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุม
   สิ่งแวดล้อมในการท�างาน
 5174xx หมายถึง  กลุ่มวิชาชีพด้านความปลอดภัย
   และการบริหารความปลอดภัย
 5175xx หมายถึง  กลุม่วชิาชพีด้านอาชวีอนามยัและสขุศาสตร์
   อุตสาหกรรม
 ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชาที่มีอยู ่ใน
แต่ละกลุม่

รายวิชาในหลักสูตร
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้

 (1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500101 ดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6)
 (Music and Life) 
500102 มนุษย์กับอารยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Civilization)
500103 ปรัชญาและศาสนากับการด�ารงชีวิต 3(3-0-6)
 (Philosophy and Religion for Living)
500104 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
500105 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Ethical and Logical Application)
500106 ตรรกวิทยาและการใช้  3(3-0-6)
 (Logic and Usage)
500107 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
 (Environmental Ethics)
 (1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500201 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6)
 (General Psychology)
500202 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6)
 (Man and Society)
500203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)
 (Quality of Life Promotion)
500204 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6)
 (Human Relations and Personality Development)
500205 สังคม การเมืองและการปกครอง  3(3-0-6)
 (Society, Politics and Government)
500206 สังคม เศรษฐกิจและการจัดการ  3(3-0-6)
 (Society, Economy and Management)
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500207 พลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์  3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
500208  กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
 (Law for Daily Life)

 (1.3) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 12 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500301 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
 (English 1)
500302 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
 (English 2)
500303 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6)
 (English 3)
500305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)

 (1.4) กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต 
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3(3-0-6)
 (Fundamental Mathematics)
 และให้เลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500401 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Computer in Daily Life) 
500402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Life)

500403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
 (Life and Environment) 
500404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่  3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
500405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการน�าเสนอ 3(3-0-6)
 (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
500406 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Fundamental Mathematics and Statistics)
500408 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Fundamental Statistics for Basic Data Analysis)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
 (2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 49 หน่วยกิต
ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
 (2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
25 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
510101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1) 
510102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2)
510103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 3)
510104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6)
 (Physics 1)
510105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
 (Physics Laboratory 1)
510106 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6)
 (Physics 2)
510107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
 (Physics Laboratory 2)
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510108 เคมี  3(3-0-6)
 (Chemistry)
510109 ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-1)
 (Chemistry Laboratory)
517101 ชีววิทยาและจุลชีววิทยา 2(2-0-4)
 (Biology and Microbiology)
517102 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4)
 (Basic Human Anatomy and Physiology)

  (2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 24  หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
510201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
510202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
510203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
510204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
 (Computer Programmings)
517211 สถิติส�าหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
 (Statistics for Safety Engineering Research)
517212 กระบวนการผลิต  3(3-0-6)
 (Manufacturing Processes)
517213 เทอร์โมฟลูอิดส์ 3(3-0-6)
 (Thermofluids)
517214 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3(2-3-5)
 (Fundamental of Electrical Engineering)

 (3) กลุม่วชิาเฉพาะด้านหรอืกลุม่วชิาชพีเฉพาะสาขาวชิาอาชวี
อนามยัและความปลอดภัย (กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานก�าหนด 
> 44 หน่วยกิต) 60 หน่วยกิตให้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในกลุ ่มวิชา
ดังต่อไปนี้
 (3.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 54 หน่วยกิต
ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
  (3.1.1) กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุมสิ่งแวดล้อมใน
การท�างาน จ�านวน 25 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
517311 หลักการทางวิศวกรรมส�าหรับงานความปลอดภัย 2(2-0-4)
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 (Principles of Engineering for Occupational Health,
 Safety and Environment)
517312 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Safety Engineering)
517313 ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-1)
 (Industrial Safety Engineering Laboratory)
517314 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Plant Layout Design)
517315 วิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย 3(3-0-6)
 (Chemical and Fire Emergency Protection Engineering)
517316 ปฏิบัติการการป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี 1(0-3-1)
 และอัคคีภัย 
 (Chemical and Fire Emergency Protection 
 Engineering laboratory)
517317 วิศวกรรมการออกแบบการระบายอากาศ 3(3-0-6)
 ในงานอุตสาหกรรม
 (Industrial Ventilation Engineering Design)
517318 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 3(3-0-6)
 (Air and Noise Pollution Control Engineering)
517319 การยศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Ergonomics)
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517320 โครงงานวิศวกรรม 1 1(0-3-1)
 (Engineering Project 1)
517321 โครงงานวิศวกรรม 2 2(0-6-2)
 (Engineering Project 2)
 (3.1.2) กลุ ่มวิชาด้านความปลอดภัยและการบริหารความ
ปลอดภัย  11 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
517415 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4)
 (Industrial Processes and Hazards)
517416 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 3(3-0-6)
 และสิ่งแวดล้อม 
 (Occupational Health, Safety and Environmental Laws)
517417 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงาน 3(3-0-6)
 อุตสาหกรรม 
 (Industrial Risk Assessment and Management)
517418 การฝึกงานภาคสนาม 1(0-0-320ชม.)
 (Field Training)
517419 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2(2-0-4)
 (Industrial Psychology and Organization )

 (3.1.3) กลุ่มวิชาด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
517511 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 (Principles of Industrial Hygiene)
517512 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์  3(3-0-6)
 อุตสาหกรรม
 (Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
517513 พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
 (Occupational Toxicology) 

517514 อาชีวเวชศาสตร์และวิทยาการระบาด 2(2-0-4)
 (Occupational Medicine and Epidemiology
517515 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ 2(2-0-4)
 (First Aid in Workplaces)
517516 ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ  1(0-3-1)
 ความปลอดภัย 1
 (Industrial Hygiene and Safety Practice 1)
517517 ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ  1(0-3-1)
 ความปลอดภัย 2
 (Industrial Hygiene and Safety Practice 2)
517518 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
 (Occupational Health and Safety Management )
 (3.1.4) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่างๆดังนี้ เพ่ือให้ได้หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
  (3.1.4.1) กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุมสิ่งแวดล้อมใน
การท�างาน 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
517323 วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6)
 (Energy Conservation Engineering)
517324 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
 (Special Topics in Safety Engineering)
517325 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Safety Engineering in Construction)
 (3.1.4.2) กลุ่มวิชาด้านความปลอดภัยและการบริหารความ
ปลอดภัย 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
517420 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Waste Management)
517421 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrialized Environmental Engineering)
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517422 วิศวกรรมการบ�าบัดน�้าเสีย 3(3-0-6)
 (Wastewater Treatment Engineering)
517423 การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 ในอุตสาหกรรม  
 (Assessement and Analysis of Industrial 
 Environmental Impact)
517424 การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 3(3-0-6)
 (Management of Chemicals and Hazardous Materials)
 (3.1.4.3) กลุ่มวชิาด้านอาชวีอนามยัและสขุศาสตร์อตุสาหกรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
517520 ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย  3(3-0-6)
 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  (International Standard for Occupational Health, 
 Safety and Environmental Management System)
517521 วิทยาการฝึกอบรมและสัมมนาด้าน 3(3-0-6)
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 (Occupational Health, Safety and Seminar Training)

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาของคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จ�านวน 6 
หน่วยกิต 
 3.1 รายวิชายกเว้น
 รายวิชาทีไ่ด้รบัการยกเว้นให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
หรือส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 3.2 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน
 ผู้เข้าศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน หรือหรือ
มีประสบการณ์ในการท�างาน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ได้ ท้ังน้ีเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ พ.ศ. 2545 และระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
พ.ศ. 2547 โดยผู้เข้าศึกษาสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ท่ีสะสมไว้
จากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั การ
ฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท�างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ ซ่ึง
สามารถสรปุสาระส�าคญัของหลกัเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรยีนได้ดังน้ี
 3.2.1 คณุสมบติัของผู้ขอเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรี
 (1) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 (2) ผูข้อเทยีบโอนผลการเรยีนต้องเป็นหรอืเคยเป็นนักศกึษาของ
สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ทบวง
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
 3.2.2 รูปแบบและหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิต ระดับปริญญาตรี
 การเทียบโอนผลการเรียน ผู้เข้าศึกษาสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนได้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศยั โดยมหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์มรูีปแบบการเทยีบวชิาเรยีนและ
โอนหน่วยกิต 2 รูปแบบ ได้แก่
  1) การเทียบโอนผลการเรียน
 การเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับอุดมศึกษาที่ผู้เข้า
ศึกษาเคยได้ศึกษามาแล้วจากสถาบันการอุดมศึกษาอื่น เพื่อใช้นับเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จะใช้หลักเกณฑ์
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ ดังนี้
 (1) เป็นรายวชิาหรอืกลุม่รายวิชาในหลกัสูตรระดบัอดุมศกึษาหรือ
เทียบเท่าที่ทบวง มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตาม
กฎหมายรับรอง 
 (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
 (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต�่ากว่าระดับ
คะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 
 (4) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในส่ีของ
จ�านวน หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
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 (5) รายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาที่ เทียบโอนจากต่างสถาบัน
อุดมศึกษาจะไม่น�ามาค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับ
โอนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 (7) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอน
นักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาต
ให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
  2) การเทียบโอนประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ 
การฝึกอบรม หรือในการท�างานเพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 การขอเทยีบโอนความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ จากการศกึษา
นอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เข้าศึกษา เพื่อนับเป็น
หน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ จะใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจาก
การศกึษานอกระบบ และ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัเข้าสูก่ารศกึษาใน
ระบบ ดังนี้
 (1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลกัสตูรและระดบัการศกึษาทีเ่ปิดสอนในสถาบนัอดุมศกึษาทีผู้่ขอเทยีบ
ต้องการ 
 (2) การเทียบประสบการณ์จากการท�างานต้องค�านึงถึงความรู้ที่
ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก 
 (3) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือ
กลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไป
ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก�าหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
อุดมศึกษา 
 (4) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัว
อักษร C หรือ 
 (5) แต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส�าหรับรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวชิาระดับปริญญาตร ีและไม่ต�า่กว่าระดับคะแนนตวัอกัษร B หรอื
แต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าส�าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ระดบับณัฑติศกึษา จงึจะให้จ�านวนหน่วยกติของรายวชิาหรือกลุม่รายวชิา
นัน้ แต่จะไม่ให้ระดบัคะแนนตวัอักษรและไม่มกีารน�ามาคดิคะแนนผลการ
เรียนหรือค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 (6) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน เช่น ถ้า
ได้หน่วยกิต จากการทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บันทึก 
“CS” (credits from standardized test) ถ้าได้หน่วยกิตจากการ
ทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized tests) ให้
บันทึก “CE” (credits from exam) ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการ
ศกึษา/อบรมทีจ่ดัโดยหน่วยงานอืน่ทีไ่ม่ใช่สถาบันอดุมศกึษา (evaluation 
of non-sponsored training) ให้บนัทกึ “CT” (credits from Training) 
และถ้าได้หน่วยกติจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บนัทึก 
“CP” (credits from portfolio) เป็นต้น 
 (7) การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัให้หน่วยกติได้รวมกนัไม่เกนิสามในสีข่อง
จ�านวนหน่วยกติรวมของหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีีข่อเทยีบ และใช้เวลา
ศกึษาอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาทีร่บัโอนอย่างน้อยหนึง่ปีการศึกษา ส�าหรับ
ระดับบณัฑติศกึษาให้สถาบนัอดุมศกึษาแต่ละแห่งโดยความเหน็ชอบของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาก�าหนดให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรที่ขอเทียบและหลักเกณฑ์การเทียบโอนระหว่างการศึกษา
ในระบบ
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5001xx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3(3-0-6)
5002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1) 3(3-0-6)
500301 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1) 
500407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
510104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
510105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
510108 เคมี  3(3-0-6)
510109 ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-1)

รวม 20(17-8-37)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
500302 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
510101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
510106 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
510107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
510201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
517101 ชีววิทยาและจุลชีววิทยา 2(2-0-4)
517311 หลักการทางวิศวกรรมส�าหรับงานความปลอดภัย  2(2-0-4)
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

รวม 17(14-8-31)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
500303 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)
510102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
510202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
510204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
517102 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4)
517511 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
517515 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ 2(2-0-4)
   รวม 19(18-3-37)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
500305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
510103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม3 3(3-0-6)
510203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
517212 กระบวนการผลิต 3(3-0-6)
517213 เทอร์โมฟลูอิดส์ 3(3-0-6)
517214 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5)
517512 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์ 3(3-0-6)
  อุตสาหกรรม 
   รวม 21(20-3-41)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 517418 การฝึกงานภาคสนาม  1(0-0-320ชม.)
   รวม 1(0-0-320ชม.)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5004xx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2)  3(3-0-6)
517211 สถิติส�าหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
517314 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
517318 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 3(3-0-6)
517320 โครงงานวิศวกรรม 1 1(0-3-1)
517514 อาชีวเวชศาสตร์และวิทยาการระบาด 2(2-0-4)
5xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6)
   รวม 18(17-3-35)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2) 3(3-0-6)
5004xx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (3) 3(3-0-6)
517419  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2(2-0-4)
517321 โครงงานวิศวกรรม 2 2(0-6-2)
5xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6)
   รวม 13(11-6-24)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
517312 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
517313 ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 1(0-3-1)
517315 วิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย 3(3-0-6)
517316 ปฏิบัติการการป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี 1(0-3-1)
 และอัคคีภัย 
517415 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4)
517513 พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
517516 ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 1 1(0-3-1)
517xxx กลุ่มวิชาเลือกในวิชาชีพ (1)
            517420 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
   รวม 17(14-9-31)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
517317 วิศวกรรมการออกแบบการระบายอากาศ 3(3-0-6)
 ในงานอุตสาหกรรม
517319 การยศาสตร์ 3(3-0-6)
517416 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
517417 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
517517 ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2 1(0-3-1)
517518 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
517xxx  กลุ่มวิชาเลือกในวิชาชีพ (2) 
            517520 ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย  3(3-0-6)
             อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม 
   รวม 19(18-3-37)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in 
 Environmental Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering 
  (Environmental Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Environmental Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 ไมมี
4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  145  หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ  
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)
 เป็นหลักสูตรทางวิชาการ

 5.3 ภาษาที่ใช้

 การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบาง
รายวิชามีการใช้เอกสารและต�าราเป็นภาษาอังกฤษ
 5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับนกัศกึษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์ทีจ่ดัการเรยีน
การสอนโดยตรง
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
 6.1 วิศวกรสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงาน
วศิวกรรมสิง่แวดล้อม เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานผลิตน�า้ประปา 
งานบ�าบัดน�้าเสีย งานก�าจัดขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรม และการ
ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม เป็นต้น เป็นผูป้ระกอบการอสิระ เช่น 
รับเหมางานก่อสร้างระบบบ�าบัด และงานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น
 6.2 วศิวกรสิง่แวดล้อมในหน่วยงานของรฐับาล เช่น กรมควบคมุ
มลพิษ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้า ส�านักสิ่งแวดล้อม เทศบาล
 6.3 วิศวกรส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
 6.4 อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมหรือเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
อนุปริญญา หรือเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมหรือ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรมสิง่แวดล้อมในสถานศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอน
ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 6.5 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

7. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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 7.1 ปรัชญาของหลักสูตร
 มุง่เน้นการพัฒนาบณัฑติให้มคีวามรู ้ทักษะ ความสามารถ ความ
เชีย่วชาญทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัต่ิองานด้านวศิวกรรมสิง่แวดล้อม  
สามารถสือ่สารและท�างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีประสทิธภิาพ มุง่เน้นใน
การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มี
ความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต
  7.2 ความส�าคัญ 
 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้าน
วิชาชีพตามข้อก�าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะ และทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์ด้านวิศวกรรมและประยุกต์ศาสตร์
ทางด้านวศิวกรรมสิง่แวดล้อม ในการท�างาน และน�าองค์ความรูต่้างๆ มา
ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และออกแบบอย่างเป็นระบบ 
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผ่านการฝึกงานใน
สถานประกอบการ หรือสหกจิศกึษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์ในการพิจารณา
รายวิชาที่ก�าหนดตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่าตามข้อก�าหนดของสภาวิศวกร
 7.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  7.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านวิชาการและปฏิบัติการ ระดับ
ปรญิญาตร ีให้มคีวามรูคู้ค่ณุธรรมและจรยิธรรมทีจ่ะประกอบวชิาชพีด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในสาขาต่างๆ เช่น การออกแบบและด�าเนินการ
ระบบบ�าบดัน�า้เสยี  วศิวกรรมประปา วศิวกรรมขยะมลูฝอย การประเมนิ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นต้น โดยสามารถน�า
ความรู้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล
ตามแผนพัฒนาประเทศ และความต้องการก�าลังคนของตลาดแรงงาน
และสังคม ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการ

ต่างๆ
  7.3.2 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของวิศวกรสิง่แวดล้อม 
และสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  7.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวชิาชพี สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประกอบอาชพีทัง้ลูกจ้าง
และนายจ้างได้อย่างมีความสุข

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
 ระบบการจดัการศกึษาเป็นไปตามแนวปฏบิตัใินการรบัทราบการ
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด อาทิ ประกาศกระทรวง
ศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558,  
แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2558,  
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตร  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558,   ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และ
วุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558,  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553,  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลัก
เกณฑ์การก�าหนดชือ่ปรญิญา พ.ศ. 2549,  แนวทางการปฏบิติัตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552,  และแนวปฏิบัติ
ในการน�าเสนอหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษาต่อส�านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งข้อก�าหนดและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
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 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า  
15  สัปดาห์ โดย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ�าหลกัสตูร แต่ไม่น้อยกว่าจ�านวน 1 ภาค
การศึกษา  ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1. วัน-เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม -  เดือนธันวาคม
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือน มกราคม -  เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนาย น - เดือน กรกฎาคม
 ภาคปกติ และภาคสมทบ จะมีเวลาเรียน ดังนี้
 ภาคปกติ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลาเรียน 08.30 - 16.30 น.
 ภาคสมทบ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลาเรียน 17.45 - 20.45 น.
  วันอาทิตย์  เวลาเรียน 08.30 - 20.45 น.
 2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 คณุสมบัติของผูเ้ข้าศกึษาเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยเอเชยี
อาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2559 และเกณฑ์ในการ
พิจารณาวุฒิการศึกษาปริญาตรีสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมดังนี้
  2.2.1 รับผูส้�าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอื
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างอุตสาหกรรม 
ได้แก่ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง  ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกล
โรงงาน ช่างเชื่อมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น 

เทคโนโลยเีคร่ืองจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนกั ช่างเทคนิคการหล่อ 
ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ 
เทคโนโลยส่ิีงทอ เทคนคิการท�าต้นแบบ ส�าหรับสาขาวชิาอืน่ ๆ  นอกจาก
ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
  2.2.2 รับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบตัรวชิาช้ันสงู 
(ปวส.) หรอืเทยีบเท่าโดยการเทยีบโอนหน่วยกิตในสาขาช่างอตุสาหกรรม 
ได้แก่ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง  ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกล
โรงงาน ช่างเชื่อมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น 
เทคโนโลยเีคร่ืองจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนกั ช่างเทคนิคการหล่อ 
ช่างเคร่ืองมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม   ช่างเมคคาทรอนิกส์ 
เทคโนโลยส่ิีงทอ เทคนคิการท�าต้นแบบ ส�าหรับสาขาวชิาอืน่ ๆ  นอกจาก
ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
  2.2.3 ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดับปริญญาตร ีเพือ่ศกึษาปรญิญา
ที่สอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2559
  2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 2.3 ระบบการจัดการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อก�าหนด
มหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2529
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัยฯ
 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทยีบโอนตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข ้องของสภาวิชาชีพ และข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2559
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3. หลักสูตร
 3.1 จ�านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 
หน่วยกิต 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ
  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
  (1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกติ
  (1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6  หน่วยกติ
  (1.3) กลุ่มวิชาภาษา   12  หน่วยกติ
  (1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกติ
 2) หมวดวิชาเฉพาะ  109 หน่วยกติ
  2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม 61 หน่วยกติ
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกติ
    และวิทยาศาสตร์ 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 หน่วยกติ
  2.2 วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 48 หน่วยกติ
  - กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30 หน่วยกติ
  - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18 หน่วยกติ
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ
 3.3 ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจ�าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเลขอารบิก 6 หลัก น�าหน้า
ชื่อทุกวิชาในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
 600xxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์

 ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
 xx0xxx หมายถึง  วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 xx1xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 xx2xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 xx3xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 xx5xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xx6xxx  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 xx7xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 xx8xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 เลขหลักร้อยแสดงถึง กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชา
     ภาษาต่างประเทศ
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 เลขหลักร้อย หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาโครงงาน
 เลขหลักร้อย หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  xxx1xx หมายถึง กลุม่วชิาพืน้ฐานทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม
 xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมน�้าเสีย/ประปา
 xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมมลพิษทางอากาศ 
     เสียง แรงสั่นสะเทือน
 xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย และ
     ขยะอันตราย
 xxx5xx หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการทางด้าน
     สิ่งแวดล้อม
 xxx6xx หมายถึง กลุ่มวชิาวศิวกรรมสุขาภบิาลและสขุภาพ
 xxx7xx หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรม
     สิ่งแวดล้อม



248

 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละ
กลุ่ม

4 รายวิชาในหลักสูตร มีดังต่อไปนี้
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต
 (ก) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6)
 (Music and Life)
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม 3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
 (Aesthetics of Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 3(3-0-6)
 (Man and Reasoning)
600106 จิตส�านึกสาธารณะ 3(3-0-6)
 (Public Minded Spirit)
 (ข) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Psychology for Living)
600202  วิถีของสังคม 3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)

600204 ความสง่าแห่งตน 3(3-0-6)
 (Personality Development) 
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology)
 (ค) กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 12 หน่วยกิต
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Listening and Speaking English)
 และให้เลือกศกึษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลอืกศกึษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน    3(2-2-5)
 (English in Daily Life)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (French in Daily Life)
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600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 (Literary Arts for All)
 (ง) กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกติ
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics)
 และให้เลอืกศกึษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ โดยให้เลอืกศกึษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ 3(3-0-6)
 ในชีวิตประจ�าวัน   
 (Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Life and Environment)
600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Information Management)

600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการ 3(2-2-5)
 น�าเสนอ 
 (Information Technology for Documentation and 
 Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)
600408  สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision)

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ�านวน  109  หน่วยกิต
 (ก) กลุม่วชิาพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ จ�านวน 
21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1)
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2)
610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 3)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
 (General Physics 1)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
 (General Physics 2)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
610108 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
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 (ข) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
610203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
 (Computer Programming)
610205 การฝึกงานวิศวกรรม  1(0-240-0)
 (Engineering Practice)
613202 ความแข็งแรงของวัสดุ 3(3-0-6)
 (Strength of Materials)
613203 ชลศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Hydraulics)
613204 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-2)
 (Hydraulics Laboratory)
613205 ส�ารวจ 3(3-0-6)
 (Surveying)
613206 ปฏิบัติงานส�ารวจ 1(0-3-2)
 (Surveying Laboratory)
613207 การฝึกส�ารวจภาคสนาม  1(0-0-80 ชั่วโมง)
 (Surveying Field Camp)
613701 อุทกวิทยา 3(3-0-6)
 (Hydrology)
616101 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
 (Chemistry for Environmental Engineering)
616102 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Biology for Environmental Engineering)

616201 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส�าหรับ 3(3-0-6)
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1       
 (Unit Operations and Processes for Environmental 
 Engineering 1)
616202  ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส�าหรับ 3(3-0-6)
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2   
 (Unit Operations and Processes for Environmental 
 Engineering 2)
 (ค) กลุม่วชิาหลกัด้านวศิวกรรมสิง่แวดล้อม จ�านวน 30  หน่วยกติ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
616701  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-1)
 (Environmental Engineering Project I)
616702  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 2(0-6-2)
 (Environmental Engineering Project II)
616103  หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Fundamental of Environmental Engineering)
616203  การออกแบบทางวิศวกรรมประปา 3(3-0-6)
 (Water Supply Engineering Design)
616204  การออกแบบทางวิศวกรรมน�้าเสีย 3(3-0-6)
 (Wastewater Engineering Design)
616301  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6)
 (Air Pollution and Control)
616401  วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6)
 (Solid Waste Engineering)
616402 การจัดการขยะอันตราย 3(3-0-6)
 (Hazardous Waste Management)
616501 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental Impact Assessment)
616502 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental Law)



251

616601 สุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6)
 (Building Sanitation)
 (ง) กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรมสิง่แวดล้อมและวศิวกรรมโยธา  
จ�านวน  18  หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
 (ง.1) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
616104 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
 สิ่งแวดล้อม
 (Computer Application for Environmental Engineering)
616105 วิศวกรรมนิเวศวิทยา 3(3-0-6)
 (Ecological Engineering)
616205 การควบคุมมลพิษน�้าเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Water Pollution Control)
616302 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 3(3-0-6)
 (Noise and Vibration Control)
616503 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3(3-0-6)
 (Environment and Energy)
616504 ระบบและการจัดการทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental System Management)
616505 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Safety Management)
616506 การป้องกันมลพิษ 3(3-0-6)
 (Pollution Prevention)
616602 วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental Health Engineering)
 (ง.2) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง ฐานราก และ
ธรณีเทคนิค) 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613301 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
 (Theory of Structure)

613302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
 (Structural Analysis) 
613303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8)
 (Reinforced Concrete Design)
613304 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-8)
 (Timber and Steel Design)
613401 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Soil Mechanics)
613402 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-2)
 (Soil Mechanics Laboratory)

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
 นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาใดๆ ทีม่หาวทิยาลัยประกาศ
ให้เป็นรายวิชาเลือกเสรี

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
 เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�างานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวชิา 610205  การฝึกงานวศิวกรรม 1(0-240-0) หน่วยกติ และบงัคบั
ให้นกัศกึษาระดับปรญิญาตรทุีกคนลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานี ้โดยผลการ
ศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน)       
และ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน)
 1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
 ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อให้มีทักษะใน
การปฏบิติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเข้าใจในหลกัการ 
ความจ�าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
 1) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อน�าไปแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จริง
 2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
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 2. ช่วงเวลา
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
 3. การจัดเวลาและตารางสอน
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าโครงงานหรืองานวิจัย 
 รายวชิาโครงงานวศิวกรรมสิง่แวดล้อม  ทีก่�าหนดให้นกัศกึษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 (616701 โครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 1) และภาคการศึกษาท่ี 2 (616702 โครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 2) ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน 
(จ�านวนนักศึกษาต่อกลุ่มขึ้นกับระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์) จะ
ต้องสรรหาหวัข้อโครงงานและอาจารย์ทีป่รกึษาเพือ่เสนอหวัข้อโครงงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงานที่
เก่ียวข้องกับโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางแผนด�าเนินโครงงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ท�าการศึกษา
ทดลองและพัฒนาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อที่ได้เสนอ 
เพ่ือให้ส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ น�าเสนอผลการด�าเนนิงานโครงการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดท�าปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะ
เวลาที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด
 1. ค�าอธิบายโดยย่อ
 นกัศกึษาน�าเสนอโครงงานวศิวกรรมเพือ่ให้อาจารย์ท่ีปรกึษาโครง
งานและกรรมการสอบ ซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พิจารณา
เห็นชอบให้ด�าเนินการ โดยหัวข้อโครงงานที่เสนออาจเป็นแนวการศึกษา 
แก้ไข และออกแบบทางวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อวิจัยท่ีน่าสนใจทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ซึ่งสามารถขยายผลเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตต่อไปได้ นักศึกษาจะต้องน�าเสนอผลการศึกษาและ
ตอบค�าถามต่อหน้ากลุม่อาจารย์ผูส้อนและผูส้นใจ พร้อมท้ังจัดท�าปรญิญา
นิพนธ์ตามรูปแบบส่งตามก�าหนดเวลา

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรม จะได้รับ
การฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
 2.1 สามารถบรูณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎเีพ่ือประยกุต์ได้จรงิ
ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 2.2 สามารถวเิคราะห์ และแก้ปัญหาทางวศิวกรรมอย่างเป็นระบบ
 2.3 สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
 2.4 มีทักษะในการออกแบบ หรือทักษะการวิจัย
 2.5 สามารถสื่อสารและน�าเสนอความคิด พร้อมทั้งตอบค�าถาม
 3. ช่วงเวลา
 ก�าหนดให้นกัศกึษาลงทะเบยีนเรียนในภาคการศกึษาท่ี 1 และ 2 
ของปีการศึกษาที่ 4
 4. จ�านวนหน่วยกิต
 รายวิชา 616701 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 จ�านวน 1 
หน่วยกิต และภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา 616702 โครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 2 จ�านวน 2 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต
 5. การเตรียมการ
 นักศึกษาที่เสนอโครงงานจะได้รับมอบหมายให้รายงานและขอ
ค�าปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าโครงงานที่จะได้รับ
การพิจารณาในภาคการศึกษานั้น และด�าเนินงานตามข้อก�าหนดของ
รายวิชา
 6. กระบวนการประเมินผล
 นักศึกษาน�าเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรและผู้สนใจ เพ่ือประเมนิผลการน�าเสนอ เนือ้หารายงาน 
การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ป ัญหา และมาตรฐาน
ความถูกต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการท�าโครงงาน 
คะแนนที่อาจารย์พิจารณาจะน�ามาเฉลี่ยและให้ผลการศึกษา เป็นเกรด 
A ถึง F
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6001xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
6002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
6004xx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-1)
610108 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
   รวม 20(18-6-38)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-1)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 รวม 19(17-6-35)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
610203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
613202 ความแข็งแรงของวัสดุ 3(3-0-6)
613701 อุทกวิทยา 3(3-0-6)
616101 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
616103 **หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
     รวม 21(20-3-41)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6003xx กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา 3(x-x-x)
610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  3 3(3-0-6)
613203 ชลศาสตร์ 3(3-0-6)
613204 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-2)
613205 ส�ารวจ 3(3-0-6)
613206 ปฏิบัติงานส�ารวจ 1(0-3-2)
616102 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
616201 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส�าหรั 3(3-0-6) 
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
   รวม 20(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 613207 การฝึกส�ารวจภาคสนาม 1(0-0-80 ชม.) 
   รวม 1(0-0-80 ชม.)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6001xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
6003xx กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา 3(x-x-x)
616401 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6)
616301 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6)
616202 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส�าหรับ 3(3-0-6)
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(x-x-x)
    รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
616203 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา 3(3-0-6)
616501 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(x-x-x)
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(x-x-x)
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
   รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 6002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
616204 การออกแบบทางวิศวกรรมน�้าเสีย 3(3-0-6)
616601 สุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6)
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(x-x-x)
616701 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-1)
   รวม 13(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 616402 การจัดการขยะอันตราย 3(3-0-6)
616502 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
616702 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 2(0-6-2)
   รวม 14(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 510205 การฝึกงานวิศวกรรม 1(0-240-0 ชม.)
                 รวม 1(0-240-0 ชม.)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Computer 
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor  of  Eng ineer ing (Computer 

Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Computer Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
 Internet of Things (IoT)

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
 1. วิศวกรคอมพิวเตอร์
 2. วิศวกรเครือข่าย
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 4. นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
 5. นักพัฒนาโปรแกรม
 สามารถประกอบอาชพีได้ตามท่ีระบ ุหรอือ่ืนๆ ยกเว้นอาชพีทีต้่องขอ
ใบประกอบวิชาชีพ

5. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 5.1 ปรัชญา
 มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะ ด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ Internet of Things  พร้อมปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ 
จริยธรรม คุณธรรม สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองตลอดชีวิต

 5.2 ความส�าคัญ
 มุง่ผลิตบณัฑติทีม่คีวามรูเ้ชีย่วชาญปฏบิติั ในสาขาวชิาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ Internet of Things ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5.3 วัตถุประสงค์
  5.3.1 เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ Internet of Things สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
  5.3.2 เพ่ือผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้ คู ่คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ทั้งลูกจ้างและผู้
ประกอบการ ได้อย่างมีความสุข 
  5.3.3 เพือ่พฒันาบคุลากรให้มคีวามสามารถ การเรียนรู้ วจัิย
และพัฒนาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
 5.4 อัตลักษณ์ 
 มีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี
 เรียนรู้รอบด้าน สร้างสรรค์นวัตกรรม IoT

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1 ระบบ
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการ
ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ซ่ึง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะ
เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้ก�าหนดระยะเวลา
โดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อก�าหนดต่างๆ เป็นไป
ตามข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี พ.ศ. 2554
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่
กับคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี 
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2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 การเรียนการสอน การลงทะเบียน และการวัดผล
  2.1.1 วัน-เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
  วัน-เวลาราชการปกติ
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม  
  2.1.2 การลงทะเบียนเรียน 
  ในภาคการศกึษาปกต ินักศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรภีาคปกติ 
จะต้องลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
ส�าหรับในภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
หากมคีวามจ�าเป็นในการลงทะเบยีนเรยีนทีม่จี�านวนหน่วยกติแตกต่างไป
จากเกณฑ์ทีก่�าหนดข้างต้น อาจท�าได้โดยการได้รบัอนุมตัจิากคณบด ี แต่
ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานการศึกษา
  2.1.3 การวัดผลและการส�าเร็จการศึกษา
  การวัดผลการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลของ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  การส�าเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีจะส�าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสตูรจะต้องสอบได้รายวชิาครบถ้วนภายในระยะเวลาทีก่�าหนด และ
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ากว่า 2.00 โดยระดับ
คะแนนเฉลี่ยวิชาเอกบังคับรวมกับวิชาเอกเลือกจะต้องไม่ต�่ากว่า 2.00
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรอืเทียบโอนมาจากสถาบนัการศกึษาแห่งอ่ืน ผ่านการสอบคดัเลอืกเข้า
ศกึษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคดัเลอืก (รับตรง) ตามข้อบงัคบั
ของมหาวิทยาลัย
  2.3 ระบบการศึกษา
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
  2.4 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามพระราช

บญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545  ของส�านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องของสภาวิชาชีพ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบัน

3. หลักสูตร 
  3.1 จ�านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่ต�่ากว่า 136 หน่วยกิต
  3.2 โครงสร้างหลักสูตร
  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 
136 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์
ประกอบและข้อก�าหนดของหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน  30  หน่วยกิต ดังนี้  
 (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน  100  หน่วยกิต  ดังนี้ 
 2.1 วิชาแกน จ�านวน  32  หน่วยกิต  ประกอบด้วย  
  (2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  (2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ 4 หน่วยกิต
  (2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี  4 หน่วยกิต
  (2.1.4) กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรมศาสตร์ 18 หน่วยกิต
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน   จ�านวน  59  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
  (2.2.1) กลุ ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 
หน่วยกิต
  (2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  12 หน่วยกิต
  (2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟต์แวร์    12 หน่วยกติ
  2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 18 หน่วยกิต
  (2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม  14 หน่วยกิต
   คอมพิวเตอร์



257

 2.3 วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ�านวน  9  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ�านวน  6  หน่วยกิต  

 หลักเกณฑ์การก�าหนดรหัสวิชา
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหีลกัเกณฑ์การก�าหนดรหสัวชิาของสาขาวชิา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้รหัสวิชาใช้เลขอารบิก 6 หลัก  น�าหน้าชื่อ
ทุกวิชาในหลักสูตร
 1) เลขหลักแสน หลักหม่ืน หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
 500xxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 51xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 52xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
 53xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 54xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
 2) เลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
 xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 xx1xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
     ความปลอดภัย
 xx8xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
     และหุ่นยนต์
 xx9xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3) ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
 xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาแกน
 xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
 
รายวิชาในหลักสูตร
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้คือ
  (1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือก
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500101  ดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6)
 (Music and Life)
500102  มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6)
 (Man and Civilization)
500103  ปรัชญาและศาสนากับการด�ารงชีวิต 3(3-0-6)
 (Philosophy and Religion for Living)
500104  สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
500105  มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)
 (Man and Ethical and Logical Application)
500106  ตรรกวิทยาและการใช้ 3(3-0-6)
 (Logic and Usage)
500107  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental Ethics)
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  (1.2) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ให้เลือกจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500201  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Psychology)
500202  มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
 (Man and Society)
500203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 (Quality of Life Promotion)
500204 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
 (Human Relation and Personality Development)
500205 สังคม การเมือง และการปกครอง 3(3-0-6)
 (Society Politics and Government)
500206 สังคม เศรษฐกิจและการจัดการ 3(3-0-6)
 (Society  Economy and Management)
500207 พลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
500208 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Law for Daily Life)
 (1.3) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 9 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500301 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
 (English 1)
500302 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
 (English 2)
500303 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)
 (English 3)

 และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500304 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6)
 (English 4)
500305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
500306 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)
 (Thai Language Skills )
500307 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 (Thai  for  Communication)
500308 การอ่านและเขียนในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Reading and Writing  for Daily Life)
500309 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6)
 (Basic Japanese)
500310 ภาษาจีนเบื้องต้น 3(3-0-6)
 (Basic Chinese)
500311 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6)
 (Basic French)
  (1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 
6  หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
500407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
 (Fundamental Mathematics)
  และให้เลือกศกึษาไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวชิา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500401 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Computer in Daily Life)
500402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Life)
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500403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Life and Environment)
500404  การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
500405  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการน�าเสนอ 3(3-0-6)
 (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
500406 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
 (Fundamental Mathematics and Statistics)
500408 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6)
 (Fundamental Statistics for Data Analysis)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
 (2.1) วิชาแกน จ�านวน 32 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
ดังต่อไปนี้
  (2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
510101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1) 
510102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2) 
  (2.1.2) กลุม่วชิาพืน้ฐานทางฟิสกิส์ จ�านวน 4 หน่วยกติ ประกอบ
ด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
510104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
 (Physics 1) 
510105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
 (Physics Laboratory 1) 

  (2.1.3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเคมี จ�านวน 4 หน่วยกิต ประกอบ
ด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
510108 เคมี 3(3-0-6)
 (Chemistry) 
510109 ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-1)
 (Chemistry Laboratory) 
  (2.1.4) กลุ่มวชิาแกนทางวศิวกรรมศาสตร์ จ�านวน  18  หน่วยกติ 
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
519101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 (Introduction to Computer) 
519102 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
 (Fundamental of Electrical and Electronic Circuit) 
519103 ปฏิบัติการพื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-1)
 (Fundamental of Electrical and Electronic 
 Circuit Laboratory) 
519104 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Electrical Instruments and Measurements) 
519105 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-1)
 (Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
519106 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6)
 (Microcontroller) 
519107 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-1)
 (Microcontroller Laboratory) 
519108 เขียนแบบวิศวกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทอนิกส์ 3(2-3-5)
 (Electrical and Electronic Engineering Drawing) 
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 2.2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน จ�านวน 59 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุม่
วิชาดังต่อไปนี้
  (2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จ�านวน 
3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
519218 กลยุทธ์เทคโนโลยีทางธุรกิจ  3(3-0-6)
 และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 (Business Technology Strategy and E-Commerce)
  (2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ�านวน 12 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
519210 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
 (Database Systems)
519219 การประมวลผลกลุ่มเมฆ และข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-3-6)
 (Cloud Computing and Big Data)
519220 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT 3(3-0-6)
 (Special  Topics in IoT Computer Engineering)
519221 โครงงานวิศวกรรม 1 1(0-3-1)
 (Engineering Project I)
519222 โครงงานวิศวกรรม 2 2(0-6-2)
 (Engineering Project II)
519223 การฝึกงานวิศวกรรม 0(0-1-200 ชั่วโมง)
 (Engineering Practice )
  (2.2.3) กลุ ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ�านวน 
12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
519201 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 (Computer Programmings )

519205 ระบบปฏิบัติการ และระบบปฏิบัติการเวลาจริง 3(2-2-5)
 (Operating Systems and Realtime Operating System)
519208 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3(3-0-6)
 (Data Structures and Algorithms)
519213 การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ไร้สาย 3(2-3-5)
 (Internet and Mobile Programming)
  (2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จ�านวน 18 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
519202 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6)
 (Discrete Mathematics)
519206 หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6)
 (Principle of Data Communications and Networking)
519207 ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Theory)
519211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Engineering)
519212 การสื่อสารระบบอะนาล็อกและดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Analog and Digital Communication Systems)
519215 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Network Administration)
  (2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ�านวน 
14 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
519203 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 3(3-0-6)
 (Digital Circuits and Logic Design )
519204 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1(0-3-1)
 (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
519209 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Architecture and Organization)
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519214 การออกแบบและการติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย 3(2-3-6)
 (Wireless LAN Communication Network 
 Installation and Design)
519216 การโปรแกรมสมองกลฝังตัว 3(3-0-6)
 (Embedded Systems Programming)
519217 ปฏิบัติการโปรแกรมสมองกลฝังตัว 1(0-3-1)
 (Embedded Systems Programming Laboratory)
 2.3) กลุม่วชิาเลอืกทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จ�านวน 9 หน่วยกติ 
โดยเลือกจากวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
519301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
 (System Analysis and Design) 
519302 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Programming Languages) 
519303 การท�าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)
 (Data Mining) 
519304 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)
 (Signal and System) 
519305 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Digital Signal Processing) 
519306  ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Security) 
519307 การออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6)
 (Database Management System Design) 
519308 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(3-0-6)
 (Object-Oriented Software Development) 

519309 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
 (Artificial Intelligence) 
519310 การประมวลผลภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์วิชั่น 3(3-0-6)
 (Digital Image Processing and Computer Vision) 
519311 การแอพพลิเคชั่นระดับเชี่ยวชาญ 3(3-0-6)
 (Professional Applications) 
519312 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT 3(3-0-6)
 (IoT Product Development) 
519313 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Digital Control Systems) 
519314 เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 3(2-3-5)
 (Sensors and Transducers ) 
519315 การอินเทอร์เฟซไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
 (Microcomputer  Interfacing) 
519316 การประยุกต์และใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ 3(2-3-5)
 (Microprocessor  Applications) 
519317 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)
 (Automatic Control Systems) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขา
วิชาของคณะฯ ในวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   จ�านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 5001xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
500301 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
500407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน   3(3-0-6)
519108 เขียนแบบวิศวกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทอนิกส์ 3(2-3-5)
510104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
510105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
519101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   รวม 19(16-8-35)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
5004xx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3(3-0-6)
500302 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
510101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
510108 เคมี  3(3-0-6)
510109 ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-1)
519102 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
519103 ปฏิบัติการพื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-1)
   20(17-8-37)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5001xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
510102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
519207 ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
519104 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
519105 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-1)
519203 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 3(3-0-6)
519204 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1(0-3-1)
519201 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)
   รวม 20(17-8-37) 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
519106 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6)
519107 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-1)
519202 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6)
519206 หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6)
519208 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3(3-0-6)
519209 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
   รวม 19(20-5-42)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
519212 การสื่อสารระบบอะนาล็อกและดิจิทัล 3(3-0-6)
519215 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
519205 ระบบปฏิบัติการ และระบบปฏิบัติการเวลาจริง 3(2-2-5)
519210 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
519218 กลยุทธ์เทคโนโลยีทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
519216 การโปรแกรมสมองกลฝังตัว   3(3-0-6)
519217 ปฏิบัติการโปรแกรมสมองกลฝังตัว 1(0-3-1)
   รวม 19(17-5-36)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
519213 การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ไร้สาย 3(2-3-5)
519214 การออกแบบและการติดตั้งเครือข่าย 3(2-3-6)
 การสื่อสารไร้สาย 
519219 การประมวลผลกลุ่มเมฆ และข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-3-6)
519211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
5193xx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
500303 ภาษาอังกฤษ 3       3(2-2-5)
   รวม 18(43-19-95)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 519221 โครงงานวิศวกรรม 1 1(0-3-1)
519220 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT 3(3-0-6)
5193xx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
   รวม 10(9-3-19)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 519222 โครงงานวิศวกรรม 2 2(0-6-2)
5003xx กลุ่มวิชาภาษา 3(3-0-6)
5193xx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 หมวดวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
   รวม 11(9-6-20)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 519223 การฝึกงานวิศวกรรม 0 (0-1-200 ชั่วโมง)
   รวม 0 (0-1-200 ชั่วโมง)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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คณะบริหารธุรกิจ
Business Administration Faculty

หลักสูตรที่เปิดสอน มีดังนี้
	 1.	 บัญชีบัณฑิต	(Bachelor	of	Accountancy)
	 2.	 บริหารธรุกจิบัณฑติ	(Bachelor	of	Business	Administration)
 ชื่อหลักสูตร
	 1.	 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	
	 	 Bachelor	of	Accountancy	Program	in	Accountancy
	 2.	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการตลาด
	 	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	
	 	 Marketing
	 3.	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการเงิน
	 	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	
	 	 in	Finance

	 4.	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหาร	ทรัพยากร	มนุษย
	 	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	
	 	 Human	Resource	Management
	 5.	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร	ธุรกิจ
	 	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	
	 	 Business	Computer
	 6.	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ
	 	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	
	 	 Management

สาขาวิชา/ชื่อปริญญา

สาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย) ชื่อย่อ (ไทย) ชื่อเต็ม (อังกฤษ) ชื่อย่อ (อังกฤษ)

การบัญชี บัญชีบัณฑิต บช.บ. Bachelor	of	Accountancy B.Acc.	(Accountancy)

การตลาด บรหิารธรุกจิบณัฑติ	(การตลาด) บธ.บ.	(การตลาด) Bachelor	of		Business	
Administration	(Marketing)

B.B.A.	(Marketing)

การเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การเงิน) บธ.บ.	(การเงิน) Bachelor	of		Business	
Administration		(Finance)

B.B.A.	(Finance)

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

บริหารธุรกิจบัณฑิต	
(การบรหิารทรพัยากรมนุษย)

บธ.บ.	
(การบริหารทรัพยากร
มนุษย)

Bachelor	of		Business	
Administration		(Human		
Resource	Management)

B.B.A.	(Human		Resource	
Management)

คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต	
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

บธ.บ.	(คอมพิวเตอร
ธุรกิจ)

Bachelor	of		Business	
Administration	
(Business	Computer)

B.B.A.	(Business	Computer)

การจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต	
(การจัดการ)

บธ.บ.	
(การจัดการ)

Bachelor	of		Business	
Administration	
(Management)

B.B.A.	(Management)
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ปรัชญา ความส�าคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
	 ผลติบณัฑติทางการบัญชีท่ีมีความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	คณุธรรม
และจริยธรรม	ให้กับสังคม
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
	 ผลิตบัณฑิตทางการตลาดท่ีมีความรู้ความสามารถ	คุณธรรมและ
จริยธรรม	มีทักษะทางการตลาด	สามารถแก้ปัญหาและน�าความรู้ไป
ประยุกตใช้ในการประกอบอาชีพด้านการตลาด	ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม	และเป็นประโยชนต่อการพัฒนาประเทศ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
	 มีความรู้	ก้าวทันเทคโนโลยี	มีจริยธรรมคู่ความรับผิดชอบ
 หลักสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนษุย์
	 ผลิตบัณฑิตให ้มีความรู ้ก ้าวทันเทคโนโลยี	 มีจริยธรรมคู 	่
ความรับผิดชอบ
	 ผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	และความรู้
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ	รองรับความ
ต้องการของสงัคม	ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรุกจิท่ีมคีวามซบัซ้อน	และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	 มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี	มีจริยธรรมคู่	ความรับผิดชอบ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
	 มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ	เพื่อผลิตบัณฑิตทางธุรกิจที่มี
คุณธรรม	จริยธรรมและความรู้ความสามารถในการจัดการในองคการ	
รองรับความต้องการของสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความ
ซับซ้อน	และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 สาขาวิชาการบัญชี
	 1.	เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ
ตรงตามพระราชบญัญติัการบญัช	ีพ.ศ.2543	และพระราชบญัญตัวิชิาชีพ	
พ.ศ.	2547	และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพ	(International	Education	Standards	for	Professional	
Accountanys	:	IES)
	 2.	เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาชีพทางการบัญชีอย่างลึกซึ้ง
เพียงพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน	ตรงตามความต้องการของสังคม
	 3	เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ความซ่ือสัตย	มีความ
รับผิดขอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
	 4.	เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการพัฒนาความรู้ตนเองและปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม	สังคม	และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้	
 สาขาวิชาการตลาด
	 1.	เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการตลาดท่ีมีความรู้	ความสามารถ	และ
ทักษะในการปฏิบัติงานทางการตลาด	สอดคล้องกับความต้องของ
ภาคธุรกิจ
					 2.	เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้	ความสามารถ	และ
เข้าใจในทักษะของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
 สาขาวิชาการเงิน
	 1.	เพ่ือสร้างบัณฑิตในสาขาวิชาการเงินให้มีความรู้	ความสามารถ		
ทักษะทางการเงินสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานทางการเงินได้อย่างดี	
	 2.		เพือ่สร้างบณัฑติทางการเงนิทีม่คีณุลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค	
	 3.		เพือ่สร้างบัณฑติให้มีความสามารถประยกุตใช้ความรู้ทางวชิาชพี
การเงินให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง	ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต
ได้
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
										1.	เพ่ือผลิตบณัฑติให้มีความรู้	ความเชีย่วชาญการบรหิารทรพัยากร
มนุษย	และสามารถน�าไปประยุกตใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	
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	 2.	เพือ่ผลติบณัฑติให้มีความคดิสร้างสรรค	ปรับปรุงและแก้ปัญหา
การท�างานและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ	และสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป
	 3.		ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม	จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ	
และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย	
	 4.		ผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาตนเองให้มี	ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ	
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
								1.เพือ่ผลติบณัฑติให้เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถด้านคอมพิวเตอร	
น�าไปประยุกตใช้ในการประกอบธุรกิจ	และมีพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ	
อย่างเพียงพอที่จะสามารถไปปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกตใช้
คอมพิวเตอรได้ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
	 2.		เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความประสงคที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถในระดบัสงูขึน้ไป	สามารถไปศกึษาต่อทัง้ในและต่างประเทศ
ได้
 สาขาวิชาการจัดการ
	 1.	เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ้ความสามารถด้านการบริหาร
และการจัดการ	สามารถน�าความรู้ไปประยุกตใช้ในการท�างานใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นผู้ประกอบการได้
	 2.	เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ	คุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ	สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานได้
	 3.	เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีการพัฒนาความรู ้ของตนเองอยู ่เสมอ	
สามารถวจิยัและพฒันาการจดัการธรุกจิให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง
ของสังคม	เศรษฐกิจ	และเทคโนโลยี

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม	จริยธรรม	ความพอเพียงเป็นหลักในการ
ด�าเนินชีวิตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ	สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคบัต่างๆ	ขององคกรและสงัคม	มคีวามซือ่สตัยสจุรติ	
เสียสละ	รับผิดชอบ		สามารถท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี		และ
ตระหนักถึงผลกกระทบที่เกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ		โดยการสอดแทรกในการสอนในรายวิชาต่าง	ๆ	และอาจารย

ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรม	จริยธรรม		ดังนี้	
	 1.1	ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม	จริยธรรม	มีจิตส�านึกและมี
มโนธรรมทีจ่ะแยกแยะความถกูต้อง	ความดี	และความชัว่	มคีวามรูค้วาม
เข้าใจในคณุค่าแห่งชวีติ	พร้อมทัง้มจีรรยาบรรณทางวชิาการ	วชิาชีพและ
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ	
				 1.2	มคีวามซือ่สตัยสจุรติ	เสยีสละ	มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและ
สังคม	มรีะเบยีบ	วนิยั		ตรงต่อเวลา	ปฏบิติัตามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัต่างๆ	
ขององคกรและสังคม	
	 1.3	มีภาวะความเป็นผู้น�าและผู้ตาม	สามารถท�างานเป็นทีม			
สามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล�าดบัความส�าคัญ	เคารพสทิธแิละรบัฟังความ
คดิเหน็ของผู้อืน่		รวมทัง้เคารพในคณุค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย		
	 1.4	มีความพอเพียงเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	โดยยึดแนวคิด
ความพอประมาณ		ความมเีหตผุลและการสร้างภมูคิุม้กนั		สามารถบรหิาร
เวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรคในสังคม
	 1.5	สามารถวเิคราะหและประเมินผลกระทบจากการใช้ความรูท้าง
วิชาชีพต่อบุคคล	องคกรและสังคม	
 2. ด้านความรู้
	 นกัศกึษาต้องมทีกัษะความรูพ้ืน้ฐานต่างๆ	ทีจ่�าเป็นและทกัษะความ
รู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ	โดยสามารถน�าไปประยุกตใช้
ในการประกอบวชิาชีพเม่ือส�าเร็จการศกึษาได้	เป็นอย่างด	ีรวมทัง้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้า	เทคโนโลยี	และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป	โดย
มีผลการเรียนรู้ด้านความรู้	ดังนี้
	 2.1	มีความรู้และความเข้าใจศาสตรพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการศึกษา
ในสาขาวิชาชีพ	ครอบคลุมทั้งการบัญชี	เศรษฐศาสตร	นิติศาสตร	
ศิลปศาสตร	วิทยาศาสตร	และระบบสารสนเทศ	โดยประยุกตใช้กับงาน
ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
	 2.2	มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทีส่�าคญัทัง้ด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ	เนื้อหาของสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน
	 2.3	สามารถวิเคราะหและแก้ไขปัญหา	รวมถึงการประยุกตใช้			
เครื่องมือต่าง	ๆ	เช่น	โปรแกรมคอมพิวเตอร	ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
	 2.4	สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ใน
ศาสตรอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง		
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	 2.5	สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ	การวิจัย	และ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
	 2.6	สามารถวิเคราะห		ออกแบบ	ติดตั้ง	ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมนิระบบองคประกอบต่างๆ	ของระบบคอมพวิเตอรให้ตรงตามข้อ
ก�าหนด
       3. ทักษะทางปัญญา
	 นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหอย่างเป็นระบบ	สามารถค้นหาข้อ
เทจ็จริง	ท�าความเข้าใจและสามารถประเมนิข้อมลูแนวคดิและหลกัฐาน
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย	และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรคโดยค�านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี	ประสบการณทาง
ภาคปฏิบัติ	และผลกระทบจากการตัดสินใจ	สามารถใช้วิธีการปฏิบัติ
งานประจ�าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม	โดย
มีทักษะทางปัญญา	ดังนี้
	 3.1	มีความคิดวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ	
	 3.2	สามารถสืบค้นข้อมลู	จ�าแนก		ประมวลข้อมลูหลกัฐานแนวคดิ
ต่างๆ	เพื่อน�ามาใช้ในการระบุและวิเคราะหปัญหาได้	สามารถประยุกต
ความรู้ทางด้านวิชาชีพและด้านอ่ืนท่ีสัมพันธกัน	ใช้ทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณต่างๆ	อย่างสร้างสรรค
โดยค�านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
	 3.3	มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค	ต่อยอดกรอบความรู้เดิม	สามารถ
บรูณาการความรู้ในสาขาท่ีศกึษาและประสบการณเพือ่ให้เกดินวตักรรม	
กิจกรรม	หรือแนวทางใหม่ๆ
	 3.4	สามารถติดตาม	ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง	
ครบถ้วน					
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในงานส่วนตนและงานส่วนรวม	
มีมนุษยสัมพันธท�างานร่วมกบัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	มีการประเมนิผลและ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตนเอง	และสามารถริเริ่ม
กิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชาของตน	สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่			
หลากหลายวิชาชีพ	วัฒนธรรม	ภาษา	และแสดงออกความเป็นผู้น�าใน
ทางวิชาการหรือวชิาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสม		โดยมทัีกษะความความ
สัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ		ดังนี้

	 4.1	สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานส่วนตนและงานส่วนรวม
ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้มคีวามรบัผิดชอบใน
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 4.2	มีมนุษยสัมพันธที่ดี	สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น	มีภาวะผู้น�า
และผู้ตาม	และสามารถปรบัตัวให้เข้ากับสถานการณและวฒันธรรมของ
องคกรได้เป็นอย่างดี	
	 4.3	สามารถเป็นผู้รเิริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณทัง้
ส่วนตัวและส่วนรวม	พร้อมทัง้แสดงจุดยนือย่างพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุม่	และให้ความช่วยเหลอืและอ�านวยความสะดวกแก่การแก้
ปัญหาสถานการณต่าง	ๆในกลุ่ม	ท้ังในบทบาทของผู้น�าหรือผู้ร่วมทีม
ท�างาน
	 4.4	สามารถสือ่สารกบักลุม่คนหลากหลายวชิาชีพและวฒันธรรม	
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 4.5	สามารถใช้ความรู้ในศาสตรมาชี้น�าสังคมในประเด็นที่					
เหมาะสม	
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 นักศึกษาสามารถเลือกและประยุกตใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอ
แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	แปลความหมาย	และน�าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ	สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด	การ
เขียน	สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน�าเสนอที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกันได้	โดยมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข	การสื่อสาร	
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		ดังนี้
	 5.1	มีทักษะการใช้หลักคณิตศาสตร	สถิติ		และวิธีวิเคราะหเชิง
ปรมิาณ	มาวเิคราะห	แปลความหมายเพ่ือการตัดสินใจในการแก้ปัญหา
หรือข้อโต้แย้ง	
		 5.2	สามารถส่ือสารอย่างมปีระสิทธภิาพทัง้การพูดและการเขยีน	
รูจ้กัเลอืกและใช้รปูแบบการน�าเสนอทีเ่หมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผู้ฟัง
ที่แตกต่างกันทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
	 5.3	สามารถใช้เคร่ืองมือ	เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในปัจจุบันใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล		การแปลความหมาย		และการสื่อสาร	เพื่อให้
เกิดประโยชนต่อการท�างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	 1.	ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือ					
เทียบเท่า
	 2.	ส�าเร็จการศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	
ทางบริหารธุรกิจ	เช่น	สาขาการบัญชี	การตลาด	เทคโนโลยีสารสนเทศ	
หรือเทียบเท่า	ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
		 3.	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาอ่ืน	จากสถาบันการ
ศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาและส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
(ก.พ.)	ให้การรับรอง	ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต	
	 4.	มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและ
มารยาทอันดี
	 5.	มีร่างกายแข็งแรง	ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

การลงทะเบียนเรียน
	 ในภาคการศึกษาปกติ	นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกต	ิ			
จะต้องลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	และไม่เกิน	22	หน่วยกิต	
ในภาคการศกึษาภาคฤดรู้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกนิ	9	หน่วยกิต	หาก
มคีวามจ�าเป็นในการลงทะเบียนเรยีนทีม่จี�านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก

เกณฑทีก่�าหนดข้างต้น	อาจท�าได้โดยการได้รบัอนมุติัจากคณบดี	แต่ทัง้นี้
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานการศึกษา

วิชาบังคับก่อน
		 หมายความว่า	วชิา	ที	่นกัศกึษา	ลงทะเบยีน	เรยีน	วชิา	นัน้	จะ	ต้อง	ผ่าน	
การ	เรยีน	ใน	รายวชิา	ที	่ระบ	ุไว้ก่อน	เพือ่ให้	เกิดผล	สัมฤทธิ	์ทาง	การ	เรยีน	ใน	
รายวิชา	นั้น	นักศึกษา	จะ	ต้อง	ผ่าน	การ	เรียน	และ	การ	ประเมินผล	ใน	วิชา
บังคับ	ก่อน	แล้ว	โดย	ได้	ระดับ	คะแนน	A	,	B+,	B	,	C+,	C	,	D+	,	D	หรือ	
S

การวัดผลและการส�าเร็จการศึกษา 
 การวัดผลการศึกษา
	 การวัดผลการศึกษา	ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลของ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย	
 การส�าเร็จการศึกษา
	 นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	จะต้องสอบได้
รายวิชาครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	และได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ากว่า	2.00	โดยระดับคะแนนเฉล่ียวิชาเอก
บังคับและวิชาเอกเลือกจะต้องไม่ต�่ากว่า	2.00
 

โครงสร้างหลักสูตร 

สาขาวิชา
หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเลือกเสรี รวม
แกนทางธุรกิจ เอกบังคับ เอกเลือก

การบัญชี 30 45 36 12 6 129

การตลาด 30 45 33 12 6 126

การเงิน 30 48 30 12 6 126

การบริหารทรัพยากรมนุษย 30 48 30 12 6 126

คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 39 45 9 6 129

การจัดการ 30 45 30 15 6 126
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ความหมายของรหัสประจ�าวิชา
	 ความหมายของรหัสประจ�าวิชาในหลักสูตร	ประกอบด้วย	เลข
อารบิค	6	หลัก	รหัสวิชาใช้เลขอารบิค	6	หลัก	น�าหน้าช่ือวิชาทุกวิชาใน
หลักสูตร	ดังนี้
	 1.	รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
	 	 6					0				0					X					X				X
   
	 1.1	รหัสวชิาหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป	ใช้เลขหลกัแสน	หลกัหมืน่	และ
หลักพัน
	 	 เลข	6	00	น�าหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
	 1.2	เลขหลักร้อย	หมายถึง	กลุ่มวิชา	ดังนี้
	 	 	 1	หมายถึง	กลุ่มวิชามนุษยศาสตร
	 	 	 2	หมายถึง	กลุ่มวิชาสังคมศาสตร
	 	 	 3	หมายถึง	กลุ่มวิชาภาษา
	 	 	 4	หมายถึง	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
	 2	.	รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

	 	 6					2					X					X				X				X

	 2.1	เลขหลักแสน	หลักหมื่น	หมายถึง	คณะ
	 	 62	หมายถึง	คณะบริหารธุรกิจ
	 2.2	เลขหลักพัน	หมายถึง	สาขาวิชา	ดังนี้
	 	 0	หมายถึง	ไม่แยกสาขา
	 	 1	หมายถึง	สาขาวิชาการบัญชี
	 	 2	หมายถึง	สาขาวิชาการตลาด
	 	 3	หมายถึง	สาขาวิชาการเงิน
	 	 4	หมายถึง	สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
	 	 5	หมายถึง	สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
	 	 6	หมายถึง	สาขาวิชาการจัดการ

	 2.3	เลขหลักร้อย	หมายถึง	กลุ่มวิชา
	 	 1	หมายถึง	กลุ่มวิชาเอกบังคับ
	 	 2	หมายถึง	กลุ่มวิชาเอกเลือก	
	 2.4	เลขหลักสิบและหลักหน่วย	หมายถึง	เลขล�าดับวิชาในแต่ละ
กลุ่มวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General	Education)	30	หน่วยกิต	
ประกอบด้วยรายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต	ดังต่อไปนี้
 1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต	ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101	 ดนตรีกับชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)	
600102	 มนุษยกับคุณค่าทางอารยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)	
600103	 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต	 3(3-0-6)	
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)	
600104	 สุนทรียภาพของชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Aesthetics	for	Life)	
600105	 มนุษยกับการใช้เหตุผล	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)	
600106	 จิตส�านึกสาธารณะ	 3(3-0-6)	
	 (Public	Minded	Spirit)	
 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201	 จิตวิทยาเพื่อการด�าเนินชีวิต	 3(3-0-6)	
	 (Psychology	for	Living)	
600202	 วิถีของสังคม	 3(3-0-6)		
	 (Path	of	Society)	
600203	 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต				 3(3-0-6)
	 (Life-Quality	Promotion)	
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600204	 ความสง่าแห่งตน	 3(3-0-6)		
	 (Personality	Development)
600205	 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน		 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization	)	 		
600206	 กฎหมายในการด�าเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)	
600207	 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช้	 3(3-0-6)	
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)	
600208	 จิตวิทยาเชิงบวก	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)	
 3. กลุ ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้	
	 โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	
และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาอีกไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301	 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน	 3(2-2-5)
	 (English	in	Daily	Life)	
600302	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)	
600303	 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)																																																
	 (Integrated	English	)	
600304	 การฟัง	การพูด	ภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)																																												
	 (Listening	and	Speaking	English)	
600305	 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306	 ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307	 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (French	in	Daily	Life)
600308	 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)	
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
600309	 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Burmese	in	Daily	Life)

600310	 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Khmer	in	Daily	Life)
600311	 ทักษะภาษาไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills	)
600312	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)
600313	 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต	 3(3-0-6)		
	 (Literary	Arts	for	All)
 4. กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401	 คอมพิวเตอรและการประยุกต	 3(3-0-6)
	 สร้างประโยชนในชีวิตประจ�าวัน
	 (Computer	and	Applications	Benefits	
	 for	Everyday	Life)	
600402	 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)
600404	 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่	 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
600405	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร	 3(2-2-5)
	 และการน�าเสนอ	 	
	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)
600406	 คณิตศาสตรและสถิติทั่วไป								 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics	and	Statistics)
600407	 คณิตศาสตรทั่วไป		 3(3-0-6)	
	 (General	Mathematics)
600408	 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ	 3(3-0-6)
	 (Statistics	for	Management	and	Decision)
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
    1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ	ตามแต่ละสาขา	จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย	
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต	
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

บัญชี การตลาด การเงิน บริหาร
ทรัพยากรมนุษย

คอมพวิเตอร
ธุรกิจ

620001 เศรษฐศาสตรเบื้องต้น
Principles	of	Economics

3(3-0-6)   -  

620002 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
Quantitative	Analysis	in	Business	

3(3-0-6)     -

620003 กฎหมายธุรกิจ
Business		Law		

3(3-0-6)     

620004 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1
Business	English		1

3(2-2-5)     

620005 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2
Business	English		2

3(2-2-5)     

620006 สถิติธุรกิจ

Statistics	Business	

3(3-0-6)     

620007 การภาษีอากร
Taxation

3(3-0-6)     

620008 การจัดการการปฏิบัติการ
Operation	Management

3(3-0-6) -    

620009 ธุรกิจระหว่างประเทศ
(International	Business)

3(3-0-6)   -  -

620010 การจัดการกลยุทธ
Strategic	Management

3(3-0-6)     

621001 การบัญชีขั้นต้น	1
Principles	of	Accounting	I

3(2-2-5)  - - - -
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หมายเหตุ *	วิชา	621005		การบัญชีการเงิน			ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปวส.	การบัญชี	ที่เข้าศึกษาโดยการเทียบโอน		

	 ให้ศึกษาในรายวิชา	621005	การบัญชีการเงิน	แทนวิชา	621001	การบัญชีขั้นต้น	1		และวิชา	621002	การบัญชีขั้นต้น	2

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย	
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต	
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

บัญชี การตลาด การเงิน บริหาร
ทรัพยากรมนุษย

คอมพวิเตอร
ธุรกิจ

621002 การบัญชีขั้นต้น	2
Principles	of	Accounting	II

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

621003 หลักการบัญชี*
Principles	of	Accounting	

3(2-2-5) -    

621004 การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
Cost	Management	for	Decision	Making

3(2-2-5) - -   -

621005 การบัญชีการเงิน	*
Financial	Accounting	

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

622001 หลักการตลาด
Principles	of	Marketing

3(3-0-6)     

623001 การเงินธุรกิจ
Business	Finance

3(3-0-6)     

623002 เศรษฐศาสตรจุลภาค
Microeconomics

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

623003 เศรษฐศาสตรมหภาค
Macroeconomics

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

624001 หลักการบริหาร
Principles	of	Management	

3(3-0-6)     

625001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
Information	Technology	for	Business

3(3-0-6)     
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2. กลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก  
 สาขาวิชาการบัญชี 
 1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ ศึกษาวิชาเอกบังคับ 12 วิชา 
รวม 36 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
621101	 การบัญชีขั้นกลาง	1	 3(2-2-5)
	 (Intermediate	Accounting	1)	
621102	 การบัญชีขั้นกลาง	2	 3(2-2-5)
	 (Intermediate	Accounting	2)	
621103	 การบัญชีต้นทุน	 3(2-2-5)
	 (Cost	Accounting)	
621104	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(2-2-5)
	 (Management	Accounting)	
621105	 การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	 3(3-0-6)		
	 (Internal	Auditing	and	Internal	Control)	
621106	 การสอบบัญชี	 3(3-0-6)
	 (Auditing)	
621107	 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 3(2-2-5)
	 (Accounting	Information	System)	
621108	 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห	 3(3-0-6)
	 (Financial	Reporting	and	Analysis)	
621109	 การบัญชีภาษีอากร	 3(3-0-6)
	 (Tax	Accounting)	
621110	 การบัญชีขั้นสูง	1	 3(2-2-5)
	 (Advanced	Accounting	1)	
621111	 การบัญชีขั้นสูง	2	 3(2-2-5)
	 (Advanced	Accounting	2)
621112	 สัมมนาการบัญชีการเงิน	 3(3-0-6)		
	 (Seminar		in		financial		Accounting)	

 2. กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 4 วิชา 
จ�านวน 12 หน่วยกิต	จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
621201	 การบัญชีเฉพาะกิจการ	 3(3-0-6)
	 (Specialized	Accounting)
621202	 การบัญชีระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)
	 (International	Accounting)
621203	 การวางแผนและควบคุมก�าไร			 3(3-0-6)		
		 (Profit	Planning	and	Control)
621204	 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)		
	 (Seminar	in	Managerial	Accounting)
621205	 การจัดการต้นทุน	 3(3-0-6)	
	 (Cost		Management)
621206	 การบัญชีสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	
	 (Environmental	Accounting)
621207	 การใช้คอมพิวเตอรในการตรวจสอบบัญชี	 3(2-2-5)
	 (Computerized	in	Auditing)
621208	 สัมมนาการสอบบัญชี	 3(3-0-6)		
	 (Seminar	in	Auditing)
621209	 สัมมนาการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	 3(3-0-6)		
	 (Seminar	in	Internal	Audit	and	Control)
621210	 การฝึกหัดงานทางการบัญชี	 				3(0-270ชม.-0)
	 (Accounting	Internship)
621211	 การจัดการฐานข้อมูล	 3(3-0-6)		
	 (Database	Management)
621212	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี	 3(2-2-5)
	 (Accounting	Software)
621213	 การรักษาความปลอดภัยและการควบคุม	 3(3-0-6)		
	 ระบบสารสนเทศ
	 (Information	Systems	Security)

 *



276

621214	 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 3(3-0-6)		
	 (Seminar	in	Accounting	Information		Systems)
621215	 การวางแผนภาษี	 3(3-0-6)		
	 (Taxes	Planning)
621216	 สัมมนาการภาษีอากร	 3(3-0-6)		
	 (Seminar	in	Taxation)
621217	 ประเด็นปัญหาด้านภาษีอากร	 3(3-0-6)		
	 (Issue	in	Taxation	Problems)
621218	 การวิจัยทางการบัญชี	 3(3-0-6)		
	 (Accounting	Research)
หมายเหุต	*		เป็นจ�านวนชั่วโมงฝึกหัดงานในสถานประกอบการ
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
	 ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ	จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิตในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 สาขาวิชาการตลาด
 1. กลุม่วชิาเอกบังคบั  นักศกึษาจะต้องศกึษาวชิาเอกบงัคบั  11  
วิชา รวม 33  หน่วยกิต	จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
622101	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)	
	 (Consumer		Behavior)
622102	 การจัดการผลิตภัณฑ	 3(3-0-6)		
	 (Product		Management)
622103	 การจัดการราคา	 3(3-0-6)		
	 (Price	Management)
622104	 การจัดการช่องทางการตลาดและ	 3(3-0-6)	
	 การกระจายสินค้า
	 (Marketing	Channel	and	Physical	
	 Distribution	Management)
622105	 การจัดการส่งเสริมการตลาด	 3(3-0-6)	
	 (Promotion	Management)

622106	 การจัดการงานขาย	 3(3-0-6)	
	 (Sales	Management)
622107	 การวิจัยการตลาด	 3(3-0-6)	
	 (Marketing		Research)
622108	 กลยุทธการตลาด	 3(3-0-6)		
	 (Marketing		Strategy)
622109	 การวางแผนการตลาด	 3(3-0-6)	
	 (Marketing		Planning)
622110	 การตลาดโลก	 3(3-0-6)	
	 (Global		Marketing)
622111	 สัมมนาการตลาด	 3(3-0-6)	
	 (Seminar	in	Marketing)

 กลุ่มวิชาเอกเลือก  นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกเลือก  4  วิชา 
รวม  12  หน่วยกิต จากรายวิชา	ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
622201	 การจัดการแบรนด	 3(3-0-6)
	 (Brand	Management) 
622202	 การจัดการการค้าปลีก	 3(3-0-6)	
	 (Retailing	Management) 
622203	 การจัดการโลจิสติกสและห่วงโซ่อุปทาน	 3(3-0-6)
	 (Logistics	and	Supply	Chain	Management)  
622204	 การขายโดยบุคคล	 3(3-0-6)
	 (Personal	Selling) 
622205	 ระบบสารสนเทศทางการตลาด	 3(3-0-6)
	 (Marketing	information	System) 
622206	 การจัดซื้อ	 3(3-0-6)
	 (Purchasing) 
622207	 การตลาดบริการ	 3(3-0-6)
	 (Service	Marketing) 
622208	 การจัดการการตลาดธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Business	Marketing	Management) 
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622209	 การตลาดสินค้าเกษตร	 3(3-0-6)
	 (Marketing	of	Agricultural	Product) 
622210	 การตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)		
	 (Marketing	for	Entrepreneurship) 
622211	 การตลาดการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)		
	 (Tourism	Marketing) 
622212	 การตลาดสื่ออิเล็กทรอนิกส	 3(3-0-6)
	 (Electronics	Marketing)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
	 ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ	จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิตใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

  สาขาวิชาการเงิน 
 1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 10 
วิชา รวม 30 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
623101	 การบริหารความมั่งคั่ง		 3(3-0-6)
	 (Wealth	Management)
623102	 ตลาดการเงิน	 3(3-0-6)
	 (Financial	Markets)
623103	 การบริหารสินเชื่อ	 3(3-0-6)																												
	 (Credit	Management)   
623104	 การลงทุน	 3(3-0-6)	
	 (Investments) 
623105	 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน	 3(3-0-6)
			 (Financial		Feasibility		Study)           
623106	 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)
	 (International	Financial	Management)
623107	 การจัดการทางการเงิน			 3(3-0-6)		
	 (Financial		Management)  
623108	 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน		 3(3-0-6)		
	 (Financial	Risk	Management)    

623109	 สัมมนาทางการเงิน	 3(3-0-6)		
	 (Seminar	in	Finance)  
623110	 การฝึกประสบการณวิชาชีพทางการเงิน	 3(0-200	ชม.)	
	 (Financial	Professional	Tranining)
 3. กลุม่วิชาเอกเลอืก  นกัศกึษาจะต้องศกึษาวชิาเอกเลือก  4  
วิชา รวม 12  หน่วยกิต	จากรายวิชา	ดังต่อไปนี้		
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
623201	 การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย	 3(3-0-6)														
	 (Risk	Management	and	Insurance)
623202	 การวิเคราะหตราสารทุนและตราสารหนี้	 3(3-0-6)
	 (Equity	and	Fixed	Incom	Analysis)              
623203	 การวิเคราะหอนุพันธทางการเงิน	 3(3-0-6)
	 (Financial	Derivatives	Analysis)     
623204	 หลักการบริหารสถาบันการเงิน	 3(3-0-6)
	 (Financial	Institution	Management)
623205	 การจัดการและปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย	 3(3-0-6)
	 (Commercial		Bank	Management	
	 and	Operation)
623206	 การประยุกตใช้คอมพิวเตอรทางการเงิน	 3(2-2-5)
	 (Computer	Application	for	Finance) 
623207	 การบริหารกองทุนรวม																		 3(3-0-6)
	 (Fund	Management)
623208	 การวาณิชธนกิจ	 3(3-0-6)
	 (Investment	Banking)
623209	 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการเงิน	 3(0-0-9)
	 (Independent	Studies	in	Finance) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
	 ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ	จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิตใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
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 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 
10  วิชา รวม 30  หน่วยกิต	จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
624101	 การบริหารทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)	
	 (Human		Resource		Management)
624102	 การวางแผน		การสรรหา		และการคัดเลือก	 3(3-0-6)
	 ทรัพยากรมนุษย
	 (Human	Resource	Planning,	Recruitment	and		Selection)
624103	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
	 (Human		Resource	Tranning	&	Development)
624104	 พฤติกรรมองคการ	 3(3-0-6)
	 (Organizational		Behavior)
624105	 การบริหารค่าตอบแทน
	 (Compensation			Management)
624106	 กฎหมายแรงงาน	 3(3-0-6)	
	 (Labor	Laws) 
624107	 การประเมินการปฏิบัติงาน		 3(3-0-6)					
	 (Performance		Appraisal)
624108	 พนักงานสัมพันธ	 3(3-0-6)
	 (Employee		Relations)
624109	 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
	 (Human	Resource	Management	System)          
624110	 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย					 3(3-0-6)	
	 (Seminar	in	Human	Resource		Management)

 กลุ่มวิชาเอกเลือก  นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 4  วิชา 
รวม 12  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชา	2	กลุ่ม	ดังต่อไปนี้
           (1)  กลุ่มวิชาการบริหารองค์การ
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
624211	 การสื่อสารทางการบริหาร	 3(3-0-6)
	 (Management		Communication)  

624212	 การออกแบบองคการ	 3(3-0-6)
	 (Organization	Design)   
624213	 ภาวะผู้น�า	 3(3-0-6)
	 (Leadership)   
624214	 การบริหารการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)
	 (Change	Management) 
624215	 การบริหารความหลากหลาย	 3(3-0-6)									
	 (Diversity		Management) 
624216	 การเป็นผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)																	
	 (Entrepreneurship)
624217	 การบริหารความรู้		 3(3-0-6)
	 (Knowledge	Management)
624218	 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม	 3(3-0-6)						
	 (Small		Business		Management)   
624219	 การวางแผนและการควบคุม	 3(3-0-6)						
	 (Planning		and		Control)           
624220	 การศึกษาเป็นรายบุคคล	 3(3-0-6)
	 (Individual		Study)     
624221	 การบริหารคุณภาพในองคการ	 3(2-3-4)
	 (Quality	Management	in	Organizations)
 (2)  กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
624231	 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
	 (Human	Resource	Management	Research)
624232	 กฎหมายสวัสดิการสังคม	 3(3-0-6)
	 (Social	Welfare	Laws)
624233	 การบริหารสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน	3(3-0-6)
	 (Health	&	Safety	Management)	
624234	 การบริหารทรัพยากรมนุษยส�าหรับธุรกิจข้ามชาติ	 3(3-0-6)
	 Human	Resource	Management	in	
	 Multinational	Business)	
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624235	 เทคนิคการสอนงานและให้ค�าปรึกษา	 3(3-0-6)
	 (Coaching	&	Counseling	Techniques)
 หมวดวิชาเลือกเสรี
 ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต	ใน
หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
     
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 13 
วิชา รวม 36 หน่วยกิต	จากกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้
 -  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
625108	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)
	 (Management	Information	Systems)
625109	 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)
	 (Information	Systems	Security)
625110	 การพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 อิเล็กทรอนิกส
	 (New	Venture	Creation	and	Electronics	
	 Business	Entrepreneurship)
625111	 การวิเคราะหและออกแบบระบบ	 3(3-0-6)
	 (Systems	Analysis	and	Design)
 - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)    
625112	 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ	1	 1(0-2-6)
	 (Business	Computer	Project	1)
625113	 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ	2	 2(0-4-12)
	 (Business	Computer	Project	2)
625107	 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุส�าหรับงานธุรกิจ	 3(2-2-6)
	 (Object-Oriented	Programming	for	Business)

 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
625101	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ	 3(2-2-6)
	 (Web	Design	and	Development)  
625102	 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	 3(2-2-6)
	 (Introduction	to	Programming)
625106	 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก	 3(2-2-6)
	 (Visual	Basic	Programming)
 - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
625103	 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	 3(2-2-6)
	 (Data	Structures	and	Algorithms)
625104	 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร	 3(2-2-6)		
	 (Data	Communications	and	Networking)
625105	 ระบบฐานข้อมูล	 3(2-2-6)
	 (Database	Systems)

 2. กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก  ประกอบด้วยรายวิชา	แยกตามกลุ่ม
ต่างๆ	ดังต่อไปนี้
 - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เลือก 1 วิชา 
จ�านวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
625211	 การวิเคราะหและออกแบบเชิงอ็อปเจกต	 3(2-2-6)
	 (Object	Oriented	Analysis	and	Design)
625212	 เครือข่ายสังคมและพาณิชยเครือข่ายสังคม	 3(3-0-6)
	 (Social	Network	and	Social	Commerce)
625213 การฝึกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ	 3(0-150-0)
	 (Field	Experience	in	Business	Computer	Profession)
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 - กลุ ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ เลือก 2 วิชา จ�านวน                
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
625221	 การประยุกตใช้คอมพิวเตอรกราฟิก	 3(2-2-6)
	 (Computer	Graphics	Applications)
625222	 การออกแบบกราฟิกเพื่อประกอบในงานธุรกิจ		 3(2-2-6)
	 (Graphic	Design	for	Business)
625223	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 3(2-2-6)
	 (Statistical	Packages)
625224	 การท�าเหมืองข้อมูลเพื่อธุรกิจ	 3(2-2-6)		
	 (Data	Mining	for	Business)
625225	 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ	 3(2-2-6)
	 (Special	Topics	in	Business	Computer)
625233	 การเขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล	 3(2-2-6)
	 (Database	Programming)
625251	 พื้นฐานไมโครคอมพิวเตอรกับการประยุกต	 3(2-2-6)
	 ใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางธุรกิจ
	 (Basic	Microcomputer	and	Business	
	 Software		Package	Application)
625252	 เทคโนโลยีการจัดการภาพและสื่อดิจิทัล	 3(2-2-6)
	 (Digital	Image	and	Media	Management)
 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 9 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกรายวิชา	
ที่อยู่ในวิชาเอกบังคับ	เลือกกลุ่มใดก็ได้ท่ีไม่ซ�้ากับรายวิชาท่ีได้เลือกเรียน
ไปแล้ว	หรืออาจเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
625231	 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ	 3(2-2-6)
	 (Web	Programming)
625232	 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา	 3(2-2-6)
	 (JAVA	Programming)

625234	 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณไร้สาย	 3(2-2-6)
	 (Wireless	Programming)
 - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
625253	 เทคโนโลยีบนอินเทอรเน็ตและพื้นฐานการสร้างเว็บ	 3(2-2-6)
	 (Internet	Technology	and	Basic	Web	Developments)
 หมวดวิชาเลือกเสรี
 ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต	ใน
หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีโครงสร้าง
หลักสูตรดังนี้
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)	30	หน่วยกิต	
ประกอบด้วยรายวิชา	ดังต่อไปนี้
 1. กลุ ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500101	 ดนตรีกับชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)	
500102	 มนุษยกับอารยธรรม	 3(3-0-6)	
	 (Man	and	Civilization)	
500103	 ปรัชญาและศาสนากับการด�ารงชีวิต		 3(3-0-6)		
	 (Philosophy	and	Religion	for	Living)	
500104	 สุนทรียภาพของชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Aesthetic	of	Life)		
500105	 มนุษยกับการใช้เหตุผลและจริยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Ethical	and	Logical	Application)	
500106	 ตรรกวิทยาและการใช้	 3(3-0-6)
	 (Logic	and	Usage)	
500107	 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)
	 (Environmental	Ethics)	
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 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500201	 จิตวิทยาทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Psychology)	
500202	 มนุษยกับสังคม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Society)	
500203	 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Quality	of	Life	Promotion)	
500204	 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ	 3(3-0-6)
	 (Human	Relations	and	Personality	Development)	
500205	 สังคม	การเมือง	และการปกครอง	 3(3-0-6)
	 (Society,	Politics	and	Government)	
500206	 สังคม	เศรษฐกิจและการจัดการ	 3(3-0-6)
	 (Society	,	Economy	and	Management)	
500207	 พลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน	 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization)	
500208	 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Daily	Life)	
 3. กลุ่มวิชาภาษา จ�านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เลือกเรียน
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500301	 ภาษาอังกฤษ	1	 3(2-2-5)
	 (English	1)	
500302	 ภาษาอังกฤษ	2	 3(2-2-5)
	 (English	2)	
500303	 ภาษาอังกฤษ	3	 3(3-0-6)
	 (English	3)	
500304	 ภาษาอังกฤษ	4	 3(3-0-6)
	 (English	4)	
500305	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication) 

500306	 ทักษะภาษาไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills)	
500307	 (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)	
500308	 การอ่านและเขียนในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)	
	 (Reading	and	Writing	in	Daily	Life)	
500309	 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Basic	Japanese)	
500310	 ภาษาจีนเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Basic	Chinese)	
500311	 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Basic	French)	
 4. กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500401	 คอมพิวเตอรในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Computer	in	Daily	Life)		
500402	 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Life)	
500403	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)	
500404	 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่	 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)		
500405	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการน�าเสนอ 3(3-0-6)
	 (Information	Technology	for	Documentation		
	 and	Presentation)	
500406	 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Fundamental	Mathematics	and	Statistics)	
500407	 คณิตศาสตรพื้นฐาน	 3(3-0-6)	
	 (Fundamental	Mathematics)	
500408	 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหข้อมูลเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Fundamental	Statistics	for	Basic	Data	Analysis)	
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	จ�านวน	90	หน่วยกิต	ประกอบด้วย	3	
กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
 1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ	นักศึกษาต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ	
15	วิชา	รวม	45	หน่วยกิต	จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
520001	 เศรษฐศาสตรเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Principles	of	Economics)	
520002	 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Quantitative	Analysis	in	Business)		
520003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Business		Law)	
520004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
	 (Business	English		1)	
520005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
	 (Business	English		2)	
520006	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ	 3(2-2-5)
	 (Information	Technology	for	Business)		
520007	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Business	Statistics)	
520008	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)
	 (Taxation	1)	
520009	 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ	 3(3-0-6)
 (Production	and	Operation	Management)	
520011	 การจัดการกลยุทธ	 3(3-0-6)
	 (Strategic	Management)	
521003	 การบัญชีเบื้องต้น	 3(2-2-5)
	 (Principles	of	Accounting)		
521004	 การบัญชีส�าหรับผู้บริหาร	 3(2-2-5)
	 Accounting	for	Manager)	
522001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
	 (Principles	of	Marketing)	

523001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Business	Finance)	
524001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)
	 (Principles	of	Management)
 2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ ศึกษาวิชาเอกบังคับ 10 วิชา 
รวม 30 หน่วยกิต	จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
526101	 การจัดการทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
	 (Human	Resource	Management) 
526102	 พฤติกรรมองคการ						 3(3-0-6)
	 (Organizational	Behavior) 
526103	 การวางแผนและการควบคุม	 3(3-0-6)
	 (Planning	and	Control) 
526104	 การออกแบบองคการ	 3(3-0-6)																						
	 (Organization	Design)
526105	 การจัดการความเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)
	 (Change	Management) 
526106	 การจัดการธุรกิจข้ามชาติ	 3(3-0-6)
	 (MuItinational		Business	Management)
526107	 การบริหารโครงการ		 3(3-0-6)				
	 (Project	Management)
526108	 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Research	Methodology	in	Business)                   
526109	 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	 3(3-0-6)
	 (Information	System	in	Decision	making)      
526110	 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Seminar	in	Business	Management) 
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 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก  นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 5 
วิชา รวม 15 หน่วยกิต	จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา	 ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
526201	 การสื่อสารทางการบริหาร	 3(3-0-6)
	 (Management		Communication)
526202	 ภาวะผู้น�า	 3(3-0-6)																						
	 (Leadership)    
526203	 การบริหารความหลากหลาย	 3(3-0-6)
	 (Diversity		Management) 
526204	 การเป็นผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)
	 (Entrepreneurship)
526205	 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม	 3(3-0-6)
	 (Small	Business	Management) 
526206	 การจัดการความรู้	 3(3-0-6)
	 (Knowledge	Management) 
526207	 การจัดการธุรกิจบริการ	 3(3-0-6)
	 (Service	Business	Management) 
526208	 การต่อรองทางธุรกิจและการจัดการความขัดแย้ง	 3(3-0-6)
	 (Business	Negotiation	and	Conflict	Management) 
526209	 ประสบการณวชิาชพีการจัดการ	(การฝึกงาน)		6	(0-300	ชม.-0)
	 (Professional	Experiences	in	Business	
	 Management	(Apprenticeship)
	 หมายเหตุ	:	ในหมวดวิชาเอกเลือก	หากกรณีที่นักศึกษาเลือก
ในรายวิชา	526209	ประสบการณวิชาชีพ	การจัดการ	(การฝึกงาน)	
Professional	 Experiences	 in	 Business	 Management	
(Apprenticeship)	ซึง่มหีน่วยกิต	รวมทัง้สิน้	6	หน่วยกติ	จดัการเรยีนเป็น
ลักษณะของโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ	และนกัศกึษาจะต้องมชีัว่โมงการฝึกงานท้ังส้ิน	จ�านวน	
300	ช่ัวโมง	โดยต้องสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของสาขา
วิชา	

หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ให้เลือกศึกษาวิชาใด ๆ จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย	
ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
600401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร	 3(3-0-6)
621001	 การบัญชีขั้นต้น	1	 3(2-2-5)
622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
624001		 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร		(1	วิชา)		 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
620001	 เศรษฐศาสตรเบื้องต้น	 3(3-0-6)
620003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
621002	 การบัญชีขั้นต้น	2	 3(2-2-5)
  รวม 18(XX-X-XX)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
600401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร		(1	วิชา)	3(3-0-6)
620002	 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
620007	 การภาษีอากร	 3(3-0-6)
621101	 การบัญชีขั้นกลาง	1	 3(2-2-5)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)		 3(x-x-x)
625001	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ		 3(3-0-6)
623001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
621102	 การบัญชีขั้นกลาง	2	 3(2-2-5)
621103	 การบัญชีต้นทุน	 3(2-2-5)
  รวม 15(xx-x-xx)

หมายเหต	ุนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ	ปวส.	ทางการบัญชี	ให้ศึกษาวิชา	621005		การบัญชีการเงิน	แทนวิชา	621001	การบัญชีขั้นต้น	1	

และวิชา	621002	การบัญชีขั้นต้น	2	

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
620006	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)
621105	 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	 3(3-0-6)
621107	 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 3(2-2-5)
621109	 การบัญชีภาษีอากร	 3(3-0-6)
6212…	 วิชาเอกเลือก		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 15(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
620009	 ธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)
621104	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(2-2-5)
621106	 การสอบบัญชี	 3(3-0-6)
6212…	 วิชาเอกเลือก		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
………	 วิชาเลือกเสรี		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
621108	 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห	 3(3-0-6)
621110	 การบัญชีขั้นสูง	1	 3(2-2-5)
6212….	 วิชาเอกเลือก		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
……….	 วิชาเลือกเสรี		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 15(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620010	 การจัดการกลยุทธ	 3(3-0-6)
621111	 การบัญชีขั้นสูง	2	 3(2-2-5)
621112	 สัมมนาการบัญชีการเงิน	 3(3-0-6)
6212….	 วิชาเอกเลือก		(1		วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 12(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร	(1	วิชา)	 3(x-x-x)
620001	 เศรษฐศาสตรเบื้องต้น	 3(3-0-6)
622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
624001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร			(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา	(1	วิชา)	 3(x-x-x)
621003	 หลักการบัญชี	 3(2-2-5)
622101	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)
622102	 การจัดการผลิตภัณฑ	 3(3-0-6)
  รวม 18(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
600401-408	 กลุม่วชิาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร	(1	วชิา)	 3(3-0-6)	
620003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
620007	 การภาษีอากร	 3(3-0-6)
622103	 การจัดการราคา	 3(3-0-6)
622104	 การจัดการช่องทางการตลาดและ	 3(3-0-6)
	 การกระจายสินค้า
  รวม 18(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)		 3(x-x-x)
620006	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)
620009	 ธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)
623001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
622105	 การจัดการส่งเสริมการตลาด	 3(3-0-6)
622106	 การจัดการงานขาย	 3(3-0-6)
  รวม 18(X-X-X)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
620002	 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
625001	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)
622108	 กลยุทธการตลาด	 3(3-0-6)
622110	 การตลาดโลก	 3(3-0-6)
6222...	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
  รวม 18(X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1		 3(2-2-5)
620008	 การจัดการการปฎิบัติการ	 3(3-0-6)
622107	 การวิจัยการตลาด	 3(3-0-6)
622109	 การวางแผนการตลาด	 3(3-0-6)
6222...	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
  รวม 15(14-2-29)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
620011	 การจัดการกลยุทธ	 3(3-0-6)
6222….	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
.…..….	 วิชาเลือกเสรี		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 12(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
622111	 สัมมนาการตลาด	 3(3-0-6)
6222...	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
……….	 วิชาเลือกเสรี		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 9(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร		(1	วิชา)		 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร	(1	วิชา)	 3(x-x-x)
623002	 เศรษฐศาสตรจุลภาค	 3(3-0-6)
622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
624001			 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร		(1	วิชา)		 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)		 3(3-0-6)
620003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
621003	 หลักการบัญชี		 3(2-2-5)
623003	 เศรษฐศาสตรมหภาค	 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
620002	 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
620007	 การภาษีอากร	 3(3-0-6)
623001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
  รวม 15(15-0-30)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
620006	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)
620008	 การจัดการการปฏิบัติการ	 3(3-0-6)
621004	 การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ	 3(2-2-5)
623101	 การบริหารความมั่งคั่ง	 3(3-0-6)
623102	 ตลาดการเงิน	 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
625001	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)
623103	 การบริหารสินเชื่อ	 3(3-0-6)
623104	 การลงทุน	 3(3-0-6)
623105	 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน	 3(3-0-6)
6232….	 วิชาเอกเลือก		(1	วิชา)	 3(3-0-6)

รวม 18(18-0-36)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
623106	 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)
623107	 การจัดการทางการเงิน	 3(3-0-6)
6232…	 วิชาเอกเลือก		(2	วิชา)	 6(6-0-12)
………	 วิชาเลือกเสรี		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
	 	 รวม	18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
620010	 การจัดการกลยุทธ	 3(3-0-6)
623108	 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน	 3(3-0-6)
623109	 สัมมนาทางการเงิน	 3(3-0-6)
.....…	 วิชาเลือกเสรี		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 15(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
623110	 การฝึกประสบการณวิชาชีพทางการเงิน	 3(0-200	ชม.)
6232.....	 วิชาเอกเลือก		1		วิชา	 3(3-0-6)
  รวม 6(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
600401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
620001	 เศรษฐศาสตรเบื้องต้น	 3(3-0-6)
624001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
	600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
620003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)		 3(x-x-x)
621003	 หลักการบัญชี	 3(2-2-5)
624101	 การบริหารทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
	600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา	(1	วิชา)			 3(x-x-x)
620002	 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
600401-408	 กลุ่มวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
624104	 พฤติกรรมองคการ	 3(3-0-6)
624102	 การวางแผน	การสรรหา	และการคัดเลือก	 3(3-0-6)
	 ทรัพยากรมนุษย
624103		 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา	(1	วิชา)	 3(x-x-x)
624106	 กฎหมายแรงงาน	 3(3-0-6)
621004	 การบริหารต้นทุนและการตัดสินใจ	 3(2-2-5)
620006	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)
6242…	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
  รวม 15(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา	(1	วิชา)	 3(x-x-x)
620008	 การจัดการการปฏิบัติการ	 3(3-0-6)
623001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
625001	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)
624105	 การบริหารค่าตอบแทน	 3(3-0-6)
6242…	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
  รวม 18(X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
620009	 ธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)
624107	 การประเมินการปฏิบัติงาน	 3(3-0-6)
624108	 พนักงานสัมพันธ	 3(3-0-6)
624109	 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	 3(3-0-6)
	 ทรัพยากรมนุษย	
  รวม 15(13-2-28)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
620007	 การภาษีอากร		 3(3-0-6)
620010	 การจัดการกลยุทธ	 3(3-0-6)
6242…	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
…..….	 วิชาเลือกเสรี	(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 15(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
624110	 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
6242…	 วิชาเอกเลือก		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
…..….	 วิชาเลือกเสรี		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 9(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
600401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
620001	 เศรษฐศาสตรเบื้องต้น	 3(3-0-6)
622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
624001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร		(1	วิชา)		 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
600401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
621003	 หลักการบัญชี	 3(2-2-5)
620003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
625101	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ	 3(2-2-6)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
	600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
620006	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)
620008	 การจัดการการปฏิบัติการ	 3(3-0-6)
625102	 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	 3(2-2-6)
625105	 ระบบฐานข้อมูล	 3(2-2-6)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร		(1	วิชา)		 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
623001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
625103	 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	 3(2-2-6)
625104	 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร	 3(2-2-6)
625106	 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก	 3(2-2-6)
  รวม 18(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
620004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
625001	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)
625107	 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุส�าหรับงานธุรกิจ	 3(2-2-6)
625110	 การพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)
	 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส	
6252…	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(x-x-x)
………	 วิชาเลือกเสรี		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
625108	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)
625111	 การวิเคราะหและออกแบบระบบ	 3(3-0-6)
6252…	 วิชาเอกเลือก		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
………	 วิชาเลือกเสรี		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 15(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620007	 การภาษีอากร	 3(3-0-6)
625109	 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)
625112	 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ	1	 1(0-2-6)
6252…	 วิชาเอกเลือก		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
6252…	 วิชาเอกเลือก		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 13(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620010	 การจัดการกลยุทธ	 3(3-0-6)
625113	 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ	2	 2(0-4-12)
6252…	 วิชาเอกเลือก		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
6252…	 วิชาเอกเลือก		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
  รวม 11(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
500101-107	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
500201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
500301-311	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
500401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร		(1	วิชา)		3(3-0-6)
520001	 เศรษฐศาสตรเบื้องต้น	 3(3-0-6)
524001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
500101-107	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
500201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
500401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
522001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
520006	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ	 3(2-2-5)
526101	 การจัดการทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
	500301-311	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
500401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
521003	 การบัญชีเบื้องต้น	 3(2-2-5)
520003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
520002	 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
526102	 พฤติกรรมองคการ	 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
5003….	 กลุ่มวิชาภาษา	(1	วิชา)		 3(...........)
520008	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)
521004	 การบัญชีส�าหรับผู้บริหาร	 3(2-2-5)
526103	 การวางแผนและควบคุม	 3(3-0-6)
526104	 การออกแบบองคการ	 3(3-0-6)
526105	 การจัดการความเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)
  รวม 18(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า



ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
520007	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)
523001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
520004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
526106	 การจัดการธุรกิจข้ามชาติ	 3(3-0-6)
5262…..	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
  รวม 15(14-2-29)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
520005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
520009	 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ	 3(3-0-6)
526107	 การบริหารโครงการ	 3(3-0-6)
526108	 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
5262…..	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
  รวม 15(14-2-29)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
520011	 การจัดการกลยุทธ	 3(3-0-6)
526109	 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	 3(3-0-6)
526110	 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจ	 3(3-0-6)
5262…..	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
…..….	 วิชาเลือกเสรี	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
  รวม 15(15-0-30)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5262…..	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
5262…..	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
หรือ
526209	 เลือกสมัครลงทะเบียน	 6(0-300	ชม.-0)
	 เข้าร่วมโครงการฝึกงานในรายวิชา	
	 ประสบการณวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจ	
	 (การฝึกงาน)		
…..….	 วิชาเลือกเสรี	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
  รวม 9(9-0-18) หรือ 9(3-300 ชม.-6)

หมายเหตุ	:	 นักศึกษาที่เรียนปีที่	4	ภาคการศึกษาที่	2	จะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก	จ�านวน	6	หน่วยกิต	โดยสามารถเลือกเรียน
	 	 ได้	2	ลักษณะ	คือ	เรียนวิชาเอกเลือก	2	วิชา	หรือเลือกสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกงาน	ในรายวิชา	526209	ประสบการณ
	 	 วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจ	 โดยท้ังสองลักษณะนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถาน
	 	 ประกอบการ	(บรรยายและฝึกปฏิบัติ)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ปรับปรุง พ.ศ.2560

ข้อมูลทั่วไป
	 จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต
 1. รูปแบบของหลักสูตร
	 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยตรง
 2. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร
	 2.1	เป็นหลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560	ก�ำหนดเปิดสอนตั้งแต่	
ปีกำรศึกษำ	2560
	 2.2	หลักสูตรได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรวิชำกำร	
ครั้งที่	5/2558	วันพุธที่	6	มกรำคม	2559
	 2.3	สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติหลักสูตรในกำรประชุม	ครั้งที่	
1/2559	วัน	พฤหัสสบดีที่	21	มกรำคม	2559

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
 1. ปรัชญา
	 ปรัชญำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำศึกษำทั่วไปของ
มหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์	“มุ่งเสริมสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์	โดย
รู้จักพัฒนำตน	เป็นพลเมืองที่ดีและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม”	
 2. ความส�าคัญ
	 กรอบแนวคิดหมวดวิชำศึกษำทั่วไปที่สอดคล้องตำมกรอบ
มำตรฐำนคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษำแห่งชำต	ิพ.ศ.2552	(TQF:	HEd)	หมวด
วชิำศกึษำทัว่ไป	หมำยถงึ	หมวดวชิำทีเ่สรมิสร้ำงควำมเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	
มีควำมรู้รอบ	รู้กว้ำง	เข้ำใจ	และเห็นคุณค่ำของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลป
วฒันธรรม	และธรรมชำต	ิใส่ใจต่อควำมเปลีย่นแปลงของสรรพส่ิง	พัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนือ่ง	ด�ำเนนิชวีติอย่ำงมคีณุธรรม	พร้อมให้ควำมช่วยเหลอื
เพื่อนมนุษย์	และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก	
 

 3. วัตถุประสงค์ 
		 	เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษำแห่ง
ชำติ	พ.ศ.2552	(TQF	:	HEd)	และครอบคลุมผลกำรเรยีนรูข้องหมวดวชิำ
ศึกษำทั่วไป	มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	จึงก�ำหนดวัตถุประสงค์ของกำร
จัดกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป	ดังนี้	
	 3.1	มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิตบนพื้นฐำนปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
	 3.2	ตระหนักและส�ำนึกในควำมเป็นไทย
	 3.3	มคีวำมรอบรู้อย่ำงกว้ำงขวำง	มโีลกทศัน์กว้ำงไกล	เข้ำใจและ
เห็นคุณค่ำของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	และธรรมชำติ
	 3.4	มทีกัษะกำรแสวงหำควำมรูต้ลอดชวีติเพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง
	 3.5	มีทักษะกำรคิดแบบองค์รวม	
	 3.6	มีจิตอำสำและส�ำนึกสำธำรณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของ
สังคมไทย	และสังคมโลก
	 3.7	ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรู้เท่ำทัน	
	 3.8	ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้ำงหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบัทีก่�ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำน	
หลกัสตูรกระทรวงศกึษำธกิำร	โดยต้องศกึษำไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกติ	จงึ
จะถือว่ำเรียนครบตำมหลักสูตรปริญญำตรี	กำรเลือกวิชำมีเกณฑ์ดังนี้
	 1.	ต้องศึกษำวิชำที่อยู ่ในกลุ ่มวิชำมนุษยศำสตร์	กลุ ่มวิชำ
สังคมศำสตร์	กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์	กลุ่มละไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต
	 2.	ต้องศึกษำวิชำในกลุ่มวิชำภำษำ	ไม่น้อยกว่ำ	12	หน่วยกิต
	 3.	กลุ่มวชิำพลศกึษำและนนัทนำกำรให้เป็นไปตำมหลกัสตูรของ
แต่ละสำขำก�ำหนด
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ชื่อรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1. กลุม่วชิามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ	ให้เลอืกศกึษำ
จำกรำยวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600101	 ดนตรีกับชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)
600102	 มนุษย์กับคุณค่ำทำงอำรยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)
600103	 ปรัชญำและศำสนำเพื่อคุณค่ำชีวิต	 3(3-0-6)	
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)
600104	 สุนทรียภำพของชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Aesthetics	for	Life)
600105	 มนุษย์กับกำรใช้เหตุผล	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)
600106	 จิตส�ำนึกสำธำรณะ	 3(3-0-6)
	 (Public	Minded	Spirit)	 		
 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือก
ศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600201	 จิตวิทยำเพื่อกำรด�ำเนินชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Psychology	for	Living)
600202	 วิถีของสังคม		 3(3-0-6)		
	 (Path	of	Society)
600203	 กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต		 3(3-0-6)		
	 (Life-Quality	Promotion)		
600204	 ควำมสง่ำแห่งตน	 3(3-0-6)	
	 (Personality	Development)
600205	 ควำมเป็นพลเมืองในกระแสโลกำภิวัตน์	 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization	)	

600206	 กฎหมำยในกำรด�ำเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)
600207	 เศรษฐกิจพอเพียงและกำรประยุกต์ใช้	 3(3-0-6)
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
600208		จิตวิทยำเชิงบวก	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)
 3. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษำ
จำกรำยวิชำต่อไปนี้
 โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และเลือกเรียนรำยวชิำในกลุ่มภำษำอีกไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกติ
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600301	 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน	 3(2-2-5)		
	 (English	in	Daily	Life)
600302	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร		 3(3-0-6)		
	 (English	for	Communication)
600303	 ภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำร	 3(3-0-6)	
	 (Integrated	English	)
600304	 กำรฟัง	กำรพูด	ภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)	
	 (Listening	and	Speaking	English	)
600305	 ภำษำญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)		
	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306	 ภำษำจีนในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)		
	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307	 ภำษำฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)		
	 (French	in	Daily	Life)
600308	 ภำษำเวียดนำมในชีวิตประจ�ำวัน		 3(3-0-6)	
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)	
600309	 ภำษำพม่ำในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)	
	 (Burmese	in	Daily	Life)
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600310	 ภำษำเขมรในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)	
	 (Khmer	in	Daily	Life)
600311	 ทักษะภำษำไทย		 3(3-0-6)		
	 (Thai	Language	Skills	)
600312	 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร		 3(3-0-6)		
	 (Thai	for	Communication)
600313	 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต	 3(3-0-6)		
	 (Literary	Arts	for	All)
 4. กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต โดยเลือกศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600401	 คอมพิวเตอร์และกำรประยุกต์สร้ำงประโยชน์	 3(3-0-6)
	 ในชีวิตประจ�ำวัน
	 (Computer	and	Applications	Benefits	
	 for	Everyday	Life)
600402	 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)
600404	 กำรจัดกำรสำรสนเทศยุคใหม่	 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
600405	 เทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่งำนเอกสำรและกำรน�ำเสนอ	 3(2-2-5)
	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)
600406	 คณิตศำสตร์และสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics	and	Statistics)	
600407	 คณิตศำสตร์ทั่วไป		 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics)
600408	 สถิติเพื่อกำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ	 3(3-0-6)
	 (Statistics	for	Management	and	Decision)

 5. กลุ่มวชิาพลศกึษาและนันทนาการ	ให้เลอืกศกึษำในรำยวชิำ
ต่อไปนี้	
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600501	 กอล์ฟ	 1(0-2-1)
	 (Golf)
600502	 ตะกร้อ	 1(0-2-1)
	 (Takraw)
600503	 ฟุตบอล	 1(0-2-1)
	 (Soccer)
600504	 บำสเกตบอล	 1(0-2-1)
	 (Basketball)
600505	 เกมประกอบกำรฝึกอบรม	 1(0-2-1)
	 (Mixed	Games)
600506	 กำรเต้นสมัยใหม่	 1(0-2-1)	
	 (Modern	Dance)
600507	 นำฏศิลป์ไทย	 1(0-2-1)
	 (Thai	Dancing	Art)
600508	 ลีลำศ	 1(0-2-1)
	 (Ballroom	Dance)
600509	 วอลเลย์บอล	 1(0-2-1)
	 (Volley	Ball)
600510	 พลศึกษำและนันทนำกำร	 1(0-2-1)
	 (Physical	Education	and	Recreation)
600511	 กีฬำและนันทนำกำร	 1(0-2-1)
	 (Sports	and	Recreation)
600512	 กีฬำเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Sports	for	life)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ Bachelor	of	Arts	Program	in	Business	English

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  ศิลปศำสตรบัณฑิต	(ภำษำอังกฤษธุรกิจ) 
ชื่อย่อ (ไทย)  ศศ.บ.	(ภำษำอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor	of	Arts	(Business	English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.A.	(Business	English)

3. วิชาเอก	:	ภำษำอังกฤษธุรกิจ

4. จ�านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่ำ	132	หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ
	 เป็นหลักสูตรระดับปริญญำตรี	หลักสูตร	4	ปี
 5.2 ประเภทของหลักสูตร
	 หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำร
 5.3 ภาษาที่ใช้
	 หลักสูตรปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต	(ภำษำอังกฤษธุรกิจ)	จะใช้
ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	
 5.4 การรับเข้าศึกษา
	 รับนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติ
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
	 เป็นหลักสูตรเฉพำะของมหำวิทยำลัยที่จัดกำรเรียนกำรสอน
โดยตรง

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
	 ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว

 6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
	 หลักสูตรมีควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำวิชำภำษำอังกฤษ
ธุรกิจ	ในปีกำรศึกษำ	2562

 7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา 
	 บัณฑติทีส่�ำเรจ็กำรศกึษำในสำขำวชิำภำษำอังกฤษธรุกจิ	สำมำรถ
ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ	หรือภำษำต่ำงประเทศอื่นใน
กำรประกอบวิชำชีพในสำขำวิชำชีพ	ดังนี้
	 1.	ครู-อำจำรย์
	 2.	นักวิชำกำร
	 3.	นักแปล
	 4.	พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินและภำคพื้นดิน
	 5.	พนักงำนต้อนรับในภำคธุรกิจงำนบริกำร
	 6.	พนักงำนน�ำเข้ำ-ส่งออก
	 7.	ไกด์/พนักงำนบริษัทน�ำเที่ยว
	 8.	เลขำนุกำร
	 9.	พนักงำนขำย
	 10.	กิจกำรส่วนตัวในกำรน�ำเข้ำ	–	ส่งออกสินค้ำ	
	 11.	รับรำชกำร
	 12.	ต�ำแหน่งงำนทุกประเภทที่ต ้องใช้ภำษำอังกฤษในกำร
ปฏิบัติงำน

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ปรัชญา
	 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ธุรกิจ
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 2. วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมรู้ด้ำนภำษำซึ่งจะน�ำไปใช้ในชีวิตได้
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
	 2.	เพือ่ผลติบณัฑติท่ีมคีวำมรู้	ควำมสำมำรถในกำรน�ำควำมรูภ้ำษำ
อังกฤษไปใช้ในกำรปฎิบัติงำนในภำครัฐและเอกชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 3.	เพื่อผลิตบัณฑิตที่สำมำรถเข้ำใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของ
สังคมนำนำชำติโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ
	 4.	เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้และสำมำรถศึกษำต่อในระดับที่สูง
ขึ้นทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
	 5.	เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง	5	ด้ำน

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
	 เป็นไปตำมข้อบังคบัมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์	ว่ำด้วยกำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559	ระบบกำรศึกษำ	ในระดับปริญญำตรี	
มหำวทิยำลยัใช้ระบบทวภิำค	โดย	1	ปีกำรศกึษำแบ่งออกเป็น	2	ภำคกำร
ศกึษำปกต	ิในหนึง่ภำคกำรศกึษำหนึง่ปกต	ิมีระยะเวลำกำรศกึษำไม่น้อย
กว่ำ	15	สัปดำห์	และอำจมีภำคกำรศึกษำฤดูร้อนได้โดยระยะเวลำกำร
ศกึษำไม่น้อยกว่ำ	8	สปัดำห์โดยจัดจ�ำนวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละกระบวน
วิชำให้เท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติ
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
	 อำจมกีำรจดักำรเรยีนกำรสอนภำคฤดรู้อนโดยควำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร	
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
	 ไม่มี

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน – เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
	 ภำคกำรศึกษำที่	1		 เดือนสิงหำคม	–	เดือนธันวำคม		
	 ภำคกำรศึกษำที่	2		 เดือนมกรำคม	–	เดือนพฤษภำคม	
	 ภำคฤดูร้อน		 เดือนมิถุนำยน	–	เดือนกรกฎำคม	
	 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 (1) ระยะเวลาการศึกษา
	 หลักสูตรปริญญำตรี	(4	ปี)	ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ	
120	หน่วยกิต	ส�ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ	ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน	
8	ปีกำรศึกษำ	และส�ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน	8	ภำคกำรศึกษำปกติ	
ส�ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ	ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน	12	ปี
กำรศึกษำและส�ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน	14	ภำคกำรศึกษำปกติ
 (2) การลงทะเบียนเรียน 
	 เป็นไปตำมข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์	ว่ำด้วยกำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559	
 การลงทะเบียนเรียนมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
	 1.	นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนและช�ำระเงินค่ำหน่วยกิตและ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ	ในแต่ละภำคกำรศึกษำตำมระยะเวลำมหำวิทยำลัย
ก�ำหนด
	 2.		กำรลงทะเบียนในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ	นักศึกษำต้องลง
ทะเบียนไม่น้อยกว่ำ	9	หน่วยกิต	และไม่เกิน	22	หน่วยกิต	ในแต่ละภำค
กำรศึกษำปกติส�ำหรับกำรลงทะเบียนเต็มเวลำ	และให้ลงทะเบียนได้	ไม่
เกิน	9	หน่วยกิต	ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ	ส�ำหรับกำรลงทะเบียนไม่
เต็มเวลำ	ส่วนกำรลงทะเบียนในภำคฤดูร้อนไม่เกิน	9	หน่วยกิต	
	 3.	กำรลงทะเบยีนทีม่จี�ำนวนหน่วยกติแตกต่ำงไปจำกข้อ	(2)	อำจ
ท�ำได้	ทั้งนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกอธิกำรบดี	หรือผู้ท่ีอธิกำรบดี
มอบหมำย	
	 4.	กำรลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์
ที่ปรึกษำและถ้ำรำยวิชำใด	มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิชำที่ต้องศึกษำก่อน	
(Pre	-	requisite)	ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร	นักศึกษำจะต้องศึกษำ
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ปฏิบตัติำมข้อก�ำหนดนัน้ก่อน	หรอืได้รบัอนุมตัเิป็นกรณพีเิศษจงึจะมสีทิธิ
ลงทะเบียนวิชำนั้นๆ	
	 5.	นักศึกษำที่มิได้ลงทะเบียนภำยใน	2	สัปดำห์แรกของภำคกำร
ศึกษำปกติ	หรือภำยใน	1	สัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน	จะไม่มีสิทธิศึกษำ
ในภำคกำรศึกษำนั้น	ยกเว้นในกรณีท่ีนักศึกษำมีเหตุจ�ำเป็นสุดวิสัย	ต้อง
ได้รบัอนมุตัใิห้ลงทะเบียนเป็นกรณพีเิศษจำกอธกิำรบดหีรอืผูท้ีอ่ธกิำรบดี
มอบหมำย
 การลงทะเบียนเรียนซ�้า 
	 1.	นกัศกึษำทีส่อบตกในรำยวชิำเลอืกจะลงทะเบยีนเรยีนวชิำนัน้
ซ้ำอีกหรือลงทะเบียนเรียนรำยวิชำอื่นแทนก็ได้	
	 2.	นักศึกษำจะลงทะเบียนเรียนซ�้ำรำยวิชำที่เคยศึกษำมำเฉพำะ
ในรำยวิชำที่สอบได้ระดับคะแนนต�่ำกว่ำ	C	เท่ำนั้น
 (3) การวัดผลและการส�าเร็จการศึกษา
 1. เกณฑ์การวัดผล
	 กำรวัดผลกำรศึกษำ	เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเอเชีย
อำคเนย์	ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559	
 2. การส�าเร็จการศึกษา
	 เป็นไปตำมข้อบังคบัมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์	ว่ำด้วยกำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559	
	 กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ	นักศึกษำท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี	ต้องมีคุณสมบัติดังนี้	
	 2.1	จะต้องสอบได้รำยวชิำครบถ้วนตำมหลกัสตูรและปฏบิติัตำม
ข้อก�ำหนดอื่นๆ	ที่ระบุไว้ในหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	
	 2.2	ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ำกว่ำ	2.00	
โดยมีระดับคะแนนเฉล่ียกลุ่มวิชำแกน	กลุ่มวิชำทักษะภำษำ	กลุ่มวิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อธุรกิจ	และกลุ่มวิชำเอกเลือก	จะต้องไม่ต�่ำกว่ำ	2.00
	 2.3	ไม่มีพันธะด้ำนหนี้สินใดๆ	กับมหำวิทยำลัย	
	 2.4	นักศึกษำที่คำดว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำ	ให้ปฏิบัติดังนี้	
	 	 2.4.1	นกัศกึษำทีค่ำดว่ำจะจบในแต่ละภำคกำรศึกษำ	ให้ยืน่
ค�ำร้องขอจบกำรศึกษำ	(ตำมแบบ	ท.มออ.	06)	ท่ีส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล	ภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด	

	 	 2.4.2	นักศึกษำที่ไม่ยื่นค�ำร้องขอจบกำรศึกษำ	ตำมข้อ	(1)	
ให้ถือว่ำไม่ประสงค์ที่ขอจบกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้นๆ	และ
มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม ่ เสนอรำยชื่อเพิ่มขออนุมัติต ่อสภำ
มหำวิทยำลัย

3. หลักเกณฑ์การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นวิชาโท
	 นักศึกษำท่ีประสงค์จะศึกษำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจเป็นวิชำโท	
ต้องศกึษำรำยวชิำในสำขำวชิำภำษำองักฤษธรุกจิไม่น้อยกว่ำ	18	หน่วยกติ	
ดังนี้
631101	ทักษะกำรฟัง	กำรพูดภำษำอังกฤษ	 3	(3-0-6)
631102	ทักษะกำรอ่ำน	กำรเขียนภำษำอังกฤษ	 3	(3-0-6)
631103	โครงสร้ำงไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ	 3	(3-0-6)		
631304	กำรแปลเบื้องต้น	 3	(3-0-6)	
6315xx	วิชำเอกเลือก		 3(2-2-5)	หรือ	3	(3-0-6)	
6315xx	วิชำเอกเลือก		 3(2-2-5)	หรือ	3	(3-0-6)

4. การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
	 เป็นไปตำมข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์	ว่ำด้วยกำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559	
	 กำรให้ปริญญำเกียรตินิยมในสำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจมี
หลักเกณฑ์	ดังนี้
 1. นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
	 	 1.1	มีระยะเวลำศึกษำไม่เกิน	8	ภำคกำรศึกษำปกติ	ทั้งนี้ไม่
นับภำคกำรศึกษำฤดูร้อน	นับเฉพำะภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน	
นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อนต่อจำกกำรศึกษำสุดท้ำยของ
หลักสูตรไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม	
	 	 1.2	นักศึกษำที่มีกำรโอนย้ำยสำขำวิชำหรือคณะวิชำ	ให้นับ
ระยะเวลำกำรศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำแรกที่เข้ำเป็นนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย
	 	 1.3	สอบได้จ�ำนวนหน่วยกิตครบตำมหลักสูตร
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	 	 1.4	ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรำยวิชำใด
	 	 1.5	ไม่เคยได้รับผลกำรศึกษำระดับ	F	หรือได้สัญลักษณ์	U	
ในรำยวิชำใด
	 	 1.6	ไม่เป็นนักศึกษำที่เทียบวิชำเรียนและโอนหน่วยกิต
ระหว่ำงกำรศกึษำในระบบหรอืเทยีบโอนควำมรูแ้ละกำรให้หน่วยกิตจำก
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ	
 2. การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็น 
	 	 2.1	ปริญญำเกียรตินิยมอันดับหน่ึง	นักศึกษำมีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญำเกียรตินิยมอันดับหน่ึง	จะต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อ	
(1)	และสอบได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	3.50	ขึ้นไป	โดยไม่เคย
ได้ผลกำรเรียนระดับ	D	ในรำยวิชำใด
	 	 2.2	ปริญญำเกียรตินิยมอันดับสอง	นักศึกษำมีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญำเกียรตินิยมอันดับสอง	จะต้องมีคุณสมบัติ	ตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน
ข้อ	(1)	และสอบได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	3.25	ขึ้นไป	
 3. ในกรณทีีนั่กศกึษาลงทะเบียนเรียนเกนิกว่าจ�านวนหน่วยกิต
ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร	ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน	ข้อ	2(2.1)	และ
ข้อ	2(2.2)	ให้ค�ำนวณจำกรำยวิชำและจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ใน
หลักสูตร
  4. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
	 หลักสตูรปรญิญำศิลปศำสตรบัณฑติ	สำขำวิชำภำษำองักฤษธรุกจิ
ใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ภำษำอังกฤษ	ภำษำ
ฝรั่งเศส	ภำษำญี่ปุ่นเป็นหลักในกำรเรียนกำรสอน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	 เป็นไปตำมข้อบังคบัมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์	ว่ำด้วยกำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559	
	 บุคคลที่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อศึกษำต่อในระดับปริญญำ
ตรี	สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้
	 1.	จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	(ม.6)	หรือได้
ประกำศนียบัตรเทียบเท่ำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร

	 2.	ในกรณีที่เป็นผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรจำกสถำนศึกษำใน
ต่ำงประเทศจะต้องได้รับกำรรับรองกำรเทียบควำมรู้	จำกกระทรวง
ศึกษำธิกำรของไทย
	 3.	มีควำมประพฤติเรียบร้อย	ไม่เป็นผู ้บกพร่องในศีลธรรม
คุณธรรมและมำรยำทอันดี
	 4.	ไม่เป็นคนวิกลจริต	หรือโรคติดต่อร้ำยแรง
	 5.	ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียอย่ำงร้ำยแรง
	 6.	ไม่เคยเป็นผู ้ต้องคดีเกี่ยวกับยำเสพติดหรือควำมผิดตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ

ระบบการศึกษา
	 แบบชั้นเรียน	

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
	 เป็นไปตำมข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์	ว่ำด้วยกำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559	
	 นักศึกษำที่เคยศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนมำก่อน	เม่ือเข้ำ
ศึกษำในหลักสูตรนี้	สำมำรถเทียบโอนหน่วยกิตได้	ทั้งน้ีให้เป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรและระเบียบมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	
ว่ำด้วยกำรเทียบโอนผลกำรเรียนระดับปริญญำเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ	
และหลักเกณฑ์กำรศึกษำปริญญำที่สองระดับปริญญำตรี
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หลักสูตร
 1. จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
	 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 132	 หน่วยกิต	
 2. โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้ำงหลักสูตร	แบ่งเป็นหมวดวิชำที่สอดคล้องกับที่ก�ำหนด
ไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร	ดังนี้	
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
	 1.	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 	6	 หน่วยกิต
	 2.	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	 	6	 หน่วยกิต
	 3.	กลุ่มวิชำภำษำ	 12	 หน่วยกิต
	 4.	กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 	6	 หน่วยกิต	
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 96  หน่วยกิต 
	 2.1	วิชำแกน	 15	 หน่วยกิต
	 2.2	วิชำเฉพำะด้ำน
		 	 2.2.1	กลุ่มวิชำทักษะภำษำ	 15	 หน่วยกิต
	 	 2.2.2	กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษเพื่อธุรกิจ	 21	 หน่วยกิต
	 	 2.2.3	กลุ่มวิชำกำรบริหำรธุรกิจ	 9	 หน่วยกิต		
		 2.3	วิชำเอกเลือก	 18	 หน่วยกิต
		 2.4	วิชำโท	 18	 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 3..3 รายวิชา
	 รำยวิชำทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูร	ศลิปศำสตรบัณฑติ	สำขำวชิำภำษำ
อังกฤษธุรกิจ	ประกอบด้วย	ตัวเลข	6	หลัก	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
 1. ความหมายของรหัสประจ�าวิชา
	 ควำมหมำยของรหัสประจ�ำวิชำในหลักสูตร	ประกอบด้วย	เลข
อำรบิค	6	หลัก	รหัสวิชำใช้เลขอำรบิค	6	หลัก	น�ำหน้ำชื่อวิชำทุกวิชำใน
หลักสูตร	ดังนี้

 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 0 0 X X X

	 รหัสวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป	ใช้เลขหลักแสน	หลักหม่ืน	และ
หลักพัน
	 	 เลข	600	น�ำหน้ำรหัสวิชำทุกวิชำ
	 เลขหลักร้อย	หมำยถึง	กลุ่มวิชำ	ดังนี้
	 	 1	หมำยถึง	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
	 	 2	หมำยถึง	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
	 	 3	หมำยถึง	กลุ่มวิชำภำษำ
	 	 4	หมำยถึง	กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
 รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6 3 X X X X

 
	 2.1	เลขหลักแสน	หลักหมื่น	หมำยถึง	คณะ
	 	 63	หมำยถึง	คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
		 2.2	เลขหลักพัน	เลข	1	หมำยถึง	รำยวิชำของสำขำภำษำอังกฤษ
ธุรกิจ
	 2.3	เลขหลักร้อย	หมำยถึง	...
	 	 เลข	1	 หมำยถึง		 รำยวิชำแกน
	 	 เลข	2	 หมำยถึง		 รำยวิชำทักษะภำษำ
	 	 เลข	3	 หมำยถึง		 รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อธุรกิจ
	 	 เลข	4	 หมำยถึง		 รำยวิชำกำรบริหำรธุรกิจ
	 	 เลข	5	 หมำยถึง		 รำยวิชำเอกเลือก
	 	 เลข	6	 หมำยถึง		 รำยวิชำโท	ภำษำฝรั่งเศส
	 	 เลข	7	 หมำยถึง		 รำยวิชำโท	ภำษำญี่ปุ่น
	 	 เลข	8	 หมำยถึง		 รำยวิชำเลือกเสรี
	 2.4	เลขหลักสิบและหลักหน่วย	หมำยถึง	เลขล�ำดับวิชำในแต่ละ
กลุ่มวิชำ
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	 ตวัเลขแสดงจ�ำนวนหน่วยกติ	(บรรยำย-ปฏบิตั-ิศกึษำด้วยตนเอง)	
เช่น	3(2-2-5)	หมำยถงึ	ในรำยวิชำนัน้ม	ี3	หน่วยกติ	จดักำรเรยีนกำรสอน
แบบบรรยำย	2	ชั่วโมง	แบบฝึกปฏิบัติกำรในห้องปฏิบัติกำร	หรือสถำนที่
อื่นใด	จ�ำนวน	2	ชั่วโมง	และศึกษำด้วยตนเอง	จ�ำนวน	5	ชั่วโมง

วิชาบังคับก่อน
		 หมำยควำมว่ำวชิำท่ีนกัศกึษำลงทะเบียนเรยีนวชิำนัน้	จะต้องผ่ำน
กำรเรียนในรำยวิชำที่ระบุไว้ก่อน	เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน
รำยวิชำนั้น	นักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรเรียนและกำรประเมินผลในวิชำ
บังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน	A	,	B+,	B	,	C+,	C	,	D+	,	D	หรือ	S

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรำยวิชำ
และจ�ำนวนหน่วยกิตดังต่อไปนี้
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
จ�านวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600101	 ดนตรีกับชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)
600102	 มนุษย์กับคุณค่ำทำงอำรยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)
600103	 ปรัชญำและศำสนำเพื่อคุณค่ำชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)
600104	 สุนทรียภำพของชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Aesthetic	of	Life)
600105	 มนุษย์กับกำรใช้เหตุผล	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)
600106	 จิตส�ำนึกสำธำรณะ	 3(3-0-6)		
	 (Public	Minded	Spirit)

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
จ�านวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600201	 จิตวิทยำเพื่อกำรด�ำเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Psychology	for	Living)
600202	 วิถีของสังคม	 3(3-0-6)
	 (Path	of	Society)
600203	 กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Life-Quality	Promotion)
600204	 ควำมสง่ำแห่งตน	 3(3-0-6)
	 (Personality	Development)
600205	 ควำมเป็นพลเมืองในกระแสโลกำภิวัตน์	 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization)
600206	 กฎหมำยในกำรด�ำเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)
600207	 เศรษฐกิจพอเพียงและกำรประยุกต์ใช้	 3(3-0-6)
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
600208	 จิตวิทยำเชิงบวก	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)
 กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จ�านวน 12 
หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเป็นวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต	และให้เลือกเรียนอีก	6	หน่วยกิต	จะเป็นรำยวิชำภำษำอังกฤษ	
หรือภำษำอื่นๆ	ก็ได้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600301	 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน	 3(2-2-5)
	 (English	in	Daily	Life)
600302	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)
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600303	 ภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำร	 3(3-0-6)
	 (Integrated	English)
600304	 กำรฟัง	กำรพูด	ภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (Listening	and	Speaking	English)
600305	 ภำษำญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306	 ภำษำจีนในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307	 ภำษำฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (French	in	Daily	Life)
600308	 ภำษำเวียดนำมในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
600309	 ภำษำพม่ำในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Burmese	in	Daily	Life)
600310	 ภำษำเขมรในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Khmer	in	Daily	Life)
600311	 ทักษะภำษำไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills)
600312	 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)
600313	 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Literary	Arts	for	All)
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ จ�านวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600401	 คอมพิวเตอร์และกำรประยุกต์สร้ำงประโยชน์	 3(3-0-6)
	 ในชีวิตประจ�ำวัน
	 (Computer	and	Applications	Benefits	
	 for	Everyday	Life)

600402	 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)
600404	 กำรจัดกำรสำรสนเทศยุคใหม่	 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
600405	 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนเอกสำรและ	 3(3-0-6)
	 กำรน�ำเสนอ	
	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)
600406	 คณิตศำสตร์และสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics	and	Statistics)
600407	 คณิตศำสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics)
600408	 สถิติเพื่อกำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ	 3(3-0-6)
	 (Statistics	for	Management	and	Decision)

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 96 หน่วยกิต
 2.1) วิชาแกน จ�านวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
631101	 ทักษะกำรฟัง	กำรพูดภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (English	Listening	and	Speaking)
631102	 ทักษะกำรอ่ำน	กำรเขียนภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (English	Reading	and	Writing)
631103	 โครงสร้ำงไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (English	Grammatical	Structure)
631104	 ภำษำศำสตร์ภำษำอังกฤษเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Introduction	to	English	Linguistics)
631105	 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Introduction	to	English	Literature)
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 2.2) วิชาเฉพาะด้าน  
 2.2.1 กลุ่มวิชาทักษะภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
631201	 กำรพัฒนำงำนเขียนภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร	 3(3-0-6)
	 (Academic	English	Writing	Development)
631202	 กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษข้ำมวัฒนธรรม	 3(3-0-6)
	 (English	Communication	across	Cultures)
631203	 สัทศำสตร์ภำษำอังกฤษ	 3(2-2-5)
	 (English	Phonetics)
631204	 กำรพูดภำษำอังกฤษต่อที่ชุมชน	 3(2-2-5)
	 (English	Public	Speaking)
631205	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำต่อและอำชีพ	 3(3-0-6)
	 (English	for	Further	Study	and	Career)
 2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จ�านวน 21 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
631301	 ภำษำอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
	 (Business	English	1)
631302	 ภำษำอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
	 (Business	English	2)
631303	 ภำษำอังกฤษธุรกิจในมัลติมีเดีย	 3(3-0-6)
	 (Business	English	in	Multimedia)
631304	 กำรแปลเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Basic	Translation)
631305	 กำรแปลทำงธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Business	Translation)
631306	 ประสบกำรณ์วิชำชีพ	 6(0-540-0)
	 (Professional	Internship)

 2.2.3 กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ จ�านวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
631401	 ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Introduction	to	Business)
631402	 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม	 3(3-0-6)
	 (Hotel	and	Travel	Industry)
631403	 กำรสื่อสำรทำงธุรกิจและกำรประชำสัมพันธ์	 3(3-0-6)	
	 (Business	Communication	and	Public	Relations)
 2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�านวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)	
631501	 ภำษำอังกฤษเพื่อธุรกิจกำรบริกำร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Hospitality	and	Management)
631502	 ภำษำอังกฤษเพื่อธุรกิจกำรท่องเที่ยว	 3(3-0-6)
	 (English	for	Tourism	Business)
631503	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับกำรติดต่องำน	 3(3-0-6)
	 (English	for	Professional	Contacts)
631504	 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำชีพมัคคุเทศก์	 3(3-0-6)	
	 (English	for	Tourist	Guides)
631505	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (English	for	Business	Negotiation)
631506	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับเลขำนุกำรในองค์กรข้ำมชำติ	 3(3-0-6)
	 (English	for	Secretary	in	Multinational	Corporations)
631507	 ภำษำอังกฤษเพื่อธุรกิจกำรบิน	 3(3-0-6)
	 (English	for	Airline	Business)
631508	 วัฒนธรรมชนชำติที่ใช้ภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)	
	 (English	Speaking	Culture)
631509	 กำรโต้วำทีภำษำอังกฤษ	 3(2-2-5)
	 (English	Debate)
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631510	 กำรศึกษำอิสระ	 3(3-0-6)	
	 (Independent	Study)
631511	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับสื่อสำรมวลชน	 3(3-0-6)	
	 (English	for	Mass	Media)
631512	 ภำษำอังกฤษในฐำนะที่เป็นภำษำโลก	 3(3-0-6)		
	 (Global	English)
631513	 ภำษำอังกฤษในองค์กรข้ำมชำติ	 3(3-0-6)
	 (English	in	Multinational	Corporations)
631514	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในองค์กร	 3(3-0-6)	
	 (English	for	Organizational	Communication)
 2.4) วิชาโท จ�านวน 18 หน่วยกิต
 2.4.1 วชิาโทภาษาฝร่ังเศส รายวชิาบังคบั จ�านวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
631601	 ภำษำฝรั่งเศส	1	 3(3-0-6)
	 (French	1)
631602	 ภำษำฝรั่งเศส	2	 3(3-0-6)
	 (French	2)
631603	 ภำษำฝรั่งเศส	3	 3(3-0-6)
	 (French	3)
631604	 วัฒนธรรมฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 (French	Culture)
 รายวิชาเลือก จ�านวน 6 หน่วยกิต
631605	 สนทนำภำษำฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 (French	Conversation)
631606	 ภำษำฝรั่งเศสธุรกิจ	 3(2-2-5)
	 (Business	French)
631607	 ภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรท่องเที่ยว	 3(2-2-5)		
	 (French	for	Tourism)
631608	 ภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรโรงแรม	 3(2-2-5)
	 (French	for	Hotel	Services)

631609	 กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 (French	Reading)
631610	 กำรแปลภำษำฝรั่งเศส	 3(3-0-6)
	 (French	Translation)
 2.4.2 วิชาโทภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
631701	 ภำษำญี่ปุ่น	1	 3(3-0-6)
	 (Japanese	1)
631702	 ภำษำญี่ปุ่น	2	 3(3-0-6)
	 (Japanese	2)
631703	 ภำษำญี่ปุ่น	3	 3(3-0-6)
	 (Japanese	3)
631704	 สนทนำภำษำญี่ปุ่น	1		 3(3-0-6)
	 (Japanese	Conversation	1)
 รายวิชาเลือก จ�านวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
631705	 สนทนำภำษำญี่ปุ่น	2		 3(3-0-6)
	 (Japanese	Conversation	2)
631706	 กำรอ่ำนและรำยงำนภำษำญี่ปุ่น		 3(3-0-6)
	 (Japanese	Reading	and	Reporting)
631707	 กำรเขียนภำษำญี่ปุ่น		 3(3-0-6)
	 (Japanese	Writing)	
631708	 กำรแปลภำษำญี่ปุ่น		 3(3-0-6)
	 (Japanese	Translation)
631709	 ภำษำญี่ปุ่นธุรกิจ		 3(2-2-5)
	 (Business	Japanese)
631710	 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรท่องเที่ยว	 3(3-0-6)
	 (Japanese	for	Tourism)
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 2.4.3 วิชาโทนอกสาขา 
	 กำรศกึษำวชิำโทนอกสำขำและคณะ	ให้ศกึษำตำมข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชำโทสำขำนั้นๆ	และหำกมีจ�ำนวนหน่วยกิตของ
วชิำโทนอกสำขำไม่ครบตำมท่ีก�ำหนด	ให้เลอืกศกึษำรำยวชิำต่ำงๆ	ทีเ่ปิด
สอนในมหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย์	ให้ครบตำมจ�ำนวนหน่วยกติทีก่�ำหนด	
ทั้งนี้	ยกเว้นรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
	 เลือกศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้	หรือรำยวิชำอ่ืนที่เปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
631801	 ภำษำอังกฤษจำกสื่อบันเทิง	 3(3-0-6)
	 (Edutainment	English)
631802	 ภำษำอังกฤษจำกสื่ออินเทอร์เนต	 3(3-0-6)
	 (Internet	English)
631803	 ธุรกิจกำรบิน	 3(3-0-6)
	 (Airline	Business)
631804	 เทคนิคกำรจัดสัมมนำ	 3(3-0-6)
	 (Seminar	Techniques)
631805	 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน	 3(3-0-6)	
	 (Introduction	to	ASEAN	Community)
631806	 ภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน	 3(3-0-6)
	 (ASEAN	Languages	and	Cultures)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6001XX	 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 3(3-0-6)
6002XX	 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	 3(3-0-6)
6003XX	 กลุ่มวิชำภำษำ	1	 3(x-x-x)
6003XX	 กลุ่มวิชำภำษำ	2	 3(x-x-x)
6004XX	 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 3(x-x-x)
XXXXXX	 หมวดวิชำเลือกเสรี	 3(x-x-x)
  รวม 18(xx-x-xx)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6001XX	 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 3(3-0-6)
6002XX	 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	 3(3-0-6)
6003XX	 กลุ่มวิชำภำษำ	1	 3(x-x-x)
6003XX	 กลุ่มวิชำภำษำ	2	 3(x-x-x)
6004XX	 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 3(x-x-x)

วิชาโท
631601	 ภำษำฝรั่งเศส	1	หรือ		 3(3-0-6)
631701	 ภำษำญี่ปุ่น	1
  รวม 18(xx-x-xx)

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาแกน
631101	 ทักษะกำรฟัง	กำรพูดภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)
631102	 ทักษะกำรอ่ำน	กำรเขียนภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)
631103	 โครงสร้ำงไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)
631104	 ภำษำศำสตร์ภำษำอังกฤษเบื้องต้น		 3(3-0-6)

วิชาการบริหารธุรกิจ
631401	 ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น	 3(3-0-6)

วิชาโท
631602	 ภำษำฝรั่งเศส	2	หรือ		 3(3-0-6)
631702	 ภำษำญี่ปุ่น	2	
  รวม 18(18-0-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาแกน
631105	 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น	 3(3-0-6)

วิชาทักษะภาษา
631203	 สัทศำสตร์ภำษำอังกฤษ	 3(2-2-5)

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
631301	 ภำษำอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
631303	 ภำษำอังกฤษธุรกิจในมัลติมีเดีย	 3(3-0-6)

วิชาการบริหารธุรกิจ
631402	 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม	 3(3-0-6)

วิชาโท
631603	 ภำษำฝรั่งเศส	3	หรือ	 3(3-0-6)
631703	 ภำษำญี่ปุ่น	3	
  รวม 18(16-4-34)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาทักษะภาษา
631202	 กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษข้ำมวัฒนธรรม	 3(3-0-6)
631204	 กำรพูดภำษำอังกฤษต่อที่ชุมชน	 3(2-2-5)

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
631304	 กำรแปลเบื้องต้น	 3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก
6315XX	 รำยวิชำเอกเลือก	1	 3(x-x-x)
6315XX	 รำยวิชำเอกเลือก	2	 3(x-x-x)

วิชาโท
6316XX	 วิชำโท	1	รำยวิชำ	(6316XX	หรือ	6317XX)
6317XX	 	 3(3-0-6)
  รวม 18(xx-x-xx)

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาทักษะภาษา
631205	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำต่อและอำชีพ	 3(3-0-6)

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
631305	 กำรแปลทำงธุรกิจ	 3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก
6315XX	 รำยวิชำเอกเลือก	1	 3(x-x-x)
6315XX	 รำยวิชำเอกเลือก	2	 3(x-x-x)
6316XX	 วิชำโท	1	รำยวิชำ	(6316XX	หรือ	6317XX)
6317XX	 	 3(3-0-6)
XXXXXX	 หมวดวิชำเลือกเสรี	 3(x-x-x)
  รวม 18(xx-x-xx)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

631306	 ประสบกำรณ์วิชำชีพ	 6(0-540-0)
  รวม 6(0-540-0)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาทักษะภาษา
631201	 กำรพัฒนำงำนเขียนภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร	 3(3-0-6)

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
631302	 ภำษำอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)

วิชาการบริหารธุรกิจ
631403	 กำรสื่อสำรทำงธุรกิจและกำรประชำสัมพันธ์	 3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก
6315XX	 รำยวิชำเอกเลือก	1
6315XX	 รำยวิชำเอกเลือก	2	 3(x-x-x)

วิชาโท
631604	 วัฒนธรรมฝรั่งเศส	หรือ
631704	 สนทนำภำษำญี่ปุ่น	1	 3(3-0-6)
  รวม 18(xx-x-xx)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. ชื่อหลักสูตร
ภำษำไทย	 	 วทิยำศำสตรบัณฑติ	สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพวิเตอร์	
ภำษำอังกฤษ	 	 Bachelor	of	Science	Program	in	Computer	
	 	 	 Science	

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภำษำไทย	 	 วิทยำศำสตรบัณฑิต	(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อภำษำไทย		 	 วท.บ.	(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ		 Bachelor	of	Science	(Computer	Science)
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ	 	 B.Sc.	(Computer	Science)

3. จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
	 130	หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ
	 เป็นหลักสูตรระดับปริญำตรี	หลักสูตร	4	ปี
 5.2 ประเภทของหลักสูตร
	 หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำร
 5.3 ภาษาที่ใช้
	 จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทย
 5.4 การรับเข้าศึกษา
	 รบันกัศกึษำไทย	และนกัศกึษำต่ำงชำตทิีส่ำมำรถเข้ำใจภำษำไทย
ได้เป็นอย่ำงดี
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
	 ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา 
	 5.1	นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
	 5.2	นักวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนคอมพิวเตอร์
	 5.3	นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	 5.4	ผู้ดูแลระบบเครือข่ำย	
	 5.5	นักพัฒนำเว็บไซต์
	 5.6	ผู้ดูแลฐำนข้อมูล
	 5.7	ผู้ดูแลระบบงำนคอมพิวเตอร์

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ปรัชญา
	 มุ่งเน้นกำรพัฒนำบัณฑิตให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์เพ่ือต่อยอดเป็นนวตักรรมทำงคอมพิวเตอร์หรอืเทคโนโลยท่ีี
ทันสมัย	และพร้อมที่จะปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบภำยใต้จิตส�ำนึก
ในคุณธรรมและจริยธรรม	
 2. วัตถุประสงค์
	 2.1	ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์	เพ่ือน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธภำพ	
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่ำงเหมำะสม
	 2.2	 มีควำมรู ้ 	 ควำมสำมำรถ	 และทักษะในกำรพัฒนำ
แอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มต่ำงๆ
	 2.3	ส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	
สำมำรถประกอบอำชพี	ด�ำรงชวีติและปฏบิติังำนในสังคมส่วนรวมได้อย่ำง
มีควำมสุข
	 2.4	มีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น	และมีทักษะกำร
บริหำรจัดกำร	และท�ำงำนเป็นหมู่คณะ
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ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
 ระบบ 
	 ระบบกำรศึกษำใช้ระบบกำรศึกษำแบบทวิภำค	โดย	1	ปีกำร
ศึกษำแบ่งออกเป็น	2	ภำคกำรศึกษำ	1	ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำ
ศึกษำไม่น้อยกว่ำ	15	สัปดำห์	โดยให้เป็นไปตำมข้อบังคับ	มหำวิทยำลัย
เอเชียอำคเนย์	ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559
2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน - เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
	 ภำคกำรศึกษำที่	1	 เดือน	สิงหำคม	-		เดือนธันวำคม	
	 ภำคกำรศึกษำที่	2		 เดือน	มกรำคม	-		เดือนพฤษภำคม
	 ภำคฤดูร้อน		 เดือนมิถุนำย	น	-	เดือน	กรกฎำคม
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	 คุณสมบตัผิูท้ีเ่ข้ำศกึษำให้เป็นไปตำมข้อบังคบัมหำวทิยำลัยเอเชยี
อำคเนย์	ว่ำด้วยกำรศกึษำระดบัปริญญำตรี	พ.ศ.	2559	และผูท้ีเ่ข้ำศกึษำ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
	 2.2.1	ส�ำเร็จกำรศึกษำไม่ต�่ำกว่ำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย	(ม.6)	
หรือเทียบเท่ำ
	 2.2.2	ส�ำเรจ็กำรศึกษำประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสงูหรอืเทยีบเท่ำ	
หรืออนุปริญญำ
	 2.2.3	ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ	และ/หรือ	เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับ	กำรคัดเลือกของ
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
	 2.2.4	มคีวำมประพฤตเิรยีบร้อยไม่เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมและ
มำรยำทอันดี
	 2.2.5	มีร่ำงกำยแข็งแรง	ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 2.3. ระบบการศึกษา แบบชั้นเรียน
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
เข้ามหาวิทยาลัย

	 มีระบบกำรเทยีบโอนหน่วยกิต	รำยวชิำ	และกำรลงทะเบยีนข้ำม
มหำวทิยำลยั	เป็นไปตำมข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์	ว่ำด้วยกำร
ศึกษำระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559

หลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
1. โครงสร้างหลักสูตร
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   31 หน่วยกิต 
	 	 -	 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์		 6	หน่วยกิต
	 	 -	 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์		 6	หน่วยกิต
	 	 -	 กลุ่มวิชำภำษำ	 	12	หน่วยกิต
	 	 -	 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 	6	หน่วยกิต	
	 	 -	 กลุ่มวิชำพลศึกษำและนันทนำกำร		 1	หน่วยกิต
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต 
	 	 -	 วิชำพื้นฐำนทำงวิชำชีพ	(วิชำแกน)		 	24	หน่วยกิต
	 	 -	 วิชำเอกบังคับ	(วิชำเฉพำะด้ำน)	 39	หน่วยกิต
 โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 5 ด้าน คือ
	 	 	 -	เทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์	 (12	หน่วยกิต)
	 	 	 -	โครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบ	 (15	หน่วยกิต)	
	 	 	 -	ฮำร์ดแวร์และสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 (3	หน่วยกิต)
	 	 	 -	ประเด็นด้ำนองค์กำรและระบบสำรสนเทศ	(3	หน่วยกิต)
	 	 	 -	เทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)
	 	 -	 วิชำเอกเลือก		 30	หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

รายวิชา
	 รำยวิชำทีเ่ปิดสอนในหลักสูตร	ศลิปศำสตรบณัฑติ	สำขำวชิำภำษำ
อังกฤษธุรกิจ	ประกอบด้วย	ตัวเลข	6	หลัก	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
 1. ความหมายของรหัสประจ�าวิชา
	 ควำมหมำยของรหัสประจ�ำวิชำในหลักสูตร	ประกอบด้วย	เลข
อำรบิค	6	หลัก	หน้ำชื่อวิชำทุกวิชำในหลักสูตร	โดยมีควำมหมำยดังนี้
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 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 0 0 X X X

	 รหัสวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป	ใช้เลขหลักแสน	หลักหมื่น	และ
หลักพัน
	 	 เลข	600	น�ำหน้ำรหัสวิชำทุกวิชำ
	 เลขหลักร้อย	หมำยถึง	กลุ่มวิชำ	ดังนี้
	 	 1	หมำยถึง	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
	 	 2	หมำยถึง	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
	 	 3	หมำยถึง	กลุ่มวิชำภำษำ
	 	 4	หมำยถึง	กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
	 	 5	หมำยถึง	กลุ่มวิชำพลศึกษำและนันทนำกำร
 รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6 3 X X X X

 
	 2.1	เลขหลักแสน	หลักหมื่น	หมำยถึง	คณะ
	 	 63	หมำยถึง	คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
		 2.2	เลขหลักพัน	หมำยถึง	สำขำวิชำดังนี้
	 	 0	 หมำยถึง			ไม่แยกสำขำ
	 	 1	 หมำยถึง			สำขำวิชำอังกฤษธุรกิจ
	 	 2	 หมำยถึง			สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
	 	 3	 หมำยถึง			สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
	 	 4	 หมำยถึง			สำขำวิชำดิจิทัลมีเดีย
	 2.3	เลขหลักร้อย	หมำยถึง	กลุ่มวิชำ
	 2.4	เลขหลักสิบและหลักหน่วย	หมำยถึง	เลขล�ำดับวิชำในแต่ละ
กลุ่มวิชำ

วิชาบังคับก่อน
	 1.	สอบได้	หมำยควำมว่ำ	วชิำทีน่กัศกึษำลงทะเบยีนเรยีนวชิำน้ัน	
จะต้องผ่ำนกำรเรียนในรำยวิชำที่ระบุไว้ก่อน	เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในรำยวิชำนั้น			นักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรเรียนและกำร
ประเมินผลในวิชำบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน		A	,	B+,	B	,	C+,	C	,	
D+	,	D		หรือ	S
	 2.	เคยเรียน	หมำยควำมว่ำ	นักศึกษำได้ลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น	
แต่ได้ระดับคะแนน	F

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
	 ให้เลือกศึกษำ	2	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต	จำกรำยวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600101	 ดนตรีกับชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)	
600102	 มนุษย์กับคุณค่ำทำงอำรยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)	
600103	 ปรัชญำและศำสนำเพื่อคุณค่ำชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)	
600104	 สุนทรียภำพของชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Aesthetic	of	Life)	
600105	 มนุษย์กับกำรใช้เหตุผล		 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)	
600106	 จิตส�ำนึกสำธำรณะ				 3(3-0-6)
	 (Public	Minded	Spirit)	
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
	 ให้เลือกศึกษำ	2	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต	จำกรำยวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600201	 จิตวิทยำเพื่อกำรด�ำเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Psychology	for	Living)
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600202	 วิถีของสังคม	 3(3-0-6)
	 (Path	of	Society)
600203	 กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Life-Quality	Promotion)
600204	 ควำมสง่ำแห่งตน	 3(3-0-6)
	 (Personality	Development)
600205	 ควำมเป็นพลเมืองในกระแสโลกำภิวัตน์	 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization)
600206	 กฎหมำยในกำรด�ำเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)
600207	 เศรษฐกิจพอเพียงและกำรประยุกต์ใช้	 3(3-0-6)
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
600208	 จิตวิทยำเชิงบวก	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)	
 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
	 ก�ำหนดให้ศึกษำ	2	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600301	 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน	 3(2-2-5)
	 (English	in	Daily	Life)
600302	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)
	 	และให้เลือกศึกษำอีก	2	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต	จำกรำยวิชำ
ต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600303	 ภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำร	 3(3-0-6)
	 (Integrated	English)
600304	 กำรฟัง	กำรพูด	ภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (Listening	and	Speaking	English)
600305	 ภำษำญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Japanese	in	Daily	Life)

600306	 ภำษำจีนในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307	 ภำษำฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (French	in	Daily	Life)
600308	 ภำษำเวียดนำมในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
600309	 ภำษำพม่ำในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Burmese	in	Daily	Life)
600310	 ภำษำเขมรในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Khmer	in	Daily	Life)
600311	 ทักษะภำษำไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills)
600312	 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)
600313	 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Literary	Arts	for	All)
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
	 ก�ำหนดให้ศึกษำ	1	วิชำ	จ�ำนวน	3	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600401	 คอมพิวเตอร์และกำรประยุกต์สร้ำงประโยชน์	 3(3-0-6)
	 ในชีวิตประจ�ำวัน
	 (Computer	and	Applications		Benefits	
	 for	Everyday	Life)
 และให้เลือกศึกษา 1 วิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600402	 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)
600404	 กำรจัดกำรสำรสนเทศยุคใหม่	 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
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600405	 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนเอกสำรและ	 3(2-2-5)
	 กำรน�ำเสนอ	
	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)
600406	 คณิตศำสตร์และสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics	and	Statistics)
600407	 คณิตศำสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics)
600408	 สถิติเพื่อกำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ	 3(3-0-6)
	 (Statistics	for	Management	and	Decision)
 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จ�านวน  1 หน่วยกิต
 ให้เลือกศึกษา 1 วิชา  จ�านวน 1 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)	
600501	 กอล์ฟ		 1(0-2-1)	
	 (Golf)	
600502	 ตะกร้อ		 1(0-2-1)	
	 (Takraw)	
600503	 ฟุตบอล	 1(0-2-1)	
	 (Soccer)	
600504	 บำสเกตบอล		 1(0-2-1)	
	 (Basketball)	
600505	 เกมประกอบกำรฝึกอบรม	 1(0-2-1)
		 (Mixed	Games)	
600506	 กำรเต้นสมัยใหม่	 1(0-2-1)
	 (Modern	Dance)	
600507	 นำฏศิลป์ไทย		 1(0-2-1)
	 (Thai	Dancing	Art)	
600508	 ลีลำศ	 1(0-2-1)		
	 (Ballroom	Dance)	
600509	 วอลเลย์บอล		 1(0-2-1)	
	 (Volley	Ball)	

600510	 พลศึกษำและนันทนำกำร		 1(0-2-1)	
	 (Physical	Education	and	Recreation)	
600511	 กีฬำและนันทนำกำร		 1(0-2-1)
	 (Sports	and	Recreation)	
600512	 กีฬำเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	
	 (Sports	for	life)

ข) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 
	 ก�ำหนดให้ศึกษำ	8	วิชำ	จ�ำนวน	24	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
632101	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(2-2-6)	
	 (General	Physics)
632102	 เคมีทั่วไป	 3(2-2-6)
	 (General	Chemistry)
632103	 คณิตศำสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง	 3(3-0-6)
	 (Discrete	Mathematics)
632104	 แคลคูลัส	 3(3-0-6)
	 (Calculus)
632105	 ทฤษฎีกำรค�ำนวณ	 3(3-0-6)
	 (Theory	of	Computation)
632106	 กฎหมำยและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ	 3(3-0-6)
	 ส�ำหรับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์	
	 (Laws	and	Ethics	for	Computer	Science)
632107	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)
	 (English	for	Computer	Science)
632108	 ควำมน่ำจะเป็นและสถิติ	 3(3-0-6)
	 (Probability	and	Statistics)
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 2.  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 39 หน่วยกิต 
  2.1 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
	 	 ก�ำหนดให้ศึกษำ	4	วิชำ	จ�ำนวน	12	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
632201	 หลักกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์		 3(2-2-6)
	 (Principles	of		Computer	Programming	)
632202	 กำรออกแบบและพัฒนำเว็บ	 3(2-2-6)
	 (Web	Design	and	Development)
632203	 กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-6)
	 (Object-Oriented		Programming	)
632204	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)
	 (Software	Engineering)
 2.2 โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
	 ก�ำหนดให้ศึกษำ	5	วิชำ	จ�ำนวน	15	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
632205	 ระบบปฏิบัติกำร	 3(3-0-6)
	 (Operating	Systems)
632206	 โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริธึม	 3(2-2-6)
	 (Data	Structures	and	Algorithms	)
632207	 กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์	 3(2-2-6)
	 (Data	Communications	and	Computer	Networks)
632208	 ระบบฐำนข้อมูล	 3(2-2-6)
	 (Database	Systems)
632209	 ควำมมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)
	 (Computer	Security)
 2.3 ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
	 ก�ำหนดให้ศึกษำ	1	วิชำ	จ�ำนวน	3	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
632210	 โครงสร้ำงและสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)
	 (Computer	Organization	and	Architecture)

 2.4 ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
	 ก�ำหนดให้ศึกษำ	1	วิชำ	จ�ำนวน	3	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
632211	 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ	 3(3-0-6)
	 (Systems	Analysis	and	Design)
 2.5 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
	 ก�ำหนดให้ศึกษำ	3	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
632212	 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย	 3(2-2-6)
	 (Technology	Multimedia)
632213	 โครงงำนคอมพิวเตอร์	1	 1(0-2-6)
	 (Computer	Project	1)
632214	 โครงงำนคอมพิวเตอร์	2	 2(0-4-12)
	 (Computer	Project	2)
 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก  30  หน่วยกิต
	 ให้เลือกศึกษำ	10	วิชำ		จ�ำนวน	30	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
632301	 กำรวิเครำะห์และออกแบบเชิงวัตถุ	 3(3-0-6)
	 (Object-Oriented	Analysis	and	Design)
632302	 กำรพัฒนำซอฟต์แวร์และกำรจัดกำรโครงกำร	 3(3-0-6)
	 (Software	Development	and	Project	Management)
632303	 กำรประกันคุณภำพและกำรทดสอบซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)
	 (Software	Quality	Assurance	and	Testing)
632304	 กำรพัฒนำซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ		 3(2-2-6)
	 (Object-Oriented	Software	Development)
632305	 กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับ	 3(2-2-6)
	 อุปกรณ์เคลื่อนที่	 	
	 (Mobile	Application	Programming)
632306	 กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	 3(2-2-6)
	 (Web	Application	Programming)
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632307	 กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ด้วยภำษำวิชวล	 3(2-2-6)
	 (Visual	Application	Programming)
632308	 กำรโปรแกรมเกม	 3(2-2-6)
	 (Game	Programming)
632309	 กำรโปรแกรมฐำนข้อมูล	 3(2-2-6)
	 (Database	Programming)
632310	 กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำสมัยใหม่	1	 3(2-2-6)
	 (Programming	with	Modern	Language	1)
632311	 กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำสมัยใหม่	2	 3(2-2-6)
	 (Programming	with	Modern	Language	2)
632312	 กำรบริหำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์	 3(2-2-6)
	 (Computer	Network	Administration)
632313	 คอมพิวเตอร์กรำฟิกส์	 3(2-2-6)
	 (Computer	Graphics)
632314	 ปัญญำประดิษฐ์	 3(3-0-6)
	 (Artificial	Intelligence)
632315	 หลักกำรคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล	 3(2-2-6)
	 (Data	Warehouse	and	Data	Mining	Principles)
632316	 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร	 3(3-0-6)
	 (Management	Information	System)
632317	 พำณิชย์ดิจิทัล	 3(3-0-6)
	 (Digital	Commerce)

632318	 กำรประมวลผลกลุ่มเมฆ		 3(2-2-6)
	 (Cloud	Computing)
632319	 อินเทอร์เน็ตส�ำหรับสรรพสิ่ง	 3(2-2-6)
	 (Internet	of	Things	Technology)
632320	 กำรประมวลผลภำพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิชั่น	 3(2-2-6)	
	 (Digital	Image	Processing	and	Computer	Vision)
632321	 หัวข้อเฉพำะเกี่ยวกับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์	1	 3(2-2-6)
	 (Special	Topics	in	computer	science	1)
632322	 หัวข้อเฉพำะเกี่ยวกับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์	2	 3(2-2-6)
	 (Special	Topics	in	computer	science	2)
632323	 สหกิจศึกษำ	 6(0-30-0)
	 (Cooperative	Training)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
	 ให้เลือกศกึษำวิชำใดๆ	จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกติในหลกัสตูร
ระดับปริญญำตรีที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001…
6002…
600301
600401

632201
632212

กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	1	วิชำ
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	1	วิชำ
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
คอมพิวเตอร์และกำรประยุกต์สร้ำงประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน
หลักกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 รวม

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

3(2-2-6)
3(2-2-6)

18(15-6-35)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001…
6005…
600302
632103
632101
632210
632206

กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	1	วิชำ	
กลุ่มวิชำพลศึกษำและนันทนำกำร	1	วิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
คณิตศำสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
ฟิสิกส์ทั่วไป
โครงสร้ำงและสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริธึม
 รวม

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

19(16-6-37)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6003…
632105
632102
632205
632202
632203

กลุ่มวิชำภำษำ	1	วิชำ
ทฤษฎีกำรค�ำนวณ
เคมีทั่วไป
ระบบปฏิบัติกำร
กำรออกแบบและพัฒนำเว็บ
กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 รวม

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

18(15-6-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6003…
6002…
632108
632104
632208
632207

กลุ่มวิชำภำษำ	1	วิชำ
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	1	วิชำ
ควำมน่ำจะเป็นและสถิติ
แคลคูลัส
ระบบฐำนข้อมูล
กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
 รวม

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

18(16-4-36)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

632107
632209
632211
6323…
6323…
6323…

ภำษำอังกฤษส�ำหรับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
ควำมมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ
กลุ่มวิชำเอกเลือก	1	วิชำ
กลุ่มวิชำเอกเลือก	1	วิชำ
กลุ่มวิชำเอกเลือก	1	วิชำ
 รวม

3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

18(X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

632204
6004…
6323…
6323…
6323…
6323…

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	1	วิชำ	
กลุ่มวิชำเอกเลือก	1	วิชำ
กลุ่มวิชำเอกเลือก	1	วิชำ
กลุ่มวิชำเอกเลือก	1	วิชำ
กลุ่มวิชำเอกเลือก	1	วิชำ
 รวม

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

18(X-X-X)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

632106

632213
6323…
6323…
……

กฎหมำยและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพส�ำหรับ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์
โครงงำนคอมพิวเตอร์	1
กลุ่มวิชำเอกเลือก	1	วิชำ
กลุ่มวิชำเอกเลือก	1	วิชำ
หมวดวิชำเลือกเสรี	1	วิชำ
 รวม

3(3-0-6)

1(0-2-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

13(X-X-X)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

632214
6323…
……

โครงงำนคอมพิวเตอร์	2
กลุ่มวิชำเอกเลือก	1	วิชำ
หมวดวิชำเลือกเสรี	1	วิชำ
 รวม

2(0-4-12)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

8(X-X-X)
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต	
	 สำขำรัฐประศำสนศำสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor	of	Public	Administration	Program
	 	 		in	Public	Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต	(รัฐประศำสนศำสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย)  รป.บ.	(รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor		of		Public		Administration		
	 	 	(Public		Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.P.A.	(Public	Administration)

3. วิชาเอก  รัฐประศำสนศำสตร์

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	:	123	หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ 
	 หลักสูตรปริญญำตรี	4	ปี
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
	 จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทย
 5.3 การรับเข้าศึกษา
	 รบันกัศกึษำไทยและนกัศกึษำต่ำงประเทศทีส่ำมำรถใช้ภำษำไทย
ได้เป็นอย่ำงดี
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
	 เป็นหลักสูตรเฉพำะของสถำบันที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยตรง
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
	 	 ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
	 หลักสูตรนีไ้ด้ออกแบบไว้เพ่ือให้นกัศกึษำท่ีจบกำรศึกษำสำมำรถ
ท�ำงำนได้ในภำคธรุกิจภำครัฐและเอกชน	เช่น	เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนท่ัวไป
ในกระทรวง	กรม	หน่วยงำน	ส�ำนักงำน	และกองต่ำง	ๆ	ท้ังภำครัฐและ
เอกชนและรัฐวิสำหกิจ	นำยต�ำรวจชั้นสัญญำบัตร	เช่น	สำยปรำบปรำม		
สำยสอบสวน		สำยธุรกำร	นำยทหำรชั้นสัญญำบัตร	เช่น	นำยทหำรสำย
กำรข่ำว		นำยทหำรสำรบัญ	สำรวัตรทหำร	เจ้ำหน้ำที่นโยบำยและแผน	3	
บรษัิทเอกชน/โรงงำน	เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรทรพัยำกรมนษุย์		ฝ่ำยบุคคล	แผน/
ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์			เจ้ำหน้ำที่บุคลำกร	3	เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียนและ
บัตร	3		ผู้บริหำรโครงกำรและโครงงำน	นักธุรกิจ		นักกำรเมืองระดับ
ท้องถิ่นและระดับชำติ		ผู้น�ำชุมชน	ผู้น�ำท้องถิ่น	เจ้ำหน้ำที่องค์กำรพัฒนำ
เอกชน		อำจำรย์	นกัวชิำกำรทำงด้ำนกำรปกครอง	กำรบรหิำรและลกัษณะ
งำนเปิดกว้ำงในด้ำนสังคมศำสตร์ทั่ว	ๆ	ไป

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	 1.	หลกัสตูรรฐัประศำสนศำสตรบณัฑติ	สำขำวชิำรฐัประศำสนศำสตร์	
มีปรัชญำของหลักสูตร		ดังนี้
	 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์มีลักษณะบูรณำกำรเชิงประยุกต์
จำกศำสตร์ต่ำง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องมำพัฒนำเป็นหลักสูตรวชิำชพีทีทั่นสมยั	เน้น
ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติมีศำสตร์ที่ครอบคลุมกำรวำงแผนและกำร
พัฒนำ	กำรบริหำร	กำรสื่อสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ	ภำษำต่ำงประเทศ	
กฎหมำย	และกำรอนุรักษ์ควำมเป็นเอกลักษณ์ของชำติ
	 2.	ควำมส�ำคัญ	หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต		สำขำวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์	มีควำมส�ำคัญ	ดังนี้
	 	 2.1		พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
	 	 2.2		พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำด
แรงงำนสำกลโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภูมิภำคอำเซียน
	 3.	วัตถุประสงค์	หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์	มีวัตถุประสงค์	ควำมส�ำคัญที่ถือว่ำเป็นควำม
รับผิดชอบของสถำบัน	เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ	ดังนี้
	 	 3.1	เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรู้และศักยภำพ	ทั้งภำค
ทฤษฎีและสำมำรถปฏิบัติได้ในสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์	เพื่อตอบ
สนองต่อควำมต้องกำรของภำครฐั	รฐัวสิำหกจิและภำคเอกชนโดยเฉพำะ
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องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นต่ำง	ๆ	
	 	 3.2	เพือ่ผลติบณัฑติทีม่ภีำวะผูน้�ำ	มคีณุธรรม	มคีวำมรู้ควำม
ช�ำนำญกำรทำงเทคนิคเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม	มีควำม
ซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่	เสียสละในกำรท�ำงำน	กล้ำตัดสินใจแก้ปัญหำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง	ออกไปท�ำงำนในภำครัฐและเอกชน
	 	 3.3		เพื่อพัฒนำวุฒิภำวะทำงกำรบริหำรที่มีทั้งศิลปะ	ควำม
รู้	เชี่ยวชำญ	ทักษะในกำรแก้ไขปัญหำ	รัฐประศำสนศำสตร์	ทั้งในเชิง
วิชำกำร		นอกเหนือจำกเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือให้นักรัฐประศำสนศำสตร์	มี
ควำมต่อเนื่องในกำรเป็นกลไกสังคม	ด้ำนวิชำกำร	ปรัชญำ		และสำขำ
วิชำกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
 1. ระบบการจัดการศึกษา
  1.1 ระบบการศึกษา
	 	 ใช้ระบบกำรศึกษำแบบทวิภำค	โดย	1	ปีกำรศึกษำแบ่งออก
เป็น	2	ภำคกำรศึกษำ	ซึ่ง	1	ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อย
กว่ำ	15	สัปดำห์	และภำคฤดูร้อนให้ก�ำหนดระยะเวลำโดยสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับกำรศึกษำภำคปกติ	ข้อก�ำหนดต่ำงๆ	เป็นไปตำมข้อ
ก�ำหนดมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
	 	 มกีำรจัดกำรเรยีนกำรสอนกำรศกึษำภำคฤดรู้อน	ทัง้นีใ้ห้ขึน้
อยู่กับคณะกรรมกำรประจ�ำหลักสูตร
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี	
 2. การด�าเนินการหลักสูตร
  2.1 วัน - เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
	 	 ในวัน-เวลำ	รำชกำรปกตแิละนอกวนั-เวลำรำชกำร	โดยแบ่ง
เป็นภำคกำรศึกษำดังนี้
	 ภำคกำรศึกษำที่	1	 เดือน	สิงหำคม	-		เดือนธันวำคม	
	 ภำคกำรศึกษำที่	2		 เดือน	มกรำคม	-		เดือนพฤษภำคม
	 ภำคฤดูร้อน		 เดือนมิถุนำย	น	-	เดือน	กรกฎำคม

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	 	 	 2.2.1	สอบได้ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ		
หรือส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง		ปวส.)	หรือ
ปริญญำตรีสำขำอ่ืนจำกสถำบันของรัฐหรือสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำรบัรอง	โดยใช้หลกัเกณฑ์กำรเทยีบ
โอนผลกำรเรียนระดับปริญญำเข้ำสู่กำรศกึษำในระบบของส�ำนักงำนกำร
อุดมศึกษำในกรณีจะศึกษำเป็นปริญญำตรีที่สอง
	 	 	 2.2.2	ควำมประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมและมำรยำทอันดี
	 	 	 2.2.3	มีร่ำงกำยแข็งแรงไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
	 	 	 2.2.4	มีผู้ปกครองและภูมิล�ำเนำที่อยู่เป็นหลักแน่นอน	
ซึ่งมหำวิทยำลัยสำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำ
	 	 	 2.2.5	 ยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของ
มหำวิทยำลยั
	 	 	 2.2.6	ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำของศำล
	 	 2.3	กำรเทยีบโอนหน่วยกติ	รำยวชิำและกำรลงทะเบียนเรยีน
เข้ำมหำวิทยำลัย	(ถ้ำมี)
	 	 กำรเทียบโอนจำกสถำบัน	เป็นไปตำมระเบียบของคณะ
กรรมกำรกำรอุดมศึกษำเอกชนและระเบียบมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย	์
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียนระดับปริญญำตรีเข้ำสู่กำร
ศึกษำในระบบ	

หลักสูตร
 หลกัสตูรรฐัประศำสนศำสตรบณัฑติ	สำขำวชิำรฐัประศำสนศำสตร์		
หลักสูตร	4	ปี		
จ�านวนหน่วยกิต
 นักศึ กษาจะต ้ องศึ กษารายวิชารวมตลอดหลั กสู ตร 
123   หน่วยกติ		โดยศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ	ครบตำมโครงสร้ำงองค์ประกอบ
ของหลักสูตร	มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
 โครงสร้างหลักสูตรรวม 123 หน่วยกิต
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต
	 	 -	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 	 			6	หน่วยกิต
	 	 -	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	 	 			6	หน่วยกิต
	 	 -	กลุ่มวิชำภำษำ	 	 	 		12	หน่วยกิต
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	 เลขหลักร้อย				หมำยถึง		กลุ่มวิชำ
	 	 1				หมำยถึง				กลุ่มวิชำแกน
	 	 2				หมำยถึง				กลุ่มวิชำเอกบังคับ
	 	 3				หมำยถึง				กลุ่มวิชำเอกเลือก
 3. วิชาบังคับก่อน
	 หมำยควำมว่ำวิชำที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น		จะต้อง
ผ่ำนกำรเรยีนในรำยวชิำทีร่ะบไุว้ก่อน		เพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียน
ในรำยวิชำนั้น		นักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรเรียนและกำรประเมินผลในวิชำ
บังคับก่อนแล้ว	โดยได้ระดับคะแนน		A	,	B+	,	B	,	C+	,	C	,	D+	,	D	,		
หรือ		S
 4. โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร    
										โครงสร้ำงของหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์	หลักสูตร	4		ปี	มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
	 นักศึกษำจะต้องศึกษำรำยวิชำรวม	123	หน่วยกิต	โดยศึกษำ
รำยวิชำต่ำง	ๆ	ครบตำมโครงสร้ำงองค์ประกอบของหลักสูตร	โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต    
	 	 -	กลุ่มวิชำแกน	 27	หน่วยกิต
	 	 -	กลุ่มวิชำเอกบังคับ	 36	หน่วยกิต
	 	 -	กลุ่มวิชำเอกเลือก	 24	หน่วยกิต
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  รวม 123 หน่วยกิต

 รายชื่อวิชาในแต่ละหมวด
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
	 นักศึกษำจะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ	ในหมวดศึกษำท่ัวไป	ซ่ึง
ประกอบด้วยกลุ่มวิชำและหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ			30		หน่วยกิต		
ประกอบด้วย	
	 1.	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์		 6	หน่วยกิต	
	 2.	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	 6	หน่วยกิต	
		 3.	กลุ่มวิชำภำษำ	 12	หน่วยกิต		
		 4.	กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 6	หน่วยกิต	

	 	 -	กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 6	หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
	 	 กลุ่มวิชำแกน		 27	หน่วยกิต
	 	 กลุ่มวิชำเอกบังคับ	 36	หน่วยกิต
	 	 กลุ่มวิชำเอกเลือก		 24	หน่วยกิต
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  	 	 			6	หน่วยกิต
  รวม              123 หน่วยกิต

การให้ปริญญาเกียรตินิยม
	 กำรให้ปริญญำเกียรตินิยมในสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์		ให้
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้เกียรตินิยมของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์

หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
	 รหสัวชิำใช้เลขอำรบคิ		6		หลกั		น�ำหน้ำชือ่วชิำทกุวชิำในหลกัสตูร		
ดังนี้
 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1. รหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 	ใช้เลขหลักแสน		หลักหมื่น	และ
หลักพัน
	 เลข		500		น�ำหน้ำรหัสวิชำทุกวิชำ
	 เลขหลักร้อย		กลุ่มวิชำ		ดังนี้
	 1				หมำยถึง				กลุ่มวิชำมนุษย์ศำสตร์
	 2				หมำยถึง				กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
	 3				หมำยถึง				กลุ่มวิชำภำษำ
	 4				หมำยถึง				กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
 2. รหัสวชิาหมวดวชิาเฉพาะคณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

	 เลขหลักแสน			หลักหมื่น		หมำยถึง	คณะ
	 	 63	 หมำยถึง			คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
	 เลขหลักพัน	หมำยถึง	สำขำวิชำ		ดังนี้
	 	 3	 หมำยถึง				สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์

5 0 0 X X X

6 3 X X X X
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 ชื่อรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  ให้เลือก
ศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
500101	 ดนตรีกับชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)	
500102		มนุษย์กับอำรยธรรม		 3(3-0-6)
.	 (Man	and	Civilization)	
500103	 ปรัชญำและศำสนำกับกำรด�ำรงชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Philosophy	and	Religion	for	Living)
500104	 สุนทรียภำพของชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Aesthetic	of	Life)
500105	 มนุษย์กับกำรใช้เหตุผลและจริยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Ethical	and	Logical	Application)
500106	 ตรรกวิทยำและกำรใช้				 3(3-0-6)
	 (Logic	and	Usage)
500107	 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)
	 (Environmental	Ethics)

 2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต		ให้เลือก
ศึกษำจำกรำยวิชำต่อไปนี้																		
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
500201	 จิตวิทยำทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Psychology)
500202	 มนุษย์กับสังคม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Society)
500203	กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Quality	of	Life	Promotion)
500204	มนุษย์สัมพันธ์และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ	 3(3-0-6)
	 (Human	Relation	and	Personality	Development)

500205	 สังคม	กำรเมือง	และกำรปกครอง			 3(3-0-6)
	 	 (Society,	Politics	and	Government)
500206		สังคม	เศรษฐกิจและกำรจัดกำร																				 3(3-0-6)
	 (Society,	Economy	and	Management)
500207		พลเมืองในกระแสโลกำภิวัตน์													 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization)
500208	กฎหมำยในชีวิตประจ�ำวัน			 3(3-0-6)
	 (Law	for	Daily	Life)

 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต		ดังต่อไปนี้
	 ให้ศึกษำรำยวิชำต่อไปนี้จ�ำนวน	6	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
500301		ภำษำอังกฤษ	1	 3(2-2-5)
	 (English	1)
500302		ภำษำอังกฤษ	2	 3(2-2-5)
	 (English	2)
	 และให้เลอืกศกึษำไม่น้อยกว่ำ	6	หน่อยกติ	โดยเลือกจำกรำยวชิำ
ต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
500303	 ภำษำอังกฤษ	3							 3(3-0-6)
	 (English	3)
500304	 ภำษำอังกฤษ	4														 3(3-0-6)
	 (English	4)
500305		ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)
500306	 ทักษะภำษำไทย		 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills)
500307	 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)
					 (Thai	for	Communication)
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500308	 กำรอ่ำนและเขียนในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
			 (Reading	and	Writing	in	Daily	Life)
500309	 ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น				 3(3-0-6)
	 (Basic	Japanese)
500310	 ภำษำจีนเบื้องต้น									 3(3-0-6)
	 (Basic	Chinese)
500311	 ภำษำฝรั่งเศสเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Basic	French)

 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6  
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
	 ให้ศึกษำรำยวิชำต่อไปนี้จ�ำนวน	3	หน่วยกิต	ได้แก่
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
500401	 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Computer	in	Daily	Life)	
	 และให้เลอืกศึกษำไม่น้อยกว่ำ	3	หน่วยกติ	โดยเลอืกจำกรำยวชิำ
ต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
500402	 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Life)
500403		ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม							 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)
500404		กำรจัดกำรสำรสนเทศยุคใหม่		 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
500405	 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนเอกสำรและกำรน�ำเสนอ	3(3-0-6)
	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)
500406	 คณิตศำสตร์และสถิติเบื้องต้น	 3(3-0-6)																					
	 (Fundamental	Mathematics	and	Statistics)							

500407	 คณิตศำสตร์พื้นฐำน	 3(3-0-6)
	 (Fundamental	Mathematics)
500408	 สถิติพื้นฐำนเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 (Fundamental	Statistics	for	Basic	Data	Analysis)	
 
 หมวดวชิาเฉพาะ มีจ�านวน  87 หน่วยกติ		ประกอบด้วยรำยวชิำ
ต่อไปนี้	
 กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต	ประกอบด้วยรำยวิชำต่อไปนี้		
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
633101	 จิตวิทยำและสังคมวิทยำกำรบริหำร		 3(3-0-6)
	 (Managerial	Psychology		and	Sociology)	
633102	 หลักรัฐศำสตร์	 3(3-0-6)
	 (Principle	of	Political	Science)
633103	 ประชำคมโลก	โลกำภิวัตน์กับสังคมไทย	 3(3-0-6)
	 (World	Community,	Globalization	and	Thai	Society)
633104	 กำรเมืองกำรปกครองของไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Government	and	Politics)
633105	 กำรบริหำรท้องถิ่นของไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Local	Administration)
633106	 จริยธรรมกับกำรบริหำร	 3(3-0-6)
	 (Ethics	and	Administration)
633107	 กฎหมำยปกครอง		 3(3-0-6)
	 (Administrative	Law)
633108	 รัฐธรรมนูญและกฎหมำยส�ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์	3(3-0-6)
	 (The	Constitution	and	Law	for	Public	Administration)
633109	 เศรษฐศำสตร์ส�ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์	 3(3-0-6)
	 (Economics		for		Public	Administration)
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 กลุม่วชิาเอกบงัคบั 36 หน่วยกติ ประกอบด้วยรำยวชิำต่อไปนี	้	
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
633201		องค์กำรและกำรจัดกำร	 3(3-0-6)
	 (Organization	and	Management)	
633202		นโยบำยสำธำรณะ	 3(3-0-6)
	 (Public	Policy)
633203		กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์	 3(3-0-6)
	 (Human	Resource	Management)	
633204		แนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์	 3(3-0-6)
	 (Public	Administrative	Concepts	and	Theories)	
633205		กำรคลังและงบประมำณ	 3(3-0-6)
	 (Public	Finance	and	Budgeting)
633206		ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์		 3(2-2-5)
	 (Research	Methodology	in	Public	Administration)	
633207		กำรบริหำรกำรพัฒนำ		 3(3-0-6)
	 (Development	Administration)
633208		ภำวะผู้น�ำและวัฒนธรรมองค์กำร	 3(3-0-6)
	 (Leadership	and	Organizational	Culture)
633209		กำรบริหำรระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 3(2-2-5)
	 (Management	of	Information	Technology	System)
633210		กำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 	3(3-0-6)
	 (Anti-Corruption)
633211		ประสบกำรณ์วิชำชีพรัฐประศำสนศำสตร์	 6(0-300	ชั่วโมง)
	 (Professional	Experiences	in	Public	Administration)	
 วิชาเอกเลือก 24 หน่วยกติ	ให้นกัศกึษำเลอืกจำกรำยวชิำต่อไปนี	้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
633301	 กำรวำงแผนกำรบริหำร		 3(3-0-6)
	 (Administrative	Planning)
633302	 กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่		 3(3-0-6)
	 (New	Public	Management)

633303		สัมมนำเกี่ยวกับระบบรำชกำรและปัญหำ	 3(3-0-6)
	 กำรบริหำรรำชกำร	
	 (Seminar	on	Bureaucratic	and	Administrative	
	 Problems)
633304	 กำรบริหำรและกำรพัฒนำเมือง		 3(3-0-6)
	 (Urban	Administration		and	Development)
633305	 กำรวิเครำะห์และกำรบริหำรโครงกำร	 3(3-0-6)
	 (Project	Analysis	and	Management)
633306	 ปรัชญำและกำรบริหำรเศรษฐกิจพอเพียง	 3(3-0-6)
	 (Sufficiency	Economy	Philosophy	and	Management)
633307	 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในภำครัฐ	 3(3-0-6)
	 (Strategic	Management	in	Public	Sector)
633308	 กำรบริหำรกำรพัฒนำชนบท		 3(3-0-6)
	 (Rural	Development	Administration)
633309	 นโยบำยและกำรบริหำรแรงงำน	 3(3-0-6)
	 (Labor	Policy	and	Administration)
633310	 กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนกับบทบำทของรัฐ	 3(3-0-6)
	 (Community	Enterprise	Promotion	and	
	 Government	Role)
633311	 กำรฝึกปฏิบัติกำรทำงรัฐประศำสนศำสตร์					 3(3-0-6)
	 (Workshop	in	Public	Administration)	
633312	 หลักรำชกำรและระเบียบปฎิบัติในหน่วยงำนภำครัฐ	3(3-0-6)
	 (Bureaucracy	and	Regulation	in	Public	Sector)
633313	 กำรใช้งำนโปรแกรมส�ำเร็จรูป	 3(2-2-5)
	 (Application	Package	Program)
633314	 กฎหมำยอำญำ	1	:	ภำคทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (Criminal	Law	1	:	General	Principles)	
633315	 กฎหมำยอำญำ	2	:	ภำคควำมผิด																 3(3-0-6)
	 (Criminal	Law	2	:	Offenses)	
633316		กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	 3(3-0-6)
	 (Criminal	Procedure	Code)
633317		กฎหมำยลักษณะพยำน		 3(3-0-6)
	 (Law	of		Evidence)
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 หมวดวิชาเลือกเสรี มีจ�านวน  6  หน่วยกิต 	ให้เลือกเรียน
รำยวชิำใด	ๆ 	ทีเ่ปิดสอนในมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์โดยควำมเห็นชอบ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
 รายวิชาเป็นวชิาโท รฐัประศาสนศาสตร์ นักศกึษำท่ีประสงค์จะ
ศกึษำวิชำรฐัประศำสนศำสตร์เป็นวิชำโท	จะต้องศกึษำรำยวชิำของสำขำ
รัฐประศำสนศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ	18	หน่วยกิต	ดังนี้
	 ให้เรียน	จ�ำนวน	3	วิชำ	9	หน่วยกิต	จำกรำยวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
633104	 กำรเมืองกำรปกครองของไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Government	and	Politics)
633106		จริยธรรมกับกำรบริกำร	 3(3-0-6)
	 (Ethics	and	Administration)
633204		แนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์	 3(3-0-6)
	 (Public	Administrative	Concepts	and	Theories)

	 และให้นักศึกษำเลือกเรียนอีก	จ�ำนวน	3	วิชำ	9	หน่วยกิต	จำก
รำยวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
633201		องค์กำรและกำรจัดกำร	 3(3-0-6)
	 (Organization	and	Management)	
633202		นโยบำยสำธำรณะ	 3(3-0-6)
	 (Public	Policy)
633203		กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์	 3(3-0-6)
	 (Human	Resource	Management)	
633205		กำรคลังและงบประมำณ	 3(3-0-6)
	 (Public	Finance	and	Budgeting)
633206		ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์		 3(2-2-5)
	 (Research	Methodology	in	Public	Administration)	
633207		กำรบริหำรกำรพัฒนำ		 3(3-0-6)
	 (Development	Administration)
633208		ภำวะผู้น�ำและวัฒนธรรมองค์กำร	 3(3-0-6)
	 (Leadership	and	Organizational	Culture)
633209		กำรบริหำรระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 3(2-2-5)
	 (Management	of	Information	Technology	System)
633210		กำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 	3(3-0-6)
	 (Anti-Corruption)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
5001….	 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 3(3-0-6)
5002….	 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	 3(3-0-6)
500301	 ภำษำอังกฤษ	1	 3(2-2-5)
500401	 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
633102	 หลักรัฐศำสตร์	 3(3-0-6)
633204	 แนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์	 3(3-0-6)
                                                     รวม 18(17-2-35)
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5001….	 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 3(3-0-6)
5002….	 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	 3(3-0-6)
500302	 ภำษำอังกฤษ		2	 3(2-2-5)
633104	 กำรเมืองกำรปกครองของไทย	 3(3-0-6)
633106	 จริยธรรมกับกำรบริหำร	 3(3-0-6)
633209	 กำรบริหำรระบบข้อมูลและ	 								3(2-2-5)
	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
                                      รวม 18(16-4-34)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5003….	 กลุ่มวิชำภำษำ	 3(3-0-6)
5004….	 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์		 3(3-0-6)
633101	 จิตวิทยำและสังคมวิทยำกำรบริหำร	 3(3-0-6)
633108	 รัฐธรรมนูญและกฎหมำยส�ำหรับ
	 รัฐประศำสนศำสตร์	 3(3-0-6)
633109	 เศรษฐศำสตร์ส�ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์	 3(3-0-6)
633201	 องค์กำรและกำรจัดกำร	 3(3-0-6)
                                                    รวม 18(18-0-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
633105	 กำรบริหำรท้องถิ่นของไทย	 3(3-0-6)
633107	 กฎหมำยปกครอง	 		3(3-0-6)
633203	 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์	 3(3-0-6)
6333….	 กลุ่มวิชำเอกเลือก	 3(3-0-6)
6333….	 กลุ่มวิชำเอกเลือก	 3(3-0-6)
6333….	 กลุ่มวิชำเอกเลือก	 3(3-0-6)
                                      รวม 18(18-0-36)
 

แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5003….	 กลุ่มวิชำภำษำ	 3(3-0-6)
633205	 กำรคลังและงบประมำณ	 3(3-0-6)
633206	 ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์	 3(2-2-5)
633207	 กำรบริหำรกำรพัฒนำ	 3(3-0-6)
6333….	 กลุ่มวิชำเอกเลือก	 3(3-0-6)
6333….	 กลุ่มวิชำเอกเลือก	 3(3-0-6)

                                                    รวม 18(17-2-35)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
633103	 ประชำคมโลก	โลกำภิวัตน์กับสังคมไทย	 3(3-0-6)
633202	 นโยบำยสำธำรณะ	 3(3-0-6)
6333….	 กลุ่มวิชำเอกเลือก	 3(3-0-6)
6333….	 กลุ่มวิชำเอกเลือก	 3(3-0-6)
6333….	 กลุ่มวิชำเอกเลือก	 3(3-0-6)
                                                     รวม 15(15-0-30)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
633208	 ภำวะผู้น�ำและวัฒนธรรมองค์กำร	 3(3-0-6)
633210	 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 3(3-0-6)
…………	 วิชำเลือกเสรี	 3(3-0-6)
…………	 วิชำเลือกเสรี	 3(3-0-6)
                                                     รวม 12(12-0-24)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 633211	 ประสบกำรณ์วิชำชีพรัฐประศำสนศำสตร์	 6	6(0–300	ชม.)
                                              รวม 6(0-0-300 ชม.)

แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำดิจิทัลมีเดีย
ภาษาอังกฤษ  Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	Program	in	
	 	 	 Digital	Media	

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต	(ดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อย่อ (ไทย)  ศป.บ.	(ดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	
	 	 (Digital	Media)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.F.A.	(Digital	Media)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
	 ดิจิทัลมีเดีย

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
	 129	หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ 
	 	 เป็นหลักสูตรระดับปริญญำตรี	หลักสูตร	4	ปี
         5.2 ภาษาที่ใช้ 
	 	 จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทย
 5.3 การรับเข้าศึกษา
	 รบันักศกึษำไทยและนกัศกึษำต่ำงประเทศทีส่ำมำรถใช้ภำษำไทย
ได้เป็นอย่ำงดี

6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
	 1.	นักออกแบบและสื่อสร้ำงสรรค์ภำพกรำฟิกด้วยคอมพิวเตอร์		
	 2.	นักออกแบบกรำฟิกสื่อผสม	
	 3.	นักออกแบบตัวละครประกอบงำนแอนิเมชั่น
	 4.	นักเทคนิคด้ำนสื่อดิจิทัล
	 5.	ธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะ

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญา
	 เชีย่วชำญปฏบิตั	ิก้ำวทนันวตักรรมสรรค์สร้ำงคอนเทนต์คณุภำพ
พร้อมก้ำวสู่วิชำชีพ	

2. วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ือผลิตบัณฑิต	ให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรลงมือปฏิบัต	ิ
(Practical	Skills)	มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดีย
	 2.	เพ่ือผลิตบัณฑิต	ให้ก้ำวทันนวัตกรรม	(Innovation)	ใหม่ๆ	
สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม
	 3.	เพื่อผลิตบัณฑิต	ให้เข้ำใจงำนด้ำนกำรผลิตเน้ือหำสำระ	
(Content)		สำมำรถผลติเนือ้หำสำระทีม่คีณุภำพ

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
	 	 ระบบกำรจัดกำรศึกษำใช้ระบบทวิภำค	โดย	1	ปีกำรศึกษำ	
แบ่งออกเป็น	2	ภำคกำรศึกษำปกติ	1	ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำ
ศึกษำไม่น้อยกว่ำ	15	สัปดำห์	โดยให้เป็นไปตำมข้อบังคับ	มหำวิทยำลัย
เอเชียอำคเนย์ว่ำด้วย	กำรศึกษำระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
	 	 อำจมีกำรจัดกำรศึกษำในภำคฤดูร้อน	มีระยะเวลำศึกษำ
ไม่น้อยกว่ำ	8	สัปดำห์	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
บริหำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	
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2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน – เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
	 ภำคกำรศึกษำที่	1	 เดือน	สิงหำคม	-		เดือนธันวำคม	
	 ภำคกำรศึกษำที่	2		 เดือน	มกรำคม	-		เดือนพฤษภำคม
	 ภำคฤดูร้อน		 เดือนมิถุนำย	น	-	เดือน	กรกฎำคม
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	 	 คุณสมบัติผู้ท่ีเข้ำศึกษำให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
เอเชยีอำคเนย์ว่ำด้วย	กำรศกึษำระดบัปริญญำตรี	พ.ศ.	2559	และผู้ทีเ่ข้ำ
ศึกษำหลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำดิจิทัลมีเดีย	ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
	 	 (1)	ส�ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต�ำ่กว่ำช้ันมธัยมศกึษำตอนปลำย	(ม.6)	
หรือเทียบเท่ำผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ	และ/หรือ	เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับ
							 	 (2)	กำรคัดเลือกของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
							 	 (3)	มีควำมประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
และมำรยำทอันดี
							 	 (4)	มีร่ำงกำยแข็งแรง	ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

ระบบการศึกษา
	 ระบบกำรศึกษำเป็นแบบชั้นเรียน	

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
	 	มรีะบบกำรเทยีบโอนหน่วยกติ	รำยวชิำ	และกำรลงทะเบยีนข้ำม
มหำวิทยำลัย	เป็นไปข้อบังคับมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ว่ำด้วย	กำร
ศึกษำระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559
หลักสูตร 
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต 
1. โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้ำงหลักสูตร	แบ่งเป็นหมวดวิชำท่ีสอดคล้องกับที่ก�ำหนด
ไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร	ดังนี้
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
	 	 -	 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์		 6	หน่วยกิต
	 	 -	 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์		 6	หน่วยกิต

	 	 -	 กลุ่มวิชำภำษำ	 	12	หน่วยกิต
	 	 -	 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 	6	หน่วยกิต	
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต 
	 	 -	 กลุ่มวิชำแกน		 	33	หน่วยกิต
	 	 -	 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน		 45	หน่วยกิต
	 	 -	 กลุ่มวิชำเอก		 15	หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชา
	 ควำมหมำยของรหัสประจ�ำวิชำในหลักสูตร	ประกอบด้วย	เลข
อำรบิค	6	หลัก	รหัสวิชำใช้เลขอำรบิค	6	หลัก	น�ำหน้ำชื่อวิชำทุกวิชำใน
หลักสูตร	ดังนี้
 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 0 0 X X X

	 รหัสวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป	ใช้เลขหลักแสน	หลักหม่ืน	และ
หลักพัน
	 	 เลข	600	น�ำหน้ำรหัสวิชำทุกวิชำ
	 เลขหลักร้อย	หมำยถึง	กลุ่มวิชำ	ดังนี้
	 	 1	หมำยถึง	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
	 	 2	หมำยถึง	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
	 	 3	หมำยถึง	กลุ่มวิชำภำษำ
	 	 4	หมำยถึง	กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
 รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6 3 X X X X

 	 2.1	เลขหลักแสน	หลักหมื่น	หมำยถึง	คณะ
	 	 63	หมำยถึง	คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
		 2.2	เลขหลักพัน	หมำยถึง	สำขำวิชำดังนี้
	 	 0	 หมำยถึง			ไม่แยกสำขำ
	 	 1	 หมำยถึง			สำขำวิชำอังกฤษธุรกิจ
	 	 2	 หมำยถึง			สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
	 	 3	 หมำยถึง			สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
	 	 4	 หมำยถึง			สำขำวิชำดิจิทัลมีเดีย
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	 2.3	เลขหลักร้อย	หมำยถึง	กลุ่มวิชำ
	 	 1				หมำยถึง				กลุ่มวิชำแกน
	 	 2				หมำยถึง				กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
	 	 3				หมำยถึง				กลุ่มวิชำเอก
	 2.4	เลขหลักสิบและหลักหน่วย	หมำยถึง	เลขล�ำดับวิชำในแต่ละ
กลุ่มวิชำ

วิชาบังคับก่อน
		 หมำยควำมว่ำวชิำท่ีนักศกึษำลงทะเบียนเรยีนวชิำนัน้	จะต้องผ่ำน
กำรเรียนในรำยวิชำที่ระบุไว้ก่อน	เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน
รำยวิชำนั้น	นักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรเรียนและกำรประเมินผลในวิชำ
บังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน	A	,	B+,	B	,	C+,	C	,	D+	,	D	หรือ	S

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต	ประกอบด้วย	4	กลุ่ม
วิชำ	ดังนี้
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
	 ให้เลือกศึกษำ	2	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต	จำกรำยวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600101	 ดนตรีกับชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)	
600102	 มนุษย์กับคุณค่ำทำงอำรยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)	
600103	 ปรัชญำและศำสนำเพื่อคุณค่ำชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)	
600104	 สุนทรียภำพของชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Aesthetic	of	Life)	
600105	 มนุษย์กับกำรใช้เหตุผล		 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)	
600106	 จิตส�ำนึกสำธำรณะ				 3(3-0-6)
	 (Public	Minded	Spirit)	

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
	 ให้เลือกศึกษำ	2	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต	จำกรำยวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600201	 จิตวิทยำเพื่อกำรด�ำเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Psychology	for	Living)
600202	 วิถีของสังคม	 3(3-0-6)
	 (Path	of	Society)
600203	 กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Life-Quality	Promotion)
600204	 ควำมสง่ำแห่งตน	 3(3-0-6)
	 (Personality	Development)
600205	 ควำมเป็นพลเมืองในกระแสโลกำภิวัตน์	 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization)
600206	 กฎหมำยในกำรด�ำเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)
600207	 เศรษฐกิจพอเพียงและกำรประยุกต์ใช้	 3(3-0-6)
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
600208	 จิตวิทยำเชิงบวก	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)	
 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
	 ก�ำหนดให้ศึกษำ	2	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600301	 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน	 3(2-2-5)
	 (English	in	Daily	Life)
600302	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)
	 	และให้เลือกศึกษำอีก	2	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต	จำกรำยวิชำ
ต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600303	 ภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำร	 3(3-0-6)
	 (Integrated	English)
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600304	 กำรฟัง	กำรพูด	ภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (Listening	and	Speaking	English)
600305	 ภำษำญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306	 ภำษำจีนในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307	 ภำษำฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (French	in	Daily	Life)
600308	 ภำษำเวียดนำมในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
600309	 ภำษำพม่ำในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Burmese	in	Daily	Life)
600310	 ภำษำเขมรในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Khmer	in	Daily	Life)
600311	 ทักษะภำษำไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills)
600312	 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)
600313	 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Literary	Arts	for	All)
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
	 ก�ำหนดให้ศึกษำ	1	วิชำ	จ�ำนวน	3	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600401	 คอมพิวเตอร์และกำรประยุกต์สร้ำงประโยชน์	 3(3-0-6)
	 ในชีวิตประจ�ำวัน
	 (Computer	and	Applications	:	Benefits	
	 for	Everyday	Life)
 และให้เลือกศึกษา 1 วิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
600402	 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)

600404	 กำรจัดกำรสำรสนเทศยุคใหม่	 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
600405	 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนเอกสำรและ	 3(3-0-6)
	 กำรน�ำเสนอ	
	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)
600406	 คณิตศำสตร์และสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics	and	Statistics)
600407	 คณิตศำสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics)
600408	 สถิติเพื่อกำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ	 3(3-0-6)
	 (Statistics	for	Management	and	Decision)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
 (2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
		 ก�ำหนดให้เรียนวิชำต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
634101	 วำดเส้น	1	 3(2-2-6)
		 (Drawing	1)	
634102	 วำดเส้น	2	 3(2-2-6)
	 (Drawing	2)
634103	 จิตรกรรมเบื้องต้น	 3(2-2-6)
	 (Basic	Painting)
634104	 พื้นฐำนกำรออกแบบ	 3(2-2-6)
	 (Basic	Design)
634105	 แนวคิดในกำรออกแบบ	 3(2-2-6)
	 (Conceptual	Design)
634106	 คอมพิวเตอร์กรำฟิกเบื้องต้น	 3(2-2-6)
	 (Introduction	to	Computer	Graphics)
634107	 หลักและทฤษฎีกำรสื่อสำร		 3(3-0-6)
	 (Principles	and	Theories	of	Communication)
634108	 องค์ประกอบศิลป์	 3(3-0-6)
	 (Composition	of	Art)
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634109	 ประวัติศำสตร์ศิลปะและสังคมโลก	 3(3-0-6)
	 (Art	History	and	The	World	Society)
634110	 ศิลปะไทย		 3(3-0-6)
	 (Thai	Traditional	Art)
634111	 ฟิล์มและวิดีโอโปรดักชั่น	 3(2-2-6)
	 (Film	&	Video	Production)
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
634212	 พื้นฐำนสื่อดิจิทัล	 3(2-2-6)
	 (Basic	of	Digital	Media)
634213	 กำรถ่ำยภำพเบื้องต้น	 3(2-2-6)
	 (Basic	of	Photography)
634214	 สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น		 3(2-2-6)
	 (Introduction	to	Print	Media)
634215	 กำรพัฒนำตัวละคร	 3(2-2-6)
	 (Character	Development)
634216	 ภำพเคลื่อนไหว	2	มิติ		 3(2-2-6)
	 (2D	Animation)
634217	 กำรเขียนบทและบทภำพ	 3(2-2-6)		
	 (Script	Writing	and	Storyboard)
634218	 กำรถ่ำยภำพขั้นสูง	 3(2-2-6)
	 (Advance	of	Photography)
634219	 กำรซ้อนภำพและกำรตัดต่อภำพเคลื่อนไหว	 3(2-2-6)
	 (Compositing	and	Editing	)
634220	 กำรก�ำกับและล�ำดับภำพ	 3(2-2-6)
	 (Camera	Angles	and	Sequence	of	shot)
634221	 กำรสร้ำงภำพ	3	มิติ	 3(2-2-6)
	 (Creating	3D	images)
634222	 เทคนิคกำรใช้สื่อออนไลน์	 3(2-2-6)
	 (Media	Online	Technical)
634223	 ระเบียบวิธีวิจัย	 3(3-0-6)
	 (Research	Methodology)
634224	 หัวข้อพิเศษ	1	 3(3-0-6)

	 (Special	Topic	1)
634225	 ฝึกงำน		 3(0-300-0)	
	 (On	the	Job	Training)
634226	 โครงงำนสื่อดิจิทัล	1		 1(0-2-6)
	 (Senior	Project	for	Digital	Media	1)	
634227	 โครงงำนสื่อดิจิทัล	2	 2(0-4-12)
	 (Senior	Project	for	Digital	Media	2)
 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
634328	 กำรออกแบบเว็บไซต์		 3(2-2-6)
	 (Website	Design	)
634329	 กำรโฆษณำเบื้องต้น		 3(3-0-6)
	 (Introduction	to	Advertising)
634330	 กำรออกแบบเอกลักษณ์ตรำ		 3(3-0-6)
	 (Brand	Identity	Design)
634331	 กำรสร้ำงเกมส์	 3(2-2-6)
	 (Creating	games)
634332	 ภำพเคลื่อนไหว	3	มิติ	 3(2-2-6)
	 (3D	Animation)
634333	 กำรจัดแสงเพื่องำนภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว	 3(2-2-6)
	 (Light	of	Photography	and	VDO)
634334	 บุคลิกภำพในกำรน�ำเสนอ	 3(3-0-6)
	 (Personality	presentation)
634335	 กำรผลิตรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์	 3(3-0-6)
	 (Radio	and	Television	Production)
634336	 หัวข้อพิเศษ	2	 3(3-0-6)
	 (Special	Topic	2)
634337	 สหกิจศึกษำ		 6(0-30-0)
	 (Cooperative	Training)	

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
	 ให้เลือกศกึษำวิชำใดๆ	จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิตในหลกัสตูร
ระดับปริญญำตรีที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001....
600301
600401

634101
634106
634107

กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	1	วิชำ
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน	
คอมพิวเตอร์และกำรประยุกต์สร้ำงประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน
วำดเส้น	1
คอมพิวเตอร์กรำฟิกเบื้องต้น
หลักและทฤษฎีกำรสื่อสำร
 รวม

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

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

18(15-6-35)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001….
600302
634102
634213
634108
634212

กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	1	วิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
วำดเส้น	2
กำรถ่ำยภำพเบื้องต้น
องค์ประกอบศิลป์
พื้นฐำนสื่อดิจิทัล
 รวม

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

18(15-6-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6002….
6003…
6004….
634103
634218
634110
634215

กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	1	วิชำ
กลุ่มวิชำภำษำ	1	วิชำ
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
จิตรกรรมเบื้องต้น
กำรถ่ำยภำพขั้นสูง
ศิลปะไทย
กำรพัฒนำตัวละคร
 รวม

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

21(18-6-42)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6002…
634104
634111
634216
634109
634217

กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์1วิชำ
พื้นฐำนกำรออกแบบ
ฟิล์มและวิดีโอโปรดักชั่น
ภำพเคลื่อนไหว	2	มิติ
ประวัติศำสตร์ศิลปะและสังคมโลก
กำรเขียนบทและบทภำพ
 รวม

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

18(14-8-36)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6003….
634105
634219
634221
634220
6343XX

กลุ่มวิชำภำษำ	1	วิชำ
แนวคิดในกำรออกแบบ
กำรซ้อนภำพและกำรตัดต่อภำพเคลื่อนไหว
กำรสร้ำงภำพ	3	มิติ
กำรก�ำกับและล�ำดับภำพ
วิชำเอกเลือก
 รวม

3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(x-x-x)

18(X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

634222
634214
634223
6343XX
6343XX
6343XX

เทคนิคกำรใช้สื่อออนไลน์
สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชำเอก
วิชำเอก
วิชำเอก
 รวม

3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

634224
634225
634226
6343XX

หัวข้อพิเศษ	1
ฝึกงำน
โครงงำนสื่อดิจิทัล	1
วิชำเอก
 รวม

3(3-0-6)
3(0-300-0)

1(0-2-6)
3(x-x-x)

10(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

634227
6XXXXX
6XXXXX

โครงงำนสื่อดิจิทัล	2
วิชำเลือกเสรี
วิชำเลือกเสรี
 รวม

2(0-4-12)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
8(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์   

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย นิติศำสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor	of	Laws	Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  นิติศำสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย)  น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor	of	Laws	
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  LL.B.

ชื่ออนุปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)  อนุปริญญำนิติศำสตร ์
ชื่อย่อ (ไทย)  อ.	นิติศำสตร์
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Diploma	in	Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  Dip.	in	Laws	

3. วิชาเอก :		นิติศำสตร์	

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญำตรี	4	ปี	:	 138	หน่วยกิต
 หลักสูตรอนุปริญญำ	3	ปี	:	 108	หน่วยกิต
 
5. รูปแบบของหลักสูตร
 รปูแบบ เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญำตร	ี4	ปี	หลกัสตูรอนปุรญิญำ	
3	ปี	
	 หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำร
 ภาษาที่ใช้ จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทย

 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษำไทย	และนักศึกษำต่ำงประเทศ	
ที่สำมำรถใช้ภำษำไทยได้เป็นอย่ำงดี
 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
	 ไม่มี
 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
	 ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา 
	 (1)	 ผู้พิพำกษำ
	 (2)	 อัยกำร
	 (3)	 รำชกำรสำยอ่ืนๆ	เช่น	เจ้ำพนกังำนพิทกัษ์ทรพัย์	เจ้ำพนกังำน
คมุประพฤติ	ข้ำรำชกำรส�ำนกังำนกฤษฎกีำ	นติิกรกระทรวง	เจ้ำพนกังำน
สรรพำกร	ศลุกำกร	นำยทหำรฝ่ำยพระธรรมนญู	ต�ำรวจ	ปลดัอ�ำเภอ	ปลดั
เทศบำล	ปลัด	อบจ.	ฯลฯ
	 (4)	 ทนำยควำม
	 (5)	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล	พนักงำนฝ่ำยบุคคล	นิติกร	ที่ปรึกษำ
กฎหมำย	ทนำยควำมประจ�ำ	ฝ่ำยนิติกรรมสัญญำ	สินเชื่อ	เร่งรัดหนี้สิน	
ของธนำคำรพำณิชย์	บริษัท	ห้ำงร้ำนต่ำง	ๆ	ที่ปรึกษำกฎหมำยบริษัท

7. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/
ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
	 7.1	กลุม่วชิำ/รำยวชิำในหลกัสตูรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภำควชิำ/
หลักสูตรอื่น	เนื่องจำกหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำนิติศำสตร	์
เป็นหลักสูตรที่ต้องมีกำรศึกษำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป	เพื่อให้บัณฑิต
สำมำรถพัฒนำตนเองให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้	รู้รอบ	และกอปรด้วยคุณธรรม	ตำม
ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำทั่วไป	โดยนักศึกษำจะต้องเรียนใน	4	กลุ่ม
วิชำ	จ�ำนวนรวม	30	หน่วยกิต	ประกอบด้วย	
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
	 วิชำกลุ่มนีมุ้ง่พัฒนำกระบวนกำรคดิ	วเิครำะห์	และแสวงหำควำม
รูด้้ำนมนษุยศำสตร์เพ่ือให้รู้จกัและเข้ำใจตนเองในเรือ่งจติวญิญำณ	ควำม
คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	จินตนำกำรและกำรใช้เหตุผลของมนุษย์	แนวควำม
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คิดและควำมเช่ือ	ควำมศรัทธำตลอดจนกำรแสดงออกทำงด้ำนศิลปะ	
วรรณคดี		ดนตรี		อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก	ที่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้ำงของสังคมไทย		ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	
อย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถน�ำมำใช้อธิบำยปัญหำของตนเอง	ผู้อื่น	และ
ปรำกฏกำรณ์บำงอย่ำงในสงัคมปัจจบุนัได้	ตลอดจนกำรวิเครำะห์กำรอ้ำง
เหตุผลในภำษำที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
	 เป็นกลุ่มวิชำที่มุ ่งพัฒนำกระบวนกำรคิด	วิเครำะห์	และกำร
แสวงหำควำมรู้ที่เป็นแก่นส�ำคัญทำงสังคมศำสตร์	อันได้แก่	ควำมรู้เร่ือง
พฤติกรรมของมนุษย์	พัฒนำกำรของมนุษย์	แรงจูงใจ	กำรรับรู้	กำรเรียน
รู	้อำรมณ์	บคุลกิภำพและสงัคม	กจิกรรมทำงสังคมท่ีส�ำคญัๆ	ปัญหำสังคม	
กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีระบบและกำรด�ำรงอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่ำง
สันติ	เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้ำใจและตระหนักในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและ
บทบำทที่พึงมีในฐำนะสมำชิกของสังคม	สำมำรถปรับตัวเองให้เกิดควำม
คิดริเร่ิม		สร้ำงสรรค์	กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น	กำรเป็นผู้น�ำและผู้ตำมที่ด	ี
มนุษย์สัมพันธ์	มำรยำทสังคม	คุณธรรมและจริยธรรม
 - กลุ่มวิชาภาษา จ�านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
	 หมำยถึงกลุ่มวิชำที่จะช่วยให้นิสิตสำมำรถใช้ภำษำไทยได้อย่ำง
ถูกต้องในกำรสื่อสำรภำยในตนเองและกับผู้อ่ืน	ท้ังในกำรอ่ำนและกำร
เขียน	และเน้นควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ	เช่น	ภำษำ
อังกฤษ	ญี่ปุ่น	จีนกลำง	เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำและกำรสื่อสำรได้
ดีในระดับอุดมศึกษำ	ซ่ึงรวมท้ังกำรพูด	กำรฟัง	กำรเขียนและกำรอ่ำน	
ตลอดจนพื้นฐำนทำงวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำนั้นๆ
 - กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต
	 วิชำกลุ่มนี้เน้นกระบวนกำรคิด	และกำรแสวงหำควำมรู้จำก
โลกธรรมชำต	ิทัง้ทำงด้ำนชีวภำพและกำยภำพ	สร้ำงควำมเข้ำใจในควำม
หมำย	ควำมส�ำคัญ	และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์	ควำมก้ำวหน้ำใน
กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีท่ีส�ำคัญในโลกปัจจุบันและอนำคต	อันมีผลต่อ
วิถีชีวิต	ควำมคิดของมนุษย์	และสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน	เน้นให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำรงชีวิตแบบสมดุล	ทั้งภำยในตนเอง	
ระหว่ำงสังคม	และท่ำมกลำงสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

การศึกษารายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นวิชาโท
	 นักศึกษำต่ำงคณะที่ประสงค์จะเลือกรำยวิชำในสำขำวิชำ
นิติศำสตร์เป็นวิชำโทให้ศึกษำรำยวิชำ	จ�ำนวน	ไม่น้อยกว่ำ	21	หน่วยกิต	
จำกรำยวิชำต่อไปนี้
 (1) รายวิชาบังคับ จ�านวน 15 หน่วยกิต	จำก	5	รำยวิชำ	ดังนี้
640111	 กฎหมำยแพ่ง	:	หลักทั่วไป		 	3(3-0-6)
640112	 หลักกฎหมำยมหำชน		 	3(3-0-6)	
640121	 กฎหมำยนิติกรรมและสัญญำ		 	3(3-0-6)
640122	 กฎหมำยอำญำ	:	ภำคทั่วไป		 	3(3-0-6)
640211	 กฎหมำยหนี้	:	หลักทั่วไป		 	3(3-0-6)
 (2) รายวิชาเลือก จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต	โดย	เลือก
เรียนจำกรำยวิชำในกลุ่มวิชำเลือกเฉพำะสำขำ	กลุ่มรำยวิชำใดกลุ่ม
รำยวิชำหนึ่งหรือหลำยกลุ่มรำยวิชำ	หรือรำยวิชำต่อไปนี้	
640212	 กฎหมำยละเมิดจัดกำรงำนนอกสั่งลำภมิควรได้	 3(3-0-6)	
640213	 กฎหมำยทรัพย์สินและที่ดิน		 	3(3-0-6)
640223	 กฎหมำยรัฐธรรมนูญ		 	3(3-0-6)
640224	 กฎหมำยประกันภัย		 	2(2-0-4)
640225	 กฎหมำยลักษณะหุ้นส่วน–บริษัท	และ	 	3(3-0-6)
	 กฎหมำยเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
640226	 กฎหมำยตั๋วเงิน		 	2(2-0-4)
640314	 กฎหมำยภำษีอำกร		 	3(3-0-6)	
640325	 กฎหมำยแรงงำน		 	3(3-0-6)

เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
	 กำรส�ำเร็จกำรศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับ	มหำวิทยำลัยเอเชีย
อำคเนย์ว่ำด้วย	กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2560		
 การให้อนุปริญญา  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
	 นักศึกษำผู้ใดได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง	ๆ	ตำมหลักสูตรในสำขำ
นิติศำสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ำ		108	หน่วยกิต	ตำมเงื่อนไข
ต่อไปนี้							
	 1)	ได้ศึกษำและสอบได้หมวดวิชำศึกษำทั่วไปของมหำวิทยำลัย
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ครบตำมหลักสูตรรวม	30		หน่วยกิต	
	 2)	ได้ศึกษำและสอบได้กลุ่มวิชำเฉพำะสำขำในปีท่ี	1	ปีที่	2	ทุก
รำยวิชำและ	รำยวิชำปีท่ี	3	ยกเว้นวิชำ	640314	กฎหมำยภำษีอำกร	
640316	กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	640325	กฎหมำยแรงงำน	รวมไม่
น้อยกว่ำ	71		หน่วยกิต	
	 3)	ได้ศึกษำและสอบได้กลุ่มวิชำเลือกเฉพำะสำขำไม่น้อยกว่ำ			4	
หน่วยกิต
	 4)	ได้ศกึษำและสอบได้หมวดวิชำเลอืกเสร	ีไม่น้อยกว่ำ	3	หน่วยกติ
	 5)	ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ	2.00	โดยระดับ
คะแนนของกลุ่มวิชำเฉพำะและวิชำเลือกจะต้องไม่ต�่ำกว่ำ	2.00

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญา
	 สำขำวชิำนติศิำสตร์	มุ่งผลติบัณฑติให้มีควำมรู้ทำงวชิำกำร	มวีนิยั
ในตนเอง	มคีณุธรรม	จริยธรรมทำงวชิำชพี	สนับสนุนให้บณัฑติมส่ีวนร่วม
ในกิจกรรม		และตระหนักถึงควำมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ความส�าคัญ
	 สร้ำงบุคลำกรทำงวชิำชพีทำงกฎหมำย	มคีณุธรรม	จรยิธรรมทำง
วิชำชีพ	เพื่อน�ำองค์ควำมรู้ไปประกอบวิชำชีพด้ำนกฎหมำย

วัตถุประสงค์
	 1.	เพือ่ให้ผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับกฎหมำย	
ทั้งในทำงทฤษฎีและปฏิบัติ
	 2.	เพือ่ให้ผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำท่ีมีควำมประสงค์จะศกึษำในระดับที่
สูงขึ้นไป	สำมำรถศึกษำต่อได้ทั้งในและต่ำงประเทศ
	 3.	เพ่ือให้ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำได้น�ำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปประกอบ
อำชีพทำงกฎหมำย	โดยประพฤติตนอยู ่ในกรอบจรรยำบรรณและ
รับผิดชอบในวิชำชีพของนักกฎหมำยที่ดี
	 4.	เพือ่ให้ผูส้�ำเร็จกำรศกึษำมคีวำมรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม

	 5.	เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพสังคม	เศรษฐกิจ	กำรเมือง

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
ระบบการจัดการศึกษา 
	 ระบบกำรจัดกำรศึกษำใช้ระบบทวิภำค	โดย	1	ปีกำรศึกษำ	แบ่ง
ออกเป็น		2		ภำคกำรศกึษำปกติ			1	ภำคกำรศกึษำปกติมรีะยะเวลำศกึษำ
ไม่น้อยกว่ำ	15	สัปดำห์	โดยให้เป็นไปตำมข้อบังคับ	มหำวิทยำลัยเอเชีย
อำคเนย์ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559
 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
	 อำจมีกำรจัดกำรศึกษำในภำคฤดูร้อน	มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อย
กว่ำ	8	สัปดำห์	ทัง้น้ีขึน้อยูกั่บกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบรหิำรคณะ
นิติศำสตร์	มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์		
 การเทียบเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
	 ไม่มี
การด�าเนินการหลักสูตร
	 วัน	-	เวลำในกำรด�ำเนินกำรเรียนกำรสอน
	 ภำคกำรศึกษำที่	1	 เดือนสิงหำคม	-	เดือนธันวำคม		
	 ภำคกำรศึกษำที่	2	 เดือนมกรำคม	-	เดือนพฤษภำคม		
	 ภำคฤดูร้อน					 เดือนมิถุนำยน	-	เดือนกรกฎำคม	
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	 คุณสมบติัผู้ทีเ่ข้ำศกึษำให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัเอเชยี
อำคเนย์ว่ำด้วย	กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559	และผู้ที่
เข้ำศกึษำหลกัสตูรนติศิำสตรบัณฑติ	สำขำวชิำนติศิำสตร์	ต้องมีคุณสมบติั
ดังต่อไปนี้
	 1.	ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย	(ม.6)	หรือ
เทียบเท่ำ		หรือส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำวิชำอื่น	จำกสถำบันของ
รัฐ		หรือสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำรับรองโดยวิธีกำรเทียบโอนหน่วยกิต
	 2.	เป็นผูท้ีม่คีวำมประพฤตเิรยีบร้อย	ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรม
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และมำรยำทอันดี
	 3.	มีร่ำงกำยแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ	
	 4.	ยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัย	
	 กำรคัดเลือกผู้สมัครเข้ำเป็นนักศึกษำ	ให้เป็นไปตำมระเบียบกำร
คัดเลือกเพื่อเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
 ระบบการศึกษา
	 แบบชั้นเรียน		
 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้าม
มหาวิทยาลัย
	 มีระบบกำรเทยีบโอนหน่วยกติ	รำยวชิำ	และกำรลงทะเบยีนข้ำม
มหำวิทยำลัย	เป็นไปข้อบังคับมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ว่ำด้วย	กำร
จัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	พ.ศ.	2559

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 1. จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้ำงหลักสูตร	แบ่งเป็นหมวดวิชำที่สอดคล้องกับที่ก�ำหนด
ไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร		ดังนี้
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
	 	 1.	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 6		 หน่วยกิต
	 	 2.	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	 6		 หน่วยกิต
	 	 3.	กลุ่มวิชำภำษำ	 		12		 หน่วยกิต
	 	 4.	กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 				6			หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
	 	 1.	กลุ่มวิชำเฉพำะสำขำ	 90	 หน่วยกิต
	 	 2.	กลุ่มวิชำเลือกเฉพำะสำขำ	 12	 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์

 จ�านวนหน่วยกิต  				รวมตลอดหลักสูตร	108	หน่วยกิต
 โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้ำงหลักสูตร	แบ่งเป็นหมวดวิชำที่สอดคล้องกับที่ก�ำหนด
ไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร		ดังนี้
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
	 	 1.	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 6	 หน่วยกิต
	 	 2.	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	 6	 หน่วยกิต
	 	 3.	กลุ่มวิชำภำษำ	 12	 หน่วยกิต
	 	 4.	กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 6	 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
	 	 1.	กลุ่มวิชำเฉพำะสำขำ	 71		หน่วยกิต
	 	 2.	กลุ่มวิชำเลือกเฉพำะสำขำ	 	4	 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
	 กลุ่มวิชำเฉพำะสำขำวิชำนิติศำสตร์ส�ำหรับหลักสูตรอนุปริญญำ	
3	ปีจ�ำนวน	71	หน่วยกิต

 3. รายวิชา
	 ควำมหมำยของรหัสประจ�ำวิชำในหลักสูตร	ประกอบด้วย	เลข
อำรบิค	6	หลัก	รหัสวิชำใช้เลขอำรบิค	6	หลัก	น�ำหน้ำชื่อวิชำทุกวิชำใน
หลักสูตร	ดังนี้
 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 0 0 X X X

	 รหัสวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป	ใช้เลขหลักแสน	หลักหม่ืน	และ
หลักพัน
	 	 เลข	600	น�ำหน้ำรหัสวิชำทุกวิชำ
	 เลขหลักร้อย	หมำยถึง	กลุ่มวิชำ	ดังนี้
	 	 1	หมำยถึง	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
	 	 2	หมำยถึง	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
	 	 3	หมำยถึง	กลุ่มวิชำภำษำ
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	 	 4	หมำยถึง	กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
 รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะเฉพาะคณะนิติศาสตร์

6 4 X X X X

 
	 2.1	เลขหลักแสน	หลักหมื่น	หมำยถึง	คณะ
	 	 64	หมำยถึง	คณะนิติศำสตร์
		 2.2	เลขหลักพัน	หมำยถึง	สำขำวิชำดังนี้
	 	 0	 หมำยถึง			ไม่แยกสำขำ
	 	 1	 หมำยถึง			วิชำเลือกเฉพำะสำขำ
	 2.3	เลขหลักร้อย	แยกเป็น	2	กรณีคือ
	 	 (1)	กรณีเลขหลักพัน	เป็นเลข	0	หรือ	กลุ่มวิชำเฉพำะสำขำ	
เลขหลักร้อยจะหมำยถึง	ชั้นปีที่เปิดสอน	ดังนี้
	 	 1		 หมำยถึง	 วิชำเปิดสอนตำมแผนกำรศึกษำ
	 	 	 	 	 ส�ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่	1
	 	 2	 หมำยถึง	 วิชำเปิดสอนตำมแผนกำรศึกษำ
	 	 	 	 	 ส�ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่	2
	 	 3	 หมำยถึง	 วิชำเปิดสอนตำมแผนกำรศึกษำ
	 	 	 	 	 ส�ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่	3
	 	 4	 หมำยถึง	 วิชำเปิดสอนตำมแผนกำรศึกษำ
	 	 	 	 	 ส�ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่	4
	 	 (2)	กรณีเลขหลักพัน	เป็นเลข	1	หรือ	กลุ่มวิชำเลือกเฉพำะ
สำขำ			เลขหลกัร้อยจะหมำยถึง	กลุม่รำยวชิำเลอืกเฉพำะสำขำทีเ่ก่ียวกับ
กฎหมำยในกลุ่ม		ดังนี้
	 1	 หมำยถึง	 กลุ่มรำยวิชำที่เกี่ยวกับกฎหมำยมหำชน
	 2	 หมำยถึง	 กลุม่รำยวชิำท่ีเกีย่วกบักฎหมำยอุตสำหกรรม	
	 	 	 	 และแรงงำน
	 3		 หมำยถึง	 กลุ่มรำยวิชำที่เกี่ยวกับกฎหมำยอำญำและ
	 	 	 	 กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ
	 4	 หมำยถึง	 กลุ่มรำยวิชำที่เกี่ยวกับกฎหมำยพำณิชย์และ
	 	 	 	 กำรค้ำ
	 5	 หมำยถึง	 กลุ่มรำยวิชำที่เกี่ยวกับกฎหมำยทั่วไปและ

	 	 	 	 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
	 2.4		เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย		หมำยถงึ	เลขล�ำดับวชิำในแต่ละ
กลุ่มวิชำ
	 -	กรณีเลขหลักพันเป็นเลข	0	(วิชำเฉพำะสำขำ)		
	 เลขหลักสิบ	หมำยถึง	 ภำคกำรศกึษำทีเ่ปิดสอนส�ำหรบัวชิำเฉพำะ
สำขำ
	 1	 หมำยถึง	 เป็นวิชำที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่	1
	 2	 หมำยถึง	 เป็นวิชำที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่	2
	 เลขหลักหน่วย	หมำยถึง	ล�ำดับวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำคกำร
ศึกษำ
	 -	กรณีเลขหลักพันเป็นเลข	1	(วิชำเลือกเฉพำะสำขำ)					
	 เลขหลักสิบ	และ	เลขหลักหน่วย	หมำยถงึ	ล�ำดับวชิำเลอืกเฉพำะ
สำขำในหลักสูตร

วิชาบังคับก่อน
	 หมำยควำมว่ำวชิำทีน่กัศกึษำลงทะเบยีนเรยีนวชิำนัน้	จะต้องผ่ำน
กำรเรียนในรำยวิชำที่ระบุไว้ก่อน	เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน
รำยวิชำนั้น			นักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรเรียนและกำรประเมินผลในวิชำ
บังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน		A	,	B+,	B	,	C+,	C	,	D+	,	D		หรือ	S

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต หลักสูตรปรญิญำตร	ี4	ปี
และหลักสูตรอนปุรญิญำ	3	ปี	ประกอบด้วยรำยวชิำและจ�ำนวนหน่วยกติ
ดังต่อไปนี้
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	ให้เลือก	2	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)	
600101	 ดนตรีกับชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)	
600102	 มนุษย์กับคุณค่ำทำงอำรยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)	
600103	 ปรัชญำและศำสนำเพื่อคุณค่ำชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)	
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600104	 สุนทรียภำพของชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Aesthetic	of	Life)	
600105	 มนุษย์กับกำรใช้เหตุผล		 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)	
600106	 จิตส�ำนึกสำธำรณะ				 3(3-0-6)
	 (Public	Minded	Spirit)

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	ให้เลือก	2	วิชำ	จ�ำนวน	6	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)	 
600201	 จิตวิทยำเพื่อกำรด�ำเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Psychology	for	Living)
600202	 วิถีของสังคม	 3(3-0-6)
	 (Path	of	Society)
600203	 กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Life-Quality	Promotion)
600204	 ควำมสง่ำแห่งตน	 3(3-0-6)
	 (Personality	Development)
600205	 ควำมเป็นพลเมืองในกระแสโลกำภิวัตน์	 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization)
600206	 กฎหมำยในกำรด�ำเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)
600207	 เศรษฐกิจพอเพียงและกำรประยุกต์ใช้	 3(3-0-6)
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
600208	 จิตวิทยำเชิงบวก	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)
 กลุ่มวิชาภาษา	ให้เลือก	4	วิชำ	จ�ำนวน	12	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)	
600301	 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน	 3(2-2-5)
	 (English	in	Daily	Life)
600302	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)

600303	 ภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำร	 3(3-0-6)
	 (Integrated	English)
600304	 กำรฟัง	กำรพูด	ภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (Listening	and	Speaking	English)
600305	 ภำษำญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306	 ภำษำจีนในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307	 ภำษำฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (French	in	Daily	Life)
600308	 ภำษำเวียดนำมในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
600309	 ภำษำพม่ำในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Burmese	in	Daily	Life)
600310	 ภำษำเขมรในชีวิตประจ�ำวัน	 3(3-0-6)
	 (Khmer	in	Daily	Life)
600311	 ทักษะภำษำไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills)
600312	 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)
600313	 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Literary	Arts	for	All)

 กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	ให้เลือก	2	วชิำ	จ�ำนวน	
6	หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)	
600401	 คอมพิวเตอร์และกำรประยุกต์สร้ำงประโยชน์	 3(3-0-6)
	 ในชีวิตประจ�ำวัน
	 (Computer	and	Applications	:	Benefits	
	 for	Everyday	Life)
600402	 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
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600403	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)
600404	 กำรจัดกำรสำรสนเทศยุคใหม่	 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
600405	 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนเอกสำรและ	 3(3-0-6)
	 กำรน�ำเสนอ	
	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)
600406	 คณิตศำสตร์และสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics	and	Statistics)
600407	 คณิตศำสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics)
600408	 สถิติเพื่อกำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ	 3(3-0-6)
	 (Statistics	for	Management	and	Decision)

 หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จ�านวน 102 
หน่วยกติ และหลักสูตรอนปุริญญา 3 ปี จ�านวน 75 หน่วยกิต	ประกอบ
ด้วยรำยวิชำและจ�ำนวนหน่วยกิต	ดังต่อไปนี้
 (1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ ส�าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี จ�านวน 90 หน่วยกิต ให้ศึกษำจำกรำยวิชำ	ต่อไปนี้
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
640111	 กฎหมำยแพ่ง	:	หลักทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (Civil	Law	:	General	Principles)												
640112	 หลักกฎหมำยมหำชน	 3(3-0-6)
	 (Principles	of	Public	Law)							
640121	 กฎหมำยนิติกรรมและสัญญำ	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Juristic	Acts		and	Contract)						
640122	 กฎหมำยอำญำ	:	ภำคทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (Criminal	Law	:	General	Principles)																																									
640211	 กฎหมำยหนี้	:	หลักทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Obligation	:	General	Principles)																													
640212	 กฎหมำยละเมิด	จัดกำรงำนนอกสั่งลำภมิควรได้	 3(3-0-6)	
	 (Law	of	Torts	:	Managements	of	Affairs	

	 without	Mandate	and	Undue	Enrichment)	
640213	 กฎหมำยทรัพย์สินและที่ดิน	 3(3-0-6)
	 (Property	and		Land	Law)																															
640214	 เอกเทศสัญญำ	1	 3(3-0-6)
	 (Specific	Contracts1)																									
640215	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมำย	 3(3-0-6)
	 (English	for	Lawyer)												
640216	 กฎหมำยอำญำ	:	ภำคควำมผิด	 3(3-0-6)
	 (Criminal	Law	:	Offense)			
640221	 เอกเทศสัญญำ	2	 3(3-0-6)
	 (Specific		Contracts	2)
640222	 กฎหมำยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)
	 (Law	of	Secured	Transactions)
640223	 กฎหมำยรัฐธรรมนูญ									 3(3-0-6)
	 (Constitutional	Law)												
640224	 กฎหมำยประกันภัย	 2(2-0-4)														
	 (Law	of	Insurance)																	
640225	 กฎหมำยลักษณะหุ้นส่วน	-	บริษัท			 3(3-0-6)
	 และกฎหมำยเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
	 (Partnership		and		Company	Law	and	Law	
	 Of	Business		Organization)	
640226	 กฎหมำยตั๋วเงิน	 2(2-0-4)
	 (Negotiable	Instruments)				
640227	 กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ	 3(3-0-6)
	 (Intellectual		Property	Law)					
640311	 กฎหมำยครอบครัว	 3(3-0-6)
	 (Family	Law)																																		
640312	 กฎหมำยมรดก	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Succession)					
640313	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	1	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Civil	Procedure	1)			
640314	 กฎหมำยภำษีอำกร	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Taxation)
640315	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	1	 3(3-0-6)
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	 (Law	of	Criminal	Procedure1)		
640316	 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	 3(3-0-6)
	 (International	Laws)						
640321	 ระบบศำลและพระธรรมนูญศำลยุติธรรม		 2(2-0-4)
	 (Judicial	System	and		Constitution		of		Courts		
	 of		Justice)
640322	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	2	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Civil		Procedure	2)				
640323	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	2	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Criminal	Procedure	2)
640324	 กฎหมำยพยำนหลักฐำน	 3(3-0-6)
	 (Law		of		Evidence)								
640325	 กฎหมำยแรงงำน		 3(3-0-6)
	 (Labour	Law)							
640411	 หลักวิชำชีพและจริยธรรมของนักกฎหมำย	 2(2-0-4)
	 (Legal	Profession	and	Ethics	of	lawyers)													
640412	 กฎหมำยล้มละลำย	 3(3-0-6)
	 (Bankruptcy		Law)							
640413	 กฎหมำยปกครอง	 3(3-0-6)	
	 (Administrative	Law)
640414	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม	 2(2-0-4)
	 กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
	 (The	law	on	the	prevention	and	suppression	
	 of	corruption)

 กลุ ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร ์ส�าหรับหลักสูตร
อนุปริญญา 3 ปี จ�านวน 71 หน่วยกิต
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
640111	 กฎหมำยแพ่ง	:	หลักทั่วไป							 3(3-0-6)
	 (Civil	Law	:	General	Principles)													
640112	 หลักกฎหมำยมหำชน																											 3(3-0-6)																												
	 (Principles	of	Public	Law)	

640121	 กฎหมำยนิติกรรมและสัญญำ													 3(3-0-6)		
	 (Law	of	Juristic	Acts		and	Contract)									
640122	 กฎหมำยอำญำ	:	ภำคทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (Criminal	Law	:	General	Principles)																																									
640211	 กฎหมำยหนี้	:	หลักทั่วไป					 3(3-0-6)											
	 (Law	of	Obligation	:	General	Principles)																												
640212	 กฎหมำยละเมิด	จัดกำรงำนนอกสั่ง	ลำภมิควรได้	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Torts	:	Managements	of	Affairs	
	 without	Mandate	and	Undue	Enrichment	
640213	 กฎหมำยทรัพย์สินและที่ดิน											 3(3-0-6)																														
	 (Property	and		Land	Law)																																
640214	 เอกเทศสัญญำ	1																						 3(3-0-6)																					
	 (Specific	Contracts1)																										
640215	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมำย						 3(3-0-6)												
	 (English	for	Lawyer)													
640216	 กฎหมำยอำญำ	:	ภำคควำมผิด						 3(3-0-6)													
	 (Criminal	Law	:	Offense)				
640221	 เอกเทศสัญญำ	2																						 3(3-0-6)			
	 (Specific		Contracts	2)	
640222	 กฎหมำยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์								 2(2-0-4)													
	 (Law	of	Secured	Transactions)
640223	 กฎหมำยรัฐธรรมนูญ									 3(3-0-6)
	 (Constitutional	Law)													
640224	 กฎหมำยประกันภัย													 2(2-0-4)													
	 (Law	of	Insurance)																		
640225	 กฎหมำยลักษณะหุ้นส่วน	-	บริษัท	และกฎหมำย	 3(3-0-6)
	 เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ				
	 (Partnership	and	Company	Law	and	Law	
	 of	Business	Organization)		
640226	 กฎหมำยตั๋วเงิน													 2(2-0-4)																																	
	 (Negotiable	Instruments)					
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640227	 กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ															 3(3-0-6)
	 (Intellectual		Property	Law)						
640311	 กฎหมำยครอบครัว							 3(3-0-6)
	 (Family	Law)																																			
640312	 กฎหมำยมรดก																												 3(3-0-6)						
	 (Law	of	Succession)							
640313	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	1				 3(3-0-6)			
	 (Law	of	Civil	Procedure	1)				
640315	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	1										 3(3-0-6)			
	 (Law	of	Criminal	Procedure	1)			
640321	 ระบบศำลและพระธรรมนูญศำลยุติธรรม						 2(2-0-4)	
	 (Judicial	System	and		Constitution		of		Courts	
	 of		Justice)	
640322	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	2												 3(3-0-6)						
	 (Law	of	Civil		Procedure	2)					
640323	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	2										 3(3-0-6)			
	 (Law	of	Criminal	Procedure	2)		
640324	 กฎหมำยพยำนหลักฐำน	 3(3-0-6)		
	 (Law	of	Evidence)									

 (2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาส�าหรับหลักสูตรปริญญาตรี      
4 ปี จ�านวน 12 หน่วยกิต และหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี จ�านวน          
4 หน่วยกิต
 1) กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
641101	 สัญญำของฝ่ำยปกครอง	 2(2-0-4)
	 (Administrative	Contract)								
641102	 กฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและ	 2(2-0-4)
	 สิทธิส่วนบุคคล												
	 (Law	on	Public	Information	Access	
	 and	Rights	of	Privacy)
641103	 กฎหมำยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ	 2(2-0-4)
	 (Law	on	Public	Personnel	Management)

641104	 กฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน	 2(2-0-4)
	 (Law	on	Public	Domain)									
641105	 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ	รัฐวิสำหกิจ		2(2-0-4)
	 และองค์กำรมหำชน																																							
	 (Law	on	Public	Service,	Public	Enterprise	and	
	 Public	Organization)	
641106	 กฎหมำยกำรคลังและกำรภำษีอำกร	 2(2-0-4)
	 (Law	of	Public	finance	and	Taxation)
641107	 กฎหมำยเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง	 2(2-0-4)
	 (Political	Party	and	Electoral	Law)		
641108	 กฎหมำยรัฐสภำ	 2(2-0-4)				
	 (Law	of	Parliaments)																		
641109	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรปกครอง	 2(2-0-4)
	 (Law	of		Local	Adminstration)
641110	 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรขนส่งและกำรจรำจร	 2(2-0-4)
	 (Transportation	and	Traffic	Law)
641111	 กฎหมำยปกครองเปรียบเทียบ	 2(2-0-4)
	 (Comparative	Administrative	Law)	
641112	 กฎหมำยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่	 2(2-0-4)
	 (Law	on	Liability	for	wrongful	Acts	of	Officials)
64113	 สัมมนำกฎหมำยมหำชน	 2(2-0-4)
	 (Seminar		in	Public		Law)
 2) กลุม่รายวชิาทีเ่กีย่วกบักฎหมายอตุสาหกรรม และแรงงาน
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
641201	 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรลงทุน	 2(2-0-4)
	 (Investment		Law)
641202	 กฎหมำยควบคุมกำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ	2(2-0-4)
	 (Law	of	Economic	Activities)
641203	 กฎหมำยเกี่ยวกับอุตสำหกรรม	 2(2-0-4)
	 (Industrial	Law)
641204	 สัมมนำกฎหมำยแรงงำน	 2(2-0-4)																						
	 (Seminar	in	Labour	Law)
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641205	 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมมลพิษ	 2(2-0-4)	
	 (Pollution	Control	Law)
641206	 กฎหมำยพลังงำน	 2(2-0-4)		
	 (Energy	Law)
641207	 กฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	 2(2-0-4)
	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
	 (Law	of	Safety,Health	and	the	Environment	
	 in	the	Workplace)
641208	 สัมมนำกฎหมำยอุตสำหกรรมและแรงงำน	 2(2-0-4)
	 (Seminar	in	Industrial	and	Labour	Law)
 3) กลุ่มรายวิชาที่เก่ียวกับอาญาและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
641301	 ระบบควำมยุติธรรมทำงอำญำ	 2(2-0-4)
	 (Criminal	Justice)
641302	 อำชญำวิทยำและทัณฑวิทยำ													 2(2-0-4)
	 (Criminology	and	Penology)
641303	 กฎหมำยทหำร											 2(2-0-4)
	 (Military	Law)
641304	 นิติเวชศำสตร์																				 2(2-0-4)
	 (Forensic	Medicine)
641305	 กฎหมำยเยำวชนและครอบครัว		 2(2-0-4)
	 (Law	of	Juvenile	and	Family)
641306	 กฎหมำยสิทธิมนุษยชน			 2(2-0-4)
	 (Law	of	Human	Rights)
641307	 วิชำว่ำควำมและศำลจ�ำลอง	 2(2-0-4)
	 (Advocacy	and	Moot	Court)
641308	 กำรสืบสวนและสอบสวน											 2(2-0-4)
	 (Criminal	Inquiry	and	Interrogation)
641309	 กฎหมำยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 2(2-0-4)
	 (Computer	Law)

641310	 สัมมนำกฎหมำยอำญำ												 2(2-0-4)				
	 (Seminar	in	Criminal		Law)
 4) กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์และการค้า
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
641401	 เอกเทศสัญญำ	3	 2(2-0-4)														
	 (Specific	Contracts	3)
641402	 กฎหมำยพำณิชยนำวี													 2(2-0-4)
	 (Maritime	Law)
641403	 กฎหมำยเกี่ยวกับสถำบันกำรเงิน			 2(2-0-4)												
	 (Banking	and	Financial	Institutions	Law)
641404	 กฎหมำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ																						 2(2-0-4)						
	 (International	Business	Transactions	Law)
641405	 กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 2(2-0-4)															
	 (Law	of	International	Trade)
641406	 วธิกีำรระงบัข้อพพิำททำงธรุกจิและอนญุำโตตุลำกำร	2(2-0-4)			
	 (Settlement	of	Commercial	Disputes	and	Arbitration)
641407	 กำรเจรจำต่อรองและกำรร่ำงสัญญำ	 2(2-0-4)
	 	(Draft	and	Negotiation)
641408	 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	 2(2-0-4)
	 (Competition	Law)
641409	 หลักธุรกิจและกำรบัญชีส�ำหรับนักกฎหมำย	 2(2-0-4)
	 (Introduction	of	Business	for	Lawyer)
641410	 กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 2(2-0-4)
	 (Law	and	Information	Technology)
641411	 สัมมนำกฎหมำยภำษีอำกร	 2(2-0-4)
	 (Seminar	in	Tax	Law)
641412	 กฎหมำยภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ		 2(2-0-4)
	 (International	Taxation	Law)
641413	 กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค	 2(2-0-4)
	 (Consumer	Protection	Law)
641414	 กฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค	 2(2-0-4)
	 (Consumer	Case	Procedure	Law)
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641415	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง		 2(2-0-4)
	 (Law	on	Direct	Selling	and	Direct	Marketing)
641416	 สัมมนำกฎหมำยพำณิชย์และกำรค้ำ	 2(2-0-4)									
	 (Seminar	in	Commercial	and	Trade	Law)
 5) กลุ ่มรายวิชาท่ีเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไปและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
รหัสวิชำ	 ชื่อวิชำภำษำไทย/ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
641501	 กำรใช้และกำรตีควำมกฎหมำย											 2(2-0-4)									
	 (Application	and	Interpretation	of	Laws)
641502	 กฎหมำยโรมันเบื้องต้น			 2(2-0-4)
	 (Introduction	to	Roman	Law)
641503	 ระบบกฎหมำยอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น			 2(2-0-4)								
	 (Introduction	of	Anglo	–	American	Law)
641504	 กฎหมำยอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม								 2(2-0-4)			
	 (Law	of	Conservation	of	Nature	and	Environments)
641505	 นิติปรัชญำ	 2(2-0-4)		
	 (Philosophy	of	Law)
641506	 ประวัติศำสตร์กฎหมำยไทย	 2(2-0-4)
	 (Thai	Legal	History)

641507	 กฎหมำยสนธิสัญญำ	 2(2-0-4)
	 (Law	of	Treaty)
641508	 กฎหมำยทะเล	 2(2-0-4)
	 (Law	of	the	Sea)
641509	 กฎหมำยอิสลำม	 2(2-0-4)
	 (Islamic	Law)
641510	 กฎหมำยองค์กำรระหว่ำงประเทศ	 2(2-0-4)
	 (International	Organizations	Law)
641511	 สัมมนำกฎหมำยแพ่ง				 2(2-0-4)
	 (Seminar	in	Civil	Law)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  
	 ให้เลือกศึกษำวิชำใดๆ	จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ		6		หน่วยกิต
ในหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
600101-106	 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	(1	วิชำ)		 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	(1	วิชำ)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชำภำษำ		 3(3-0-6)	หรือ	3(2-2-5)
600301-313	 กลุ่มวิชำภำษำ			 	3(3-0-6)
600401-408	 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ฯ	(1	วิชำ)	 3(3-0-6)
640111	 กฎหมำยแพ่ง	:	หลักทั่วไป						 3(3-0-6)
640112	 หลักกฎหมำยมหำชน		 3(3-0-6)

รวม 21(21-0-42) หรือ 21(20-4-41)
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
600101-106	 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	(1	วิชำ)		 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	(1	วิชำ)	 3(3-0-6)
600302-313	 กลุ่มวิชำภำษำ	(2	วิชำ)	 	3(3-0-6)
600401-408	 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ฯ		 3(3-0-6)	หรือ	3(2-2-5)	
640121	 กฎหมำยนิติกรรมและสัญญำ	 3(3-0-6)
640122	 กฎหมำยอำญำ	:	ภำคทั่วไป	 3(3-0-6)
 รวม 21(21-0-42) หรือ 21(20-4-41)

แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
640211	 กฎหมำยหนี้	:	หลักทั่วไป	 3(3-0-6)
640212	 กฎหมำยละเมิด	จัดกำรงำนนอกสั่ง		 3(3-0-6)
	 ลำภมิควรได้	
640213	 กฎหมำยทรัพย์สินและที่ดิน	 3(3-0-6)
640214	 เอกเทศสัญญำ	1	 3(3-0-6)
640215	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมำย	 3(3-0-6)
640216	 กฎหมำยอำญำ	:	ภำคควำมผิด	 3(3-0-6)
641……..	 วิชำเลือกเฉพำะสำขำ	 2(2-0-4)
  รวม 20(20-0-40)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
640221	 เอกเทศสัญญำ	2	 3(3-0-6)
640222	 กฎหมำยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)
640223	 กฎหมำยรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)
640224	 กฎหมำยประกันภัย	 2(2-0-4)
640225	 กฎหมำยลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท		 3(3-0-6)
	 และกฎหมำยเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ	
640226	 กฎหมำยตั๋วเงิน	 2(2-0-4)
640227	 กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ	 3(3-0-6)
641……..	 วิชำเลือกเฉพำะสำขำ	 2(2-0-4)

รวม 20(20-0-40)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
640311	 กฎหมำยครอบครัว	 3(3-0-6)
640312	 กฎหมำยมรดก	 3(3-0-6)
640313	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง1	 3(3-0-6)
640314	 กฎหมำยภำษีอำกร	 3(3-0-6)
640315	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ1	 3(3-0-6)
640316	 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	 3(3-0-6)
641……..	 วิชำเลือกเฉพำะสำขำ	 2(2-0-4)

รวม 20(20-0-40)
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
640321	 ระบบศำลและพระธรรมนูญศำลยุติธรรม	 2(2-0-4)
640322	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	2	 3(3-0-6)
640323	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	2	 3(3-0-6)
640324	 กฎหมำยพยำนหลักฐำน	 3(3-0-6)
640325	 กฎหมำยแรงงำน	 3(3-0-6)
.............	 วิชำเลือกเสรี	 3(3-0-6)
   รวม 17(176-0-34)

แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
640411	 หลักวิชำชีพและจริยธรรมของนักกฎหมำย	 2(2-0-4)
640412	 กฎหมำยล้มละลำย	 3(3-0-6)
640413	 กฎหมำยปกครอง	 3(3-0-6)
640414	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม	 2(2-0-4)
	 กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	
641…….	 วิชำเลือกเฉพำะสำขำ	 2(2-0-4)
641…….	 วิชำเลือกเฉพำะสำขำ	 2(2-0-4)

รวม 14(14-0-28)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
............	 วิชำเลือกเสรี	 3(3-0-6)
641....	 วิชำเลือกเฉพำะสำขำ	 2(2-0-4)

รวม 5(5-0-10)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

600101-106	 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	(1	วิชำ)		 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	(1	วิชำ)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชำภำษำ		 3(3-0-6)	หรือ	3(2-2-5)
600301-313	 กลุ่มวิชำภำษำ		 3(3-0-6)
600401-408	 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ฯ	(1	วิชำ)	 3(3-0-6)
640111	 	 กฎหมำยแพ่ง	:	หลักทั่วไป	 3(3-0-6)
640112	 	 หลักกฎหมำยมหำชน	 3(3-0-6)

รวม 21 (21-0-42) หรือ 21 (20-2-41)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

600101-106	 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	(1	วิชำ)		 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์	(1	วิชำ)	 3(3-0-6)
600302-313	 กลุ่มวิชำภำษำ	 3	(3-0-6)
600302-313	 กลุ่มวิชำภำษำ		 	3	(3-0-6)
600401-408	 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ฯ		 3	(3-0-6)	หรือ	3	(2-2-5)	
640121	 กฎหมำยนิติกรรมและสัญญำ	 3(3-0-6)
640122	 กฎหมำยอำญำ	:	ภำคทั่วไป	 3(3-0-6)

รวม 21 (21-0-42) หรือ 21 (20-2-41)

แผนการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
640211	 กฎหมำยหนี้:หลักทั่วไป	 3(3-0-6)
640212	 กฎหมำยละเมิด	จัดกำรงำนนอกสั่ง			 3(3-0-6)
	 ลำภมิควรได้	
640213	 กฎหมำยทรัพย์สินและที่ดิน	 3(3-0-6)
640214	 เอกเทศสัญญำ	1	 3(3-0-6)
640215	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมำย	 3(3-0-6)
640216	 กฎหมำยอำญำ	:	ภำคควำมผิด	 3(3-0-6)
641……..	 วิชำเลือกเฉพำะสำขำ	 2(2-0-4)
  รวม 20 (20-0-40)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
640221	 เอกเทศสัญญำ	2	 3(3-0-6)
640222	 กฎหมำยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)
640223	 กฎหมำยรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)
640224	 กฎหมำยประกันภัย	 2(2-0-4)
640225	 กฎหมำยลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท	และกฎหมำย	 3(3-0-6)
	 เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ	
640226	 กฎหมำยตั๋วเงิน	 2(2-0-4)
640227	 กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ	 3(3-0-6)
641……..	 วิชำเลือกเฉพำะสำขำ	 2	(2-0-4)

รวม 20(20-0-40)
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แผนการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

640311	 กฎหมำยครอบครัว	 3(3-0-6)

640312	 กฎหมำยมรดก	 3(3-0-6)

640313	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	1	 3(3-0-6)

640315	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	1	 3(3-0-6)

รวม  12(12-0-24)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

640321	 ระบบศำลและพระธรรมนูญศำลยุติธรรม	 2(2-0-4)
640322	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	2	 3(3-0-6)
640323	 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	2	 3(3-0-6)
640324	 กฎหมำยพยำนหลักฐำน	 3(3-0-6)
............	 วิชำเลือกเสรี	 3	(3-0-6)

รวม 14(14-0-28)
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500101	 ดนตรีกับชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาความหมาย	ขอบเขต	ประวัติทฤษฎีดนตรี	และผลงานดนตรี
ทีส่�าคญัของโลก	และปจจยัตางๆ	ทีม่ผีลสรางสรรคงาน	พรอมสาธติการศกึษา		
เพลงตางๆ	โดยค�านงึถงึการเลอืกใชวสัด	ุปจจยัการผลติทีม่อียูในทองถิน่อยาง
เหมาะสม	รวมถึงความสัมพันธของดนตรีที่มีตอวิถีชีวิตและสังคม	 	
 
500102	 มนุษยกับอารยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Civilization)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาเปรียบเทียบวิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวัน
ออก	และตะวันตก	ตั้งแตยุคโบราณจนถึงปจจุบัน	แนวความคิด	ความเชื่อ	
ความศรทัธา	การแผขยาย	การถายทอดแลกเปลีย่น	การผสมผสานอารยธรรม	
อันมีผลตอ		สภาพบานเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน	
เนนการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับอารยธรรมไทย

500103	 ปรัชญาและศาสนากับการด�ารงชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Philosophy	and	Religion	for	Living)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาความหมาย	ขอบเขตและลักษณะของปรัชญา	แนวความคิด
ของลทัธปิรชัญาตางๆ	ทีส่�าคญั	ทัง้ปรชัญาตะวนัออกและตะวนัตก	ทฤษ	ฎแีหง
ความรูอภิปรัชญา	จริยศาสตร	สุนทรียศาสตร	ศึกษาความเปนมาของศาสนา
ตางๆ	และหลักธรรมที่ส�าคัญของศาสนาตางๆ	มุงศึกษาศาสนาพุทธ	คริสต	
อสิลามและฮนิด	ูท้ังการน�าแนวคดิและหลกัธรรมตางๆ	มาประยกุตใชใหเหมาะ
สมกับสภาพความเปนจริงทั้งปจเจกบุคคลและสังคม

500104	 สุนทรียภาพของชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Aesthetic	of	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาความหมายจ�าแนกศาสตรทางความงามและคุณคาของ
ทัศนศิลป	ดุริยางคศิลป	วรรณศิลป	เพื่อใหเห็นความงามและคุณคาทาง
วฒันธรรมของไทยและชาตอิืน่ๆ	อนัชวยใหเขาใจความสมัพนัธระหวางตนเอง
กับสิ่งแวดลอมและสามารถรับรูสุนทรียรสไดอยางมีวิจารณญาณ

500105	 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Ethical	and	Logical	Application)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย 	พฤติกรรมและความ
สัมพันธทางสังคม	ลักษณะของการใชเหตุผล	ประเภทของการใชเหตุผล	
ขอบกพรองของการ	ใชเหตผุล	หลกัเกณฑการตดัสนิความถกูผดิของการกระท�า	
การใชเหตุผลโตแยงในปญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน	

500106	 ตรรกวิทยาและการใช	 3(3-0-6)
	 (Logic	and	Usage)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาความสมัพนัธระหวางภาษากบัเหตผุล	โครงสรางของการอาง
เหตุผลแบบนิรนัยกับอุปนัย	การแสดงออกของเหตุผลในรูปนิรนัย	การใชเหตุ
ผลยอ	ตรรกวทิยาสญัลกัษณ	ความสมเหตสุมผลของการอางเหตผุลรวมทัง้ขอ
ผดิพลาดในการอางเหตุผลและการแกไข	ตลอดจนการวเิคราะห	การใชเหตผุล
ในภาษาที่ใชในชีวิตประจ�าวัน

500107	 จริยธรรมสิ่งแวดลอม	 3(3-0-6)	
	 (Environmental	Ethics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาและท�าความเขาใจในหลกัการและแนวคดิทางจรยิศาสตร	ที่
เกี่ยวของกับการด�าเนินชีวิต	เนนการสงเสริมดานคุณธรรม	จริยธรรม	การมี
จติสาธารณะ	ความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม	การปรบัเปลีย่นเจตคติ
และพฤติกรรมที่มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม	เครื่องมือในการจัดการ
สิง่แวดลอม	แนวคดิดานจริยธรรมสิง่แวดลอมในระดบัประเทศและสากล	การ
อนุรักษและการพัฒนาที่ยั่งยืน	

500201	 จิตวิทยาทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Psychology)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาประวัติ	ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา	พ้ืนฐานทาง
ชีววิทยาของพฤติกรรม	ความแตกตางระหวางบุคคล	พัฒนาการของมนุษย	
การรับรู	การเรียนรู	แรงจูงใจ	อารมณ	บุคลิกภาพ	การเขาใจตนเองและผูอื่น	
การเห็นคุณคาในตนเอง	
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500202	 มนุษยกับสังคม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Society)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย 	พฤติกรรมและความ
สัมพันธทางสังคม	โครงสรางและหนาที่ตางๆ	ของสังคมอันเปนผลจากความ
เจริญทางเทคโนโลยี	และการเปลี่ยนแปลงของประชากร	กระบวนการและ
ธรรมชาติของการสื่อสารมวลชนในสังคม	บทบาทการส่ือสารตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม	การวิเคราะหสังคมแบบตางๆ	สถาบันและ
สภาพแวดลอมทางสังคม	โดยเนนถึงลักษณะของปญหาทางสังคม	การเมือง
และเศรษฐกิจในสังคมไทย

500203	 การเสริมสรางคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Quality	of	Life	Promotion)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาเกี่ยวกับความส�าคัญของการเสริมสรางคุณภาพชีวิต	ความ
ส�าคัญของอาหารและปญหาของโภชนาการ	การเสริมสรางสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย	บุคลิกภาพทีม่คีวามส�าคญัในการด�ารงชวีติ	การใชยารกัษา
โรคที่มีตอสุขภาพ	ความรูเร่ืองเพศศึกษาและกฎหมายเพศศึกษาที่มีผลตอ
ครอบครวัและสงัคม	ความส�าคญัของสิง่แวดลอมทีม่ผีลตอคณุภาพชวีติ	ตลอด
จนหลักมนุษยสัมพันธที่ส งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด�าเนิน
ชีวิตอยางเปนสุข

500204	 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ	 3(3-0-6)
	 (Human	Relations	and	Personality	Development)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาถึงการพฒันาตนเองดานรางกาย	อารมณ	สงัคมและสตปิญญา	
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูเรื่องมนุษยสัมพันธ	และบุคลิกภาพที่ดี	การรูจักตนเอง	
การท�างานเปนทมี	การเปนผูน�าและผูตามทีด่	ีการคดิสรางสรรค	การมมีารยาท	
และการเปนคนดี	มีคุณธรรมและจริยธรรม

500205	 สังคม	การเมือง	และการปกครอง	 3(3-0-6)
	 (Society,	Politics	and	Government)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาถึงวิวัฒนาการของระบบการเมือง	การปกครอง	บทบาทรัฐ	
องคการ	ฝายนิติบัญญัติ	ฝายตุลาการ	ฝายบริหาร	ปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพ	
อ�านาจและพันธะในระบอบประชาธิปไตย	ใหเขาใจถึงสิทธิและหนาที่	และ
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับรัฐ

500206	 สังคม	เศรษฐกิจและการจัดการ	 3(3-0-6)
	 (Society,	Economy	and	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาถึงวิวัฒนาการและสภาพของระบบสังคมมนุษย	ระบบ
เศรษฐกจิ	การบรโิภค	การผลติ	และการจดัการ	เนนใหเหน็ถงึอทิธพิลของพฤติ
กรรมและคานิยมทางสังคม	การเมือง	ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีตอระบบ
และสถาบันทางเศรษฐกิจ	และสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกสังคม	
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน

500207	 พลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน	 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาความหมายและความเปนมาของโลกาภวิตัน	กระแสโลกาภวิตัน	
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอาเซียนและสังคมโลก	ความสัมพันธและ
ผลกระทบของโลกาภิวตันตอสงัคมอาเซยีน	สงัคมโลกและมนษุยในดานสงัคม	
วัฒนธรรม	เทคโนโลยี	เศรษฐกิจ	การเมือง	ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม	ความ
รบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงอาเซยีนและพลเมอืงโลกตอการเปลีย่นแปลง	และ
วิเคราะหผล		กระทบตอการด�าเนินชีวิตของมนุษยในสภาวการณโลกปจจุบัน
และอนาคต

500208	 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Daily	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	สิทธิเสรีภาพและ
หนาท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย	กฎหมายลกัษณะ
บคุคลและครอบครวั	กฎหมายลกัษณะทรพัยสินและมรดก	กฎหมายนติิกรรม
และสัญญา	กฎหมายลักษณะละเมิด	กฎหมายทรัพยสินทางปญญา	กฎหมาย
อาญาทั่วไป	กฎหมายอื่นๆ	ในชีวิตประจ�าวัน

500301	 ภาษาอังกฤษ	1	 3(2-2-5)
	 (English	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกทักษะการฟง	การพูด	การอานและการเขียนภาษาอังกฤษใน
ลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง	4	ทักษะ	ศึกษาค�าศัพท	โครงสรางไวยากรณ	
เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจที่สอดคลองกับเรื่องที่พบในชีวิตประจ�าวัน
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500302	 ภาษาอังกฤษ	2	 3(2-2-5)
	 (English	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกทักษะการฟง	การพูด	การอานและการเขียนในลักษณะที่ผสม
ผสานกนัทัง้	4	ทกัษะ	ศกึษาค�าศพัท	โครงสรางไวยากรณ	การอานเกบ็ใจความ
ส�าคญัและการเขียนในระดบัทีส่งูขึน้	ตลอดจนการฝกฟงและพดูเพือ่น�าไปใชใน
ชีวิตประจ�าวัน

500303	 ภาษาอังกฤษ	3	 3(3-0-6)
	 (English	3)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง	การพูด	การอานและการเขียน
แบบผสมผสาน	ทัง้	4	ทกัษะ	โดยเนนการศกึษาค�าศพัทและการเดาความหมาย
ของค�าศัพทจากบริบทเพื่อน�าไปใชในบทอานที่ใชภาษาที่เปนทางการ	การ
เขียนสรุปความและแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนระบบ

500304	 ภาษาอังกฤษ	4	 3(3-0-6)
	 (English	4)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกทักษะการฟงเพื่อจับใจความควบคูกับการพูดเพื่อใหขอมูลและ
แสดงความคิดเห็น	ฝกใหคุนเคยกับส�านวน	ค�าศัพทเฉพาะสาขาและส�าเนียง
ภาษา	อังกฤษแบบตางๆ	ฝกการอานและการเขียนขอความสั้นๆ	ตามเนื้อหา
และโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่ใชงานสม�่าเสมอและที่เก่ียวของตาม
สาขาอาชีพ	การเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเองจากสื่อออนไลน

500305	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกทกัษะการฟง	การพดู	การอานและการเขยีนเพือ่ใชในการสือ่สาร
เชิงบูรณาการในสถานการณตางๆ	จนสามารถปรับใชกับสถานการณเฉพาะ	
โดยเริ่มจากการส่ือสารในชีวิตประจ�าวันไปจนถึงการติดตอสื่อสารในการ
ท�างานทั่วไป
  
500306	 ทักษะภาษาไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาภาษาไทย	โดยเนนทักษะทางดานการฟง	การอาน	การพูด
และการเขียน	ฝกการฟงใหนักศึกษาเก็บขอความหรือตอบค�าถาม	

ตลอดจนฝกการ	อานออกเสียงค�าและประโยคอยางถูกตอง	ฝกการอานเพื่อ
เก็บความหมาย		ฝกการพูดในลักษณะตางๆ	ฝกการเขียนในดานการใชถอย
ค�าและการสรางรูปประโยค	ตลอดจนการรูจักเรียบเรียงประโยคและยอหนา
สั้นๆ

500307	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาภาษาไทยโดยเนนทักษะเรื่องการพูด	การเปนวิทยากร	การ
เปนพิธีกร	การสอบสัมภาษณ	การพูดในที่ประชุมและการพูดสื่อสารระหวาง		
เพื่อนรวมงานใหเกิดประโยชนแกอาชีพของตนเอง	นอกจากนี้มุงศึกษาทกัษะ
เรือ่งการเขยีน	เชน	การเขยีนบนัทกึขอความ	การเขยีนบนัทกึการประชมุ	การ
เขยีนจดหมายธรุกจิประเภทตางๆ	การเขยีนก�าหนดการและการเขยีนโครงการ	
อยางงายๆ

500308	 การอานและเขียนในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Reading	and	Writing	in	Daily	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักการอานและการเขียนหนังสือประเภทตางๆ	เลือกอาน
และเขียนหนังสือตามความพึงพอใจของผูเรียน	เพื่อพัฒนานิสัยรักการอาน
เขียน

500309	 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน	 3(3-0-6)
	 (Basic	Japanese)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ภาษาญีปุ่นเบือ้งตนส�าหรบัผูทีไ่มมพีืน้ฐานความรูภาษาญีปุ่นมากอน	
ฝกทักษะการฟง	การพูด	การอาน	การเขียนในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่
ใชไวยากรณเบื้องตนไมซับซอน	โดยใชตัวอักษรภาษาญี่ปุนพื้นฐาน	ฝกออก
เสียงค�าภาษาญี่ปุนใหถูกตอง	ฝกบทสนทนาภาษาญี่ปุนซ่ึงมีค�าศัพทและรูป
ประโยคไมซับซอน	ฝกการอานและเขาใจภาษาญี่ปุนสั้นๆ

500310	 ภาษาจีนเบื้องตน	 3(3-0-6)
	 (Basic	Chinese)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานส�าหรับผูที่ไมมีพ้ืนความรูภาษาจีนมากอน	
ฝกการฟง	การพูด	การอาน	การเขียนภาษาจีน	เรียนค�าศัพทท่ัวไปท่ีใชใน
ชีวิตประจ�าวันและระบบไวยากรณพื้นฐานอยางงาย	ฝกออกเสียงและฝกบท
สนทนาภาษาจีนที่มีค�าศัพทและรูปประโยคไมซับซอน	ฝกการอานและการ
เขียนประโยค	งายๆ	เพื่อการสื่อสารในชีวิต	ประจ�าวัน
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500311	 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน	 3(3-0-6)
	 (Basic	French)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนส�าหรับผูที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาฝรั่งเศส
มากอน	ฝกทักษะการฟงและการพูด	การออกเสียงพยัญชนะ	สระ	ค�าศัพท	
ประโยคและส�านวนท่ีใชในชีวิตประจ�าวัน	ฝกทักษะการอานเน้ือหาขอความ
สัน้ๆ	ศกึษาไวยากรณเบือ้งตนไมซบัซอน	และฝกเขยีนประโยคในระดบัพ้ืนฐาน

500401	 คอมพิวเตอรในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)	
	 (Computer	in	Daily	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาประวัติความเป นมาของคอมพิวเตอร 	 ประเภทของ
คอมพิวเตอร	บุคลากรทางคอมพิวเตอร	โครงสรางและองคประกอบของ
คอมพวิเตอร	บทบาทของคอมพวิเตอรและประโยชนของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในชีวิตประจ�าวัน	การจัดหา	การเลือกใช	การติดตั้งอุปกรณและซอฟตแวร	
เทคนคิการใชคอมพวิเตอร	ใหมปีระสทิธภิาพ	การบ�ารงุรกัษาและการปองกนั
ความเสียหายของ		อุปกรณคอมพิวเตอร	ซอฟตแวรและขอมูล	การ
ใชสารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม

500402	 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Life)	 	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาพัฒนาการของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี	นับ
ตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั	ทัง้ในดานทฤษฎ	ีการศกึษาทดลองคนควาสิง่ประดิษฐ	
ทางวทิยาศาสตร	ตลอดจนความกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย	ีการ
แสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร	และผลกระทบท่ีเกิดจากการน�า		
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจ�าวัน	และอนาคต	

500403	 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม		 3(3-0-6)	
	 (Life	and	Environment)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาความสมัพนัธระหวางสิง่มชีวีติกบัสภาพแวดลอม	ความหมาย
และความส�าคัญของสิ่งแวดลอม	ส่ิงแวดลอมศึกษา	พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา	
สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและของโลก	ปญหา	
จากการใชทรัพยากรธรรมชาตขิองมนษุย	การพฒันาทางดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่สงผลตอสิ่งแวดลอม	ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม	วิกฤตการณ	
สภาวะโลกรอน

500404	 การจัดการสารสนเทศยุคใหม		 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาแนวคิดและแนวโนมเกี่ยวกับสารสนเทศยุคใหม	ความหมาย
และความส�าคัญของสารสนเทศ	กระบวนการจัดการสารสนเทศ	รูปแบบ
สารสนเทศ	เครื่องมือที่ใชสารสนเทศเพื่อการสืบคน	แหลงขอมูลและ
วิธีการสืบคน	การรวบรวมสารสนเทศและการจัดเก็บ	เครื่องมือจัดการ
สารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสารและการใชสารสนเทศรวมกัน

500405	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร	 3(3-0-6)
	 และการน�าเสนอ	
	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาววิฒันาการของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่งานเอกสาร
และการน�าเสนอ	หลักการจัดท�าเอกสาร	การวางแผนการน�าเสนอ	การเลือก
ใชซอฟตแวรที่เหมาะสม	การใชงานโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการจัดท�าเอกสาร
และการน�าเสนอ	เครือ่งมอืตางๆ	ทีช่วยใหงานเอกสารและการน�าเสนอมคีวาม		
สมบูรณแบบ

500406	 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน	 3(3-0-6)	
	 (Fundamental	Mathematics	and	Statistics)	 	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาทกัษะและการประยกุตใชหลกัเบือ้งตนทางคณติศาสตรและ
สถิติเพื่อการจัดการขอมูลตางๆ	เชน	ระบบจ�านวนจริง	ความสัมพันธ	ฟงกชัน	
กราฟ	ระบบพิกัดฉาก	เมตริกซ	ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติเชิงแสดงลักษณะ
และสถิติเชิงสรุปผล	

500407	 คณิตศาสตรพื้นฐาน		 3(3-0-6)
	 (Fundamental	Mathematics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาทฤษฎีของเซตและจ�านวนจรงิ	คณุสมบตัแิละการด�าเนนิการ
ของจ�านวนจรงิ	เลขยกก�าลงั	และราก	การด�าเนนิการเกีย่วกบันพิจน	พชีคณติ	
การแยกตัวประกอบ	ฟงกชันและการเขียนกราฟ	เสนตรงและฟงกชันก�าลัง
สอง		เมตริกซและการแกระบบสมการเชิงเสน	โดยใชเมตริกซ	
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500408	 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน	 3(3-0-6)
	 (Fundamental	Statistics	for	Basic	Data	Analysis)	 	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาสถติขิัน้พืน้ฐาน	ส�าหรบัการวเิคราะหขอมลูเบือ้งตน	เชน	การ
แจกแจงความถี	่การวัดแนวโนมสูสวนกลาง	การวดัการกระจาย	ความนาจะเปน	
เบื้องตน	การแจกแจงของตัวอยาง	การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ	การ
ทดสอบสมมติฐาน
 
500501	 กอลฟ	 1(0-2-1)
	 (Golf)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักการเลน	กฎ	กติกาของกีฬากอลฟ	หลักการบริหาร
รางกาย	กอนการเลน	วิธีการและเทคนิคการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม	
การนบัคะแนนและฝกปฏบิตั	ิโดยเนนเรือ่งการตรงตอเวลา	การรกัษากฎกตกิา
มารยาท

500502	 ตะกรอ	 1(0-2-1)
	 (Takraw)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักการเลน	กฎ	กติกาและมารยาทของกีฬาตะกรอ	หลัก
การ	บรหิารรางกายกอนการเลน	วธิเีลนและทักษะตางๆ	ของตะกรอ	เชน	การ
เตะลูกแบบตางๆ	ทักษะการโหมง	การใชเขาและไหล	การเลนตะกรอแบบ
ตางๆ	ฝกปฏิบัติโดยเนนเรื่องการตรงตอเวลา	การรักษากฎ	กติกามารยาท

500503	 ฟุตบอล	 1(0-2-1)
	 (Soccer)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักการเลน	กฎ	กติกาและมารยาทของกีฬาฟุตบอล	หลัก
การ	บริหารรางกายกอนการเลน	ฝกทักษะการทรงตัว	การวิ่งและการเปลี่ยน
ทศิทาง	การเตะ	การหยดุ	การโหมงลกูบอลและการรกัษาประต	ูฝกปฏบิตัโิดย
เนนเร่ืองการตรงตอเวลา	การรักษากฎ	กติกาและมารยาท	การฝกเลนเปน	
รายบุคคลและเปนกลุม

500504	 บาสเกตบอล	 1(0-2-1)
	 (Basketball)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักการเลน	กฎ	กติกาและมารยาทของกีฬาบาสเกตบอล		
หลักการบริหารรางกายกอนการเลน	ฝกทักษะการทรงตัว	การวิ่ง	การหยุด		

การหมุนตัว	การเปลี่ยนทิศทาง	การหลอกลอและการทรงตัวในทาปองกัน
ทักษะการครองบอล	การจับ	การรับและสงลูกบอล	การเลี้ยงและการยิงท�า
คะแนน		ฝกปฏิบัติโดยเนนเรื่องการตรงตอเวลา	การรักษากฎ	กติกามารยาท

500505	 เกมเบ็ดเตล็ด	 1(0-2-1)
	 (Mixed	Games)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักและวิธีการเลนเกมไทยและสากลประเภทตางๆ	เทคนิค		
การเปนผูน�า	การฝกกจิกรรมในการเลนเกมเบด็เตลด็	ตลอดจนฝกประดษิฐและ
ใชเครื่องมือประกอบการเลน

500506	 การเตนสมัยใหม	 1(0-2-1)
	 (Modern	Dance)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษารูปแบบ	หลักการเตนสมัยใหมและฝกปฏิบัติโดยเนนเรื่อง
ความสวยงาม	การแสดงอารมณ	มารยาทสังคม	การสรางมนุษยสัมพันธ	การ
ฝก		เปนรายบุคคลและกลุม

500507	 ร�าไทย	 1(0-2-1)
	 (Thai	Dance)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษารูปแบบและหลักการร�าไทย	ฝกปฏิบัติโดยเนนเรื่องความ
สวยงาม	การแสดงอารมณ	มารยาทสังคม	การสรางมนุษยสัมพันธ	การ
ฝกเปนรายบุคคลและกลุม

500508	 ลีลาศ	 1(0-2-1)
	 (Ballroom	Dance)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษารูปแบบและหลกัการการลลีาศ	ฝกปฏิบตัโิดยเนนเรือ่ง		ความ
สวยงาม	การแสดงอารมณ	มารยาทสังคม	การสรางมนุษยสัมพันธ	การ
ฝกเปนรายบุคคลและกลุม

500509	 การขับรอง	 1(0-2-1)
	 (Singing)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกปฏบิตักิารใชเสยีงรองเพลง	โดยเนนเรือ่งความไพเราะ	การแสดง
อารมณ	มารยาทสงัคม	การสรางมนษุยสมัพนัธ	การฝกเปนรายบคุคลและกลุม
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500510	 ฟุตซอล	 1(0-2-1)
	 (Futsal)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษากฎ	กตกิาการแขงขัน	การฝกทกัษะเบือ้งตน	เทคนคิและกลวธิี
ของกฬีาฟตุซอล	มารยาทและความปลอดภยัในการเลน	การเปนผูตดัสนิและ
เจาหนาที่เทคนิค	การจัดและด�าเนินการแขงขัน

500511	 วอลเลยบอล	 1(0-2-1)
	 (Volley	Ball)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษากฎ	กตกิาการแขงขัน	การฝกทกัษะเบือ้งตน	เทคนคิและกลวธิี
ของกีฬาวอลเลยบอล	มารยาท	และความปลอดภยัในการเลน	การเปนผูตดัสนิ
และเจาหนาที่เทคนิค	การจัดและด�าเนินการแขงขัน

500512	 พลศึกษาและนันทนาการ	 1(0-2-1)
	 (Physical	Education	and	Recreation)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาความหมายและความส�าคัญของพลศึกษาและนันทนาการ	
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจทั้งทฤษฎีและทักษะพื้นฐานของการออกก�าลัง
กาย	หลกัการปองกันการบาดเจบ็จากการเลนกฬีาโภชนาการ	วทิยาศาสตรการ
กฬีา	และฝกทกัษะกฬีาสากล	กจิกรรมนนัทนาการ	ซึง่เปนเปนทีน่ยิมโดยทัว่ไป
ตามความสนใจหนึ่งชนิดกีฬาหรือหนึ่งกิจกรรมนันทนาการ

510101	 คณิตศาสตรวิศวกรรม	1	 3(3-0-6)
	 (Engineering	Mathematics	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การแกสมการเชิงเสน	ระบบเลขเชิงซอน	พีชคณิต	เวกเตอร	3	มิติ		
ลิมิต	ความตอเนื่อง	การหาคาอนุพันธและการอินทิเกรตของตัวแปรคาจริงที่
อยูในรูปเวกเตอรฟงกชันและการน�าไปใชงาน	เทคนิคการอินทิเกรต	และการ
ประยุกตในงานวิศวกรรมแตละสาขา

510102	 คณิตศาสตรวิศวกรรม	2	 3(3-0-6)
	 (Engineering	Mathematics	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	เคยศึกษาวิชา	510101	คณิตศาสตรวิศวกรรม	1
	 อินทิกรัลเชิงเสน	อินทิกรัลไมตรงแบบ	การประยุกตใชอนุพันธ	
ก�าหนดแนะน�าการแกสมการอนพุนัธเบือ้งตน	และการน�าไปใชงาน	การอปุนยั
เชิงคณิตศาสตร	ล�าดับและอนุกรมของตัวเลข	การกระจายอนุกรมเทยเลอร

ของฟงกชัน	จ�านวนเชิงซอน	ตัวแปรเชิงซอน	และการประยุกตในงาน
วิศวกรรมแตละสาขา

510103	 คณิตศาสตรวิศวกรรม	3	 3(3-0-6)
	 (Engineering	Mathematics	3)
	 วิชาบังคับกอน	:	เคยศึกษาวิชา	510102	คณิตศาสตรวิศวกรรม	2
	 การอินทิเกรตเชิงเลข	พิกัดเชิงขั้ว	แคลคูลัสของฟงกชันคาจริง	2	
ตวัแปร	เสนตรง	ระนาบและพืน้ผวิในปรภิมู	ิ3	มติ	ิแคลคลูสัของฟงกชนัคาจรงิ
หลายตัวแปรและการประยุกตใชงาน	ปริภูมิเวกเตอรและปริภูมิยอย	มูลฐาน
และมิติ	อนุกรมฟูเ	รียร	การกระจายจากครึ่งคาบ	อินทิกรัลฟูเรียร	การแปลง
ฟูเรียร	การแปลงลาปลาซ	การแปลงผกผันลาปลาซ	และการประยุกตในงาน		
วิศวกรรมแตละสาขา

510104	 ฟสิกส	1	 3(3-0-6)
	 (Physics	1	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 จล	ศาสตร	และ	พลศาสตร	ของ	วัตถุ	งาน	และ	พลังงาน	กลศาสตร	ของ	
วตัถ	ุแบบ	อนภุาค	และ	แบบ	แขง็	เกรง็	การ	แกวง	และ	การ	เคลือ่นที	่การ	สัน่สะเทอืน	
และ	คลื่น	สมการ	คลื่น	ปรากฏการณ	ดอปเป	ลอร	ความ	รอน	การ	เปลี่ยนแปลง	
ทาง	ความ	รอน	และ	พลังงานกล	ใน	กระบวนการ	ตางๆ	ของ	กาซ	การ	เปลีย่น	ความ	
รอน	เปนงาน	เอน	โทร	ป	คุณสมบัติ	ของ	สสาร	โมเลกุล	และ	ปรากฏการณ	ขนสง	
กลศาสตร	ของไหล	อุทก	สถิตยศาสตร	และ	อุทก	พลศาสตร

510105	 ปฏิบัติการฟสิกส	1	 1(0-3-1)
	 (Physics	Laboratory	1	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ตองผานหรือเรียนควบกับวิชา	510104	ฟสิกส	1	
	 ปฏิบัติการ	ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	510104	ฟสิกส	1	

510106	 ฟสิกส	2	 3(3-0-6)
	 (	Physics	2)
		 วิชาบังคับกอน	:	เคยศึกษาวิชา	510104	ฟสิกส	1
	 องคประกอบของสนามไฟฟา	ไฟฟากระแสตรง	สภาพน�าไฟฟา	
องคประกอบของสนามแมเหลก็	สารแมเหลก็	ความเหนีย่วน�าและความจไุฟฟา	
วงจรไฟฟากระแสสลบั	อเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน	แสง	การสะทอนและการหกัเห
ของแสง	การแทรกสอดของแสง	การเลี้ยวเบนของแสง	โพลาไรเซชัน	ทฤษฎ	ี	
สัมพัทธภาพ	ฟสิกสควอนตัม	ฟสิกสนิวเคลียร	ฟสิกสสมัยใหม
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510107	 ปฏิบัติการฟสิกส	2	 1(0-3-1)
	 (Physics	Laboratory	2	)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ตองผานหรือเรียนควบกับวิชา	510106	ฟสิกส	2	
	 ปฏิบัติการ	ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	510106	ฟสิกส	2

510108	 เคมี	 3(3-0-6)
	 (Chemistry)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ปริมาณสารสัมพันธ	ทฤษฎีอะตอม	 คุณสมบัติของแกส	ของเหลว	
ของแข็ง	และสารละลาย	สมดุลเคมี	สมดุลของไอออน	จลนศาสตรทางเคมี	
โครงสรางอเิลก็ทรอนกิสของอะตอม	พนัธะเคม	ีคณุสมบตัขิองธาตตุามตาราง
ธาตุ		ธาตุเรพรีเซนเททีฟ	อโลหะและโลหะทรานซิชัน

510109	 ปฏิบัติการเคมี		 1(0-3-1)
	 (Chemistry	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	ตองผานหรือเรียนควบกับวิชา	510108	เคมี
	 ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	510108	เคมี	
 
510201	 เขียนแบบวิศวกรรม	 3(2-3-5)
	 (Engineering	Drawing	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 เรขาคณิตเชิงพรรณนา	การเขียนภาพฉายออรโธกราฟก	การเขียน		
แบบออรโธกราฟก	การเขียนภาพและการอานภาพสามมิติ	ภาพตัดและ
สัญลักษณ	การเขียนภาพรางดวยมือ	การเขียนแบบระบบดวยโปรแกรม
คอมพวิเตอรเบือ้งตนและการเขยีนแบบดานวศิวกรรมทีเ่กีย่วของกับสาขาวชิา
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับงานในสาขาวิชา

510202	 กลศาสตรวิศวกรรม	 3(3-0-6)
	 (Engineering	Mechanics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ตองสอบผานวิชา	510104	ฟสิกส	1
	 ระบบของแรง	ผลลัพธ	การสมดุล	ความฝด	หลักของงานเสมือน	
เสถียรภาพ	ของไหลสถิต	จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของวัตถุแบบแข็ง
เกร็งและแบบอนุภาค	กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน	แรงและความเรง	
งานและพลงังาน	แรงดลโมเมนตัม้และการเคลือ่นที	่รวมทัง้ดานความแรงของ
วัสดุเบื้องตนท่ีมีความเคน	ความเครียด	และความสัมพันธระหวางความเคน
และความเครียด	เปนหลัก

510203	 วัสดุวิศวกรรม	(วศ.บ.ความปลอดภัย)	 3(3-0-6)	
	 (Engineering	Materials)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาความสมัพนัธระหวางโครงสรางและคณุสมบัตขิองวสัด	ุศกึษา
กระบวนการผลติและการประยกุตใชวสัดุในกลุมทีส่�าคญัทีใ่ชในงานวศิวกรรม	
เชน	โลหะ	โพลิเมอร	เซรามิค	และวัสดุเชิงประกอบ	ศึกษาคุณสมบัติเชิงกล
ของวัสดุ	รวมทั้งการเสียหายของวัสดุ

510204	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร	 3(2-3-5)
	 (Computer	Programming)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาแนวคิดและองคประกอบของคอมพิวเตอร	ปฏิสัมพันธ
ระหวางฮารดแวรกับซอฟตแวร	แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส	(EDP)	หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษา
ระดับสูง	ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

517101			ชีววิทยาและจุลชีววิทยา	 2(2-0-4)
	 	(Biology	and	Microbiology)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ชีววิทยาเบื้องตนของสัตว	โครงสรางและกระบวนการท�างานเพื่อ
การด�ารงชีพของสัตวตั้งแตระดับโมเลกุล	เซลล	เนื้อเยื่อ	อวัยวะ	ระบบ	ถึง
ระดบัชวีติ	โครงสรางและหนาทีข่องกรดนวิคลอีกิในการถายทอดลกัษณะทาง
พันธุกรรม	การเจริญเติบโตและพัฒนาการ	การเจริญพันธุ 	พันธุศาสตร	
พฤติกรรมและวิวัฒนาการ	จุลชีววิทยาเบื้องตนท่ีเกี่ยวของกับชนิด	รูปราง	
ลักษณะ	การสืบพันธุ	การเจริญเติบโต	การด�ารงชีวิต	และอนุกรมวิธานของ
จุลินทรีย	วิธีตรวจสอบชนิดและสายพันธุของจุลินทรีย	ความสัมพันธของ
จุลินทรียกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและสิ่งแวดลอม	จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคกับ
มนุษย	โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับดานอาชีวอนามัย	ในดานอาการ	อาการแสดง	
และการแพรกระจายของโรค	ภูมิคุมกัน	และการสรางภูมิคุมกัน	

517102	 	พื้นฐานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย	 2(2-0-4)
	 	(Basic	Human	Anatomy	and	Physiology)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ศึกษาโครงสรางและกลไกการท�าหนาที่ของรางกายมนุษยในสวน
ของหนวยท่ีท�างานประสานกันซึ่งมีอยูตั้งแตระดับเซลล	เนื้อเยื่อ	อวัยวะ	จน
ไปถงึระบบตางๆ	ของรางกาย	ทีเ่ปนพืน้ฐานส�าหรบัการศกึษาศกึษาตอในวชิา
การยศาสตร	การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ	และพษิวทิยาและอาชวี
เวชศาสตร
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517211		สถิติส�าหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย		 3(3-0-6)
	 (Statistics	for	Safety	Engineering	Research)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาสถิติเบื้องตน	ทฤษฎีความนาจะเปน	และการแจกแจงทาง
สถิติ	ตัวแปรสุม	การอนุมานผลทางสถิติ	การทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห
ความแปรปรวน	การถดถอยเชงิเสนและสหสมัพนัธ	รปูแบบและกระบวนการ
ของการวจิยัทางดานสขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภยั	การเลอืกและ
ก�าหนดปญหาการวิจัย	การทบทวนวรรณกรรม	การก�าหนดตัวแปร	และ
สมมตฐิาน	การเลอืกกลุมตวัอยาง	และการออกแบบการวจิยั	เครือ่งมอืทีใ่ชใน
การวิจัย	การวิเคราะหและการน�าเสนอขอมูลโดยการใชโปรแกรมส�าเร็จรูป	
การน�าสถิติมาประยุกตใชกับงานวิจัยดานวิศวกรรมความปลอดภัย	ตัวอยาง
การน�าเสนอผลงานวจิยั	เพือ่แกไขปญหาดานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	
และการเผยแพรงานวิจัยทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย	

517212	 กระบวนการผลิต	 3(3-0-6)
	 (Manufacturing	Processes)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต	เชน	การหลอ		ขึ้นรูป	
เครื่องจักรกล	และการเช่ือม	;	วัสดุ	และกระบวนการผลิต	ความสัมพันธ	;	
พื้นฐานของตนทุนการผลิต

517213		เทอรโมฟลูอิดส	 3(3-0-6)
	 (Thermofluids)
	 วิชาบังคับกอน	:	510202	กลศาสตรวิศวกรรม
	 แนวคิดพื้นฐานส�าหรับเทอรโมไดนามิคส	กฎขอที่หนึ่งและกฎขอที่
สอง	ของเทอรโมไดนามคิส	แนวคดิพืน้ฐานและคณุสมบตัพิืน้ฐานของของไหล	
สถิตยศาสตร	พื้นฐานของพลศาสตรของไหล	ลักษณะของของไหล	เชนการ
ไหลแบบราบเรียบและกระแสป่นปวน

517214	 	หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า		 3(2-3-5)
	 	(Fundamental	of	Electrical	Engineering)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	การวิเคราะหวงจรไฟฟา	AC,DC	เบื้องตน		แรงดันไฟฟา,กระแส
ไฟฟา	และก�าลังไฟฟา,	หมอแปลงไฟฟา		แนะน�าเคร่ืองจักรกลไฟฟา	ไดแก	
เครื่องก�าเนิดไฟฟา	มอเตอร	การควบคุม	การปองกันและการประยุกตใชงาน	
แนวคิดเกี่ยวกับระบบไฟฟาสามเฟส	ระเบียบวิธีสงจายก�าลังไฟฟา	เครื่องมือ
และวิธีการวัดพื้นฐานทางไฟฟา	การใชและการเลือกใชฟวส	เบรคเกอร	และ

ระบบอุปกรณความปลอดภัยอ่ืนๆ	การเลือกใชสายไฟและอุปกรณแสงสวาง	
การแกปญหาพื้นฐานทางดานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม	การตรวจสอบ
ความปลอดภยัระบบไฟฟา	กฎหมายความปลอดภยัเกีย่วกบัไฟฟา		ฝกปฏบิตัิ
การซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับทฤษฏีที่ศึกษา

517311	 หลักการทางวิศวกรรมส�าหรับงานความปลอดภัย		 2(2-0-4)
	 อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดลอม			 		
	 (Principles	of	Engineering	for	Occupational	
	 Health,	Safety	and	Environment)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตรเบื้องตน	ท่ีเก่ียวของกับงาน
อาชวีอนามยั	ความปลอดภยั	และสิง่แวดลอม	แบบพืน้ฐานทางวศิวกรรมโยธา	
วศิวกรรมโครงสรางงานอาคาร	อนภุาคในบรรยากาศอณุหพลศาสตรและการ
ถายเทความรอน	กลศาสตรของไหล	ระบบทอ	ป๊ม	เครื่องอัด	อากาศ	แบบพื้น
ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกลและไฟฟา	ไฟฟาและวงจรไฟฟา	ระบบควบคมุทาง	
วศิวกรรม	หนวยการผลติและกระบวนการผลติทางวศิวกรรมเคมี	พืน้ฐานวศิว
อุตสาหกรรม

517312	 	วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 	(Industrial	Safety	Engineering)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ศกึษาหลกัความปลอดภยัในการท�างาน	เทคโนโลยคีวามปลอดภยั
ในงานอุตสาหกรรม,การใชเครื่องมือและเครื่องมือกลอยางปลอดภัย	การ
ควบคุมปองกันอันตรายจากเครื่องจักร	การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย	
การบ�ารุงรักษาเพ่ือความปลอดภัย	การเคลื่อนยายและจัดเก็บวัสดุอยาง
ปลอดภัย	การควบคุมปองกันอันตรายจากรังสี	การควบคุมปองกันอันตราย
จากไฟฟา		หลักและวิธีการควบคุมปองกันทางวิศวกรรม	เทคนิคการตรวจ
สอบความปลอดภัย	ฝกปฏิบัติการใชหลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	
ระบบนริภยัหมอน�า้	การควบคุมปองกนัอนัตรายจากภาชนะรับแรงดนั	ภาชนะ
บรรจุกาซ	การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมอาคารโรงงาน	ศึกษาดูงาน

517313	 ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	1(0-3-1)
	 (Industrial	Safety	Engineering	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมความปลอดภัยซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับ
วิชา	517312	วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
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517314	 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 (Industrial		Plant		Layout	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักการการออกแบบระบบและการวางผังโรงงาน	การวิเคราะห
ทางเลือกการวางผังโรงงาน	ปญหาการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม		การวาง
ผังโรงงานตามกระบวนการผลิต	การติดตั้งเครื่องจักร	เครื่องมือ	อุปกรณ	และ
วัตถุตาง	ๆ	ที่จ�าเปนในกระบวนการผลิต	การออกแบบผังโรงงานเพื่อความ
ปลอดภยั		การจัดการวัสดุหรอืวตัถดิุบในโรงงาน	หลกัการเลอืกท�าเลและสถาน
ที่ตั้งโรงงาน	การควบคุมความสูญเสียและเพ่ิมผลผลิต		การจัดการระบบสิ่ง
อ�านวยความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรม

517315	 วิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย	3(3-0-6)
	 (Chemical	and	Fire	Emergency	Protection	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การปองกันและระงับอัคคีภัย		ทฤษฎีการเกิดไฟสาเหตุและการ
ปองกนั		เครือ่งดบัเพลงิชนดิเคลือ่นทีไ่ด	การค�านวณและตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิ		
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย	มาตรฐานปายสัญลักษณการปองกันอัคคีภัย		
มาตรฐานไฟฟาฉกุเฉนิ		ระบบแจงเหตเุพลงิไหมการตดิต้ังและบ�ารงุรกัษา		การ
ออกแบบระบบดบัเพลงิดวยน�า้และสารสะอาด		กฎหมายเกีย่วกบัการปองกนั
และระงับอัคคีภัย		อบรมดับเพลิงขั้นตนและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย	การ
ตรวจสอบอาคารเก่ียวกับระบบปองกันและระงับอัคคีภัย		การศึกษาเกี่ยว
มาตรฐานการปองกันและระงับอัคคีภัยของ	(National	Fire	Protection	
Assosiation:	NFPA)	และสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย		
	 การปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี	แผนโตตอบ
ภาวะฉุกเฉิน	(Emergency	Plan)	เทคนิคการจัดการและการประยุกตแผน
โตตอบภาวะฉุกเฉนิในสถานการณตางๆ		การศกึษาเกีย่วมาตรฐานการปองกนั
เหตุฉุกเฉินสารเคมีและสารเคมีอันตราย		การก�าจัดหรือการควบคุมแหลง
ก�าหเนิดไฟ	(Source	of	Ignition)	การกอสรางอาคารทนไฟและเหตุฉุกเฉิน

517316	 ปฏิบัติการการป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี	 1(0-3-1)
	 และอัคคีภัย
	 (Chemical	and	Fire	Emergency	Protection	
	 Engineering	Laboratory)
	 วชิาบงัคบักอน	:	ตองผานหรอืเรยีนควบกบัวชิา	517315	วศิวกรรม
ปองกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย
	 ปฏิบตักิารซึง่มเีน้ือหาสอดคลองกบัวชิา	517315		วศิวกรรมปองกนั
เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย

517317	 วิศวกรรมการออกแบบการระบายอากาศ	 3(3-0-6)
	 ในงานอุตสาหกรรม
	 (Industrial	Ventilation	Engineering	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักการพื้นฐานของการระบายอากาศแบบทั่วไป	และการระบาย
อากาศแบบเฉพาะที่ส�าหรับใชควบคุมปจจัยสภาพแวดลอมการท�างานท่ีสง
ผลกระทบตอสขุภาพและความปลอดภยัของผูปฏบิตังิาน	โดยเนนการประยกุต
ใชความรูพื้นฐานทางดานวิศวกรรมในการค�านวณหาอัตราการถายเทอากาศ	
เพื่อควบคุมความเขมขนของสารพิษ	การเกิดอัคคีภัย	ความรอนและความชื้น
ภายในอาคารใหเหมาะสมกบัลกัษณะการท�างานและการอยูอาศยั	ศกึษาหลัก
การออกแบบและเลือกใชชนิดของฮูด	ทอล�าเลียงอากาศ	อุปกรณควบคุม
มลพษิ	และพดัลม	ทีเ่หมาะสมกบักระบวนการผลติท่ีท�าใหเกดิสารมลพษิ	รวม
ถงึการตรวจประเมนิประสทิธภิาพของระบบระบายอากาศโดยใชเทคนคิและ
เครื่องมือตรวจวัดประเภทตางๆ

517318	 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง	 3(3-0-6)
	 (Air	and	Noise	Pollution	Control	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักการพื้นฐานทั่วไปของการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง	
การประยกุตใชหลกัการทางวศิวกรรมในการควบคมุมลพษิทีแ่หลงก�าเนิด	ทาง
ผาน	และผูไดรบัสมัผสักบัมลพษิ	การออกแบบและประเมนิประสทิธภิาพของ
วิธีการควบคุมเสียงและอุปกรณควบคุมมลพิษของระบบระบายอากาศท่ัวไป
และแบบเฉพาะที่		กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษและเสียง		การปองกันมลพิษทาง
อากาศและเสียง	มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง	การประยุกตใชระบบ
ควบคุมปองกันสิ่งแวดลอม	ISO	14,000		

517319	 การยศาสตร	 3(3-0-6)
	 (Ergonomics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาขอบเขตของงานดานการยศาสตร	การวิเคราะหงาน	การจัด
สภาพแวดลอมการท�างาน	วิธีการปฏิบติงาน	และสถานีงานใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานและผูปฏิบติงาน	โดยประยุกตพื้นฐานดานกายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยาการท�างาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและปองกันการ
เกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่มีปจจัยทางดานการยศาสตร	การใชเครื่อง
มอืมาตรฐานในการวดัและวเิคราะหกายวภิาคศาสตรและสรรีวทิยาการท�างาน	
ดวยวิธีการแบบ	RULA	และมาตรฐานอื่นๆ	ที่เกี่ยวของ
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517320	 โครงงานวิศวกรรม	1			 1(0-3-1)
	 (Engineering	Project	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกปฏิบัตงิานวิชาชพีในการท�าโครงงานทางวศิวกรรมหรอืทางอาชวี
อนามยัและความปลอดภยั	การเลอืกประเดน็หวัขอโครงงานหรอืงานวจิยัทาง
ดานวิศวกรรมความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	หรือสุขศาสตรอุตสาหกรรม	
การน�าเสนอหัวขอโครงงานหรือหัวขอการการวิจัย	การก�าหนดรูปแบบการ
ศึกษา	การทบทวนหลกัการ	ทฤษฎ	ีและเอกสารปรญิญานพินธทีเ่กีย่วของ	การ
จัดท�ารูปเลมปริญญานิพนธ		การเขียนรายงานและน�าเสนอผลงานโครงงาน
และงานศึกษาวจิยัตามหลกัวชิาการ		กระบวนการและขัน้ตอนของการปฏบิตัิ
งานวิชาชีพ	ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวกับการท�าโครงงานและการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ	(สหกิจศึกษา)	ความรูพื้นฐานที่จ�าเปนส�าหรับการจัดท�าโครงงานหรือ
การวิจัยในสถานประกอบการ	

517321	 โครงงานวิศวกรรม	2			 2(0-6-2)
	 (Engineering	Project	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	วิชา	517320	โครงงานวิศวกรรม	1
	 ท�าการศึกษา	วิจัย	ทดลอง	สราง	และพัฒนาโครงงานตามหัวขอที่
เสนอไวในโครงงานวิศวกรรม	1	เพ่ือใหส�าเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว	หรือ
อาจจะเปล่ียนเรื่องใหมในกรณีที่ประสบปญหาตามที่เสนอในโครงงาน
วศิวกรรม	1	โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสาขาวชิา	จดัสงปรญิญา
นิพนธฉบับสมบูรณ	และน�าเสนอตอคณะกรรมการสอบ

517323	 	วิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน			 3(3-0-6)
	 	(Energy	Conservation	Engineering)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	การแยกประเภทของพลังงาน	แหลงก�าเนิดพลังงาน	การเปลี่ยน
รูปและการใชประโยชน	กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม	การจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม	
เศรษฐศาสตรและปจจัยอ่ืนที่เก่ียวของ	ความสัมพันธระหวางงานดานความ
ปลอดภัยและการอนุรักษพลังงาน	มาตรฐานระบบจัดการดานพลังงาน	ISO	
50001	:	2011

517324	 	หัวขอพิเศษในสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย	 3(3-0-6)
	 	(Special	Topics	in	Safety	Engineering)
	 	วชิาบงัคบักอน	:	โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการวชิาการของ			

สาขาวิชา
	 	หัวขอเรื่องที่นาสนใจซึ่งอาจเปนทฤษฎีหรือนวัตกรรมใหมทาง
วศิวกรรมความปลอดภยั	มาตรฐานหรอืขอก�าหนดใหมทางดานความปลอดภยั	
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดลอมในการท�างานตางประเทศ	เชน	OSHA,	
NIOSH,	NFPA	CODE	

517325	วิศวกรรมความปลอดภัยในงานกอสราง	 3(3-0-6)
	 (Safety	Engineering	in	Construction)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลกัวศิวกรรมความปลอดภยัในงานกอสราง	กฎหมายเกีย่วกบังาน
กอสราง	การบรหิารความปลอดภยัทัว่ไปในงานกอสราง	การออกแบบทดสอบ
ป้นจั่น	การตรวจและรับรองความปลอดภัยป้นจั่น	(ป.จ.1	และ	ป.จ.2)	การ
ตรวจสอบและรบัรองความปลอดภยัของเครือ่งจกัรในงานกอสราง	หลกัเกณฑ
และวธิกีารใชรอก	ลวดสลิง	และการออกแบบความสามารถในการใชงานลวด
สลงิในการยกยายวสัด	ุการปฏบิตังิานและการปองกนัอันตรายในงานบนทีส่งู		
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานใตน�้า	งานอับอากาศ	การใชอุปกรณปองกัน
ภัยสวนบุคคล	การฝกอบรมลูกจางดานความปลอดภัยในงานกอสรางตาม
กฎหมาย	เชน	งานป้นจั่น	งานท่ีสูง	งานอับอากาศ	การศึกษากรณีศึกษาภาค
สนามหรือศึกษาดูงาน	การฝก	Safety	Talk	และอื่นๆ		การอานแบบแปลน
งานกอสราง	การค�านวณและการออกแบบการรบัน�า้หนกัของวสัดอุปุกรณใน
งานกอสราง	การวางแผนงานความปลอดภัยในงานกอสราง		การควบคุม
ปองกันอุบัติเหตุและอันตรายหรืออุบัติภัยในงานกอสราง	การตรวจความ
ปลอดภัยในงาน		ระบบใบอนุญาตการท�างาน	และศึกษาดูงาน	เปนตน

517415	 	กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย	 2(2-0-4)
	 	(Industrial	Processes	and	Hazards)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ศึกษากระบวนการและกรรมวิธีการผลิต		ขั้นตอนการผลิต		ชนิด
และวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต	ปญหาและอันตราย	การปองกันและควบคุมใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอันตรายในกระบวนการผลิตเนนโรงงาน
อตุสาหกรรมสิง่ทอ	โลหะ	อาหาร	ยาฆาแมลง	เครือ่งเคลอืบดนิเผา	และโรงงาน
ประเภทเสี่ยงอื่นๆตามกฎหมาย		และศึกษาดูงาน



368

517416	 กฎหมายอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	 3(3-0-6)
	 และสิ่งแวดลอม
	 (Occupational	Health	Safety	and	
	 Environmental	Laws)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาความเปนมา	วิวัฒนาการ	สาระส�าคัญ	และการประยุกตใช
กฎหมายดานอาชวีอนามยั	ความปลอดภยั	และสิง่แวดลอม	ทีม่คีวามเกีย่วของ
กับการด�าเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตางๆ	ทั้ง
กฎหมายภายในและภายนอกประเทศ	การละเมดิกฎหมายของสถานประกอบ
การที่มีผลกระทบตอผูประกอบอาชีพ	สภาพแวดลอมและสาธารณะ

517417	 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง	 3(3-0-6)
	 ในงานอุตสาหกรรม
	 (Industrial	Risk	Assessment	and	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	แนวคดิพืน้ฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการประเมนิความเสีย่ง	
การจดัตัง้คณะท�างาน	การจดัท�าบญัชรีายการสิง่ทีเ่ปนความเสีย่งและอนัตราย	
ศึกษาคุณลักษณะ	ขอจ�ากัด	และประยุกตการชี้บงอันตรายและประมินความ
เสี่ยงโดยใชเทคนิคตางๆ	ใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะกิจกรรมหรือ
สภาวะการผลิตของสถานประกอบการ	รวมทั้งการจัดท�าแผนงานบริหาร
จัดการความเส่ียงเพื่อใชปองกันและควบคุมความเสียหายจากอุบัติภัยที่เกิด
ขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม

517418	 การฝึกงานภาคสนาม		 1(0-0-320	ช.ม.)
	 (Field	Training)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกงานตามหนวยงานราชการ	รฐัวสิาหกจิ	โรงงานอตุสาหกรรมหรอื
สถานประกอบกจิการตางๆ	เพือ่เพิม่พูนความรูทกัษะและประสบการณในการ
ท�างานดานเจาหนาที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ	และ
วิธีการแกไขปญหาดานวิศวกรรมความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	สุขศาสตร
อุตสาหกรรม	โดยมีระยะเวลาการฝกงานรวมกันแลวไมนอยกวา	320	ชั่วโมง	
จัดท�าเอกสารรายงานและน�าเสนอรายงานผลการฝกงานภาคสนาม

517419	 	จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ	 2(2-0-4)
	 	(Industrial	Psychology	and	Organization)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ	การประยุกต
ใชจิตวิทยาในองคการอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมใหการท�างานมีประสิทธิภาพ
และเกิดความปลอดภัย		เทคนิค	วิธีการ	และทักษะในการติดตอสื่อสาร		
เทคนิคการสรางแรงจูงใจ	การปรับทัศนคติ	การปรับพฤติกรรม	การพัฒนา
บุคลิกภาพ	ภาวะการเปนผูน�าและผูตาม	การสรางทีมงาน	มนุษยสัมพันธกับ
ความขดัแยง	เทคนคิและวธิกีารแกปญหาภายใตสภาวะกดดนั	ทฤษฎอีงคการ	
โครงสรางองคกร	การบ�ารงุรกัษาทรพัยากรบคุคล	หลกัคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ

517420	 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 (Industrial	Waste	Management	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ของเสียประเภทตางๆ	ในรูปแบบของแข็ง	น�้าเสีย	และมลพิษทาง
อากาศ	มาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวของกับของเสียทั้งจากบานเรือนและ
อุตสาหกรรม	การจัดการของเสียเหลานี้ตั้งแตแหลงที่มา	การปองกัน	การลด
ปริมาณการใชซ�้า	การน�ากลับมาใชใหม	การใชประโยชน	การบ�าบัด	และการ
ก�าจดัของเสยี	น�า้เสยีและกากของเสยีอตุสาหกรรม	ลกัษณะทางกายภาพและ
ทางเคมี	กฎหมายที่เกี่ยวของกับน�้าเสียและกากของเสียอุตสาหกรรม	ปญหา
ของน�้าเสียและกากของเสียที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม	ผลกระทบของน�้า
เสียและกากของเสียตอมนุษยและสิ่งแวดลอม	เทคโนโลยกีารจัดการกากของ
เสยีอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในโรงงานอตุสาหกรรม	การควบคมุ	การคดัแยก	การเกบ็
รวบรวม	การก�าจัด	การขนสง	และการน�าน�้าเสียและกากอุตสาหกรรมกลับ
มาใชประโยชน	การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมาย

517421	 	วิศวกรรมสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 	(Industrialized	Environmental	Engineering)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม	 ระบบประปาและน�้าเสีย	
สิ่งแวดลอมในงานอุตสาหกรรม	การออกแบบ	วิเคราะหและควบคุมระบบ
บ�าบดัและก�าจดัน�า้เสยี	การควบคมุคณุภาพน�า้ด	ีการบ�าบดัและก�าจดัของเสยี
ที่เปนของแข็ง	ของเสียอันตรายการบ�าบัดและก�าจัด	มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม	เชน	ISO14000	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวของ	กฎหมายสิ่งแวดลอม	และ
อื่นๆ	ที่เกี่ยวของ
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517422	 	วิศวกรรมการบ�าบัดน�้าเสีย			 3(3-0-6)
	 	(Wastewater	Treatment	Engineering)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ศกึษาความหมายของวศิวกรรมการบ�าบดัน�า้เสยี	ความส�าคญัของ
การบ�าบัดน�้าเสีย	แหลงก�าเนิดและคุณลักษณะของน�้าเสีย	กระบวนการการ
บ�าบัดน�้าเสียดวยวิธีการตางๆ	เชน	วิธีทางกายภาพ	วิธีทางเคมี	วิธีทางชีวภาพ
และวิธีอื่นๆ	การบ�าบัดและก�าจัดสลัดจ	การบ�าบัดน�้าเสียแบบธรรมชาติ	การ
ควบคุมดูแล	การบ�ารุงรักษาระบบบ�าบัดน�้าเสีย	และการน�าน�้าเสียกลับมาใช
ประโยชน

517423	 การประเมินและวิเคราะหผลกระทบดาน	 3(3-0-6)
	 สิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม	 	
	 (Assessment	and	Analysis	of	Industrial	
	 Environmental	Impact)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความส� าคัญและความ เป นมาของระบบการ วิ เคราะห 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมในประเทศไทยกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห
ผลกระทบสิง่แวดลอม	การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอมเทคนคิการ
ประเมนิผลกระทบดานสิง่แวดลอมในโรงงานและบรเิวณโรงงาน	ปจจยัทีท่�าให
เกิดโรค	หรอือนัตรายตอสขุภาพอนามยัของคนงาน	และประชาชนบรเิวณใกล
โรงงาน	รวมท้ังวิธีวิเคราะหผลกระทบเพื่อหามาตรการควบคุม	ปองกัน	และ
แกไข	การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

517424	 การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย	 3(3-0-6)
	 (Management	of	Chemicals	and	Hazardous	Materials)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
		 ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	และกฎหมายเกี่ยวกับ
สารเคมีและวัตถุอันตราย	บุคลากรเฉพาะดานสารเคมีและวัตถุอันตราย	
เทคโนโลยีงานความปลอดภัยสารเคมี	ขอมูลเก่ียวกับสารเคมีและคุณสมบัติ
ตางๆ	ความรูทั่วไปในการใชการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย	ประเภทของ
สารเคมแีละวตัถอุนัตราย	การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัสารเคมี
และวตัถอุนัตราย		การประเมนิความเสีย่งดานสารเคมตีอสขุภาพของผูปฏบิตัิ
งานในโรงงานอุตสาหกรรม	การจ�าแนกและการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุ
อันตรายระบบ	GHS	และระบบ	UN	ฉลากและปาย	ในภาชนะบรรจุสารเคม	ี
การสื่อสารความเปนอันตราย		การขนสงวัตถุอันตราย	ขอมูลความปลอดภัย
เกี่ยวกับสารเคมี	(MSDS)	การจัดท�าเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี	
(สอ.1)	การอนญุาตมไีวในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย	อนัตรายและการปองกนั

สารไวไฟกับไฟฟาสถิต	การออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟาในสถานท่ีท่ีมี
สารไวไฟ	การออกแบบและสร างฝ กบัวอาบน�้าและท่ีล างตาฉุกเฉิน
ตามมาตรฐาน	ANSI	

517511	 	หลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม			 3(3-0-6)
	 	(Principles	of	Industrial	Hygiene)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ศึกษาหลักการทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม	สภาพแวดลอมในการ
ท�างานที่มีผลตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานที่เกิดจากปจจัย
ทางกายภาพ	ชีวภาพ	เคมี	และการยศาสตร	การประเมินและการควบคุม
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงาน	จรรยาบรรณของนักสุขศาสตร
อุตสาหกรรม	คามาตรฐานทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม	การส�ารวจ	โปรแกรม
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม

517512	 การเก็บและวิเคราะหตัวอยางดานสุขศาสตร	 3(3-0-6)
	 อุตสาหกรรม
	 (Industrial	Hygiene	Sampling	and	Analysis)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การประยกุตหลกัการทางสุขศาสตรอตุสาหกรรมในการเกบ็ตวัอยาง
สิง่แวดลอมการท�างานดานกายภาพ	เคม	ีและชวีภาพทีส่งผลกระทบตอสขุภาพ
และความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานโดยใชเคร่ืองมือตรวจวัดดานสุขศาสตร
อุตสาหกรรม	การก�าหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการสุมเก็บตัวอยาง	วิเคราะห	
ประเมินและแปลผลขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด

517513	 	พิษวิทยาดานอาชีวอนามัย	 3(3-0-6)
	 	(Occupational	Toxicology)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ศึกษาขอบเขตของงานพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัย	หลักการทาง
พษิวทิยา	กลไกการเกดิพษิตอเซลลและระบบอวยัวะตางๆ	ในรางกาย	อนัตราย
จากสารพษิทีส่งผลตอสขุภาพของผูประกอบอาชพี	อนัสงผลตอการท�าใหเกดิ
โรคจากการประกอบอาชีพ		

517514	 อาชีวเวชศาสตรและวิทยาการระบาด	 2(2-0-4)
	 (Occupational	Medicine	and	Epidemiology)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาอาชวีเวชศาสตรในสวนทีเ่กีย่วกบัการสาเหต	ุลกัษณะอาการ
และการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพที่มีปจจัยมาจากสิ่งแวดลอม
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การท�างานและการยศาสตร	รวมทั้งการตรวจประเมินสุขภาพ	การสงเสริม	
รักษา	การฟ้นฟูและเฝาระวังสุขภาพสุขภาพวัยท�างาน	และศึกษาวิทยาการ
ระบาดทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ที่เก่ียวของกับการคนหา
สาเหตุ	วิธีการเฝาระวังและสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพที่มีสาเหตุมา
จากปจจัยดานกายภาพ	ชีวภาพ	สารเคมี	และการยศาสตรซ่ึงสงผลใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพ

517515	 	การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ	 2(2-0-4)
	 	(First	Aid	in	Workplaces)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ	
การปฐมพยาบาลผูทีไ่ดรบัปจจยัทีส่งผลกระทบตออวยัวะและระบบตางๆ	ของ
รางกาย	รวมถึงการปฏิบัติการกูชีพในกรณีฉุกเฉิน	และการปฐมพยาบาลผูที่
ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท�างาน

517516	 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ	 1(0-3-1)
	 ความปลอดภัย	1	 	
		 (Industrial	Hygiene	and	Safety	Practice	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	517512	การเก็บและ
วเิคราะหตวัอยางดานสขุศาสตรอตุสาหกรรม	โดยการฝกปฏบิตัติรวจวดัสภาพ
แวดลอมการท�างานดานกายภาพ	ไดแก	เครื่องวัดความรอน	แสง	และเสียง	
ตัง้แตการก�าหนดจดุเกบ็ตวัอยาง	จ�านวนตวัอยาง	การสุมตวัอยาง	เทคนคิการ
เก็บวิเคราะหและการน�าสงตัวอยาง	หลักการท�างานของเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บและวิเคราะหตัวอยางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม	โดยเนนวิเคราะห
สถานการณและประยุกตใชวิธีมาตรฐานในการก�าหนดกลยุทธและเลือกใช
เคร่ืองมือส�าหรับการตรวจวัดระดับแสงสวาง	เสียง	ความรอน	ความดัน
บรรยากาศ

517517	 ปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ		 1(0-3-1)
	 ความปลอดภัย	2
	 (Industrial	Hygiene	and	Safety	Practice	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	517512	การเก็บและ
วิเคราะหตัวอยางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม	ฝกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพ
แวดลอมการท�างานดานเคมี	และชีวภาพ	โดยเนนการวิเคราะหสถานการณ

และประยุกตใชวิธีมาตรฐานในการก�าหนดกลยุทธและเลือกใชเครื่องมือ
ส�าหรบัการตรวจวดัความเขมขนของฝุนละออง	ไอระเหยของสารเคมกีาซพษิ	
เชื้อชีวภาพ	การยศาสตร	และทดสอบประสิทธิภาพของการระบายอากาศ

517518	 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 3(3-0-6)
	 (Occupational	Health	and	Safety	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย	พระราชบัญญัติ	อาชีวอนามัย	และความปลอดภัย	กฎหมายเกี่ยว
กับความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดลอมในการท�างานการจัด
องคกรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	การสอบสวนและรายงานอุบัติเหต	ุ
การตรวจความปลอดภัย	การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย(JSA)	การ
ก�าหนดขั้นตอนการและวิธีการท�างานที่ปลอดภัย	(W.I.)	การเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัย	หลักและวิธีปองกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย	
การควบคุมการสูญเสียจากอุบัติเหตุ	การสื่อสารเพ่ือความปลอดภัย	การ
ฝกอบรมความปลอดภยัในการท�างาน	การศกึษาบทบาทและหนาทีเ่จาหนาที่
ความปลอดภัยในการท�างาน	(จป.)	การจัดท�าแผนงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั	การจดัท�าเอกสารรายงานผลการด�าเนนิงานดานความปลอดภยั	
(จป.ท.	และ	จป.ว.)	การรณรงคและการประชาสัมพันธความปลอดภัยใน
การท�างาน	การประกันการประสบอันตราย	การสงเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการท�างาน	พฤติกรรมที่ดีดานความปลอดภัยในการท�างาน	
การจดัสวสัดกิารดานความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัในสถานประกอบการ	
และศึกษาดูงาน	

517520	 ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย		 3(3-0-6)
	 อาชีวอนามัย	และ	สิ่งแวดลอม 
	 (International	Standard	of	Occupational	Health,	
	 Safety	and	Environmental	Management	System)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าระบบมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดลอมในระดับชาติและระดับสากล	เพื่อน�า
ไปประยุกตใชการบริหารงานดานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ	
การปฏิบัติตามขอก�าหนดตางๆ	ของมาตรฐานที่ส�าคัญไดแก	ISO	9001,	
OHSAS/TIS	18001,	มรท.	8000,	ISO	14001,	ISO/IEC	17025,	HACCP,	
GMP	การจัดการระบบเฝาระวังและการตรวจประเมินองคกร	เปนตน	
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517521	 วิทยาการฝึกอบรมและสัมมนาดานอาชีวอนามัย	 3(3-0-6)
	 และความปลอดภัย	
	 (Occupational	Health,	Safety	and	Seminar	Training)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักการจัดการฝกอบรมและสัมมนาดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย	การพัฒนาบุคลากร	ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	การจัด
ฝกอบรมและสมัมนาปญหาพเิศษดานอาชวีอนามยัฯหรอืดานวศิวกรรมความ
ปลอดภัย	การจัดหลักสูตรฝกอบรมและสัมมนา	การพัฒนารูปแบบสื่อและ
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม	
การสรางตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและประสทิธผิลการฝกอบรม	การจดับรรยากาศ
และสถานที่	เทคนิคการพูดหรือการสื่อสาร	การวัดและประเมินผลการอบรม	
ฝกปฏิบตักิารการจัดฝกอบรม	การประยกุตใชหลกัจติวทิยา	เพือ่สรางแรงจูงใจ
ที่สงเสริมการเรียนรูและสรางความรวมมือภายในองคกร

519101	 คอมพิวเตอรเบื้องตน	 3(3-0-6)
	 (Introduction	to	Computer)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ตรรกะ	ตรรกะแบบบลีูน	เลขคณติคอมพวิเตอรเบือ้งตน	ขัน้ตอนวธิี
เบื้องตนและโครงสรางขอมูล	ปญหาในการคนหาและการจัดเรียงขอมูล	กอง
ซอนและซับรูทีน	การเรียกซ�้า	ระบบยอยของคอมพิวเตอร	หนวยนับขอมูล
ดานคอมพิวเตอร	อุปกรณรับเขา/สงออกขอมูล	ระบบปฏิบัติการ	เครือขาย
คอมพิวเตอรในเบื้องตน	และ	Internet	of	Things	(IoT)

519102	 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส	 3(3-0-6)
	 (Fundamental	of	Electrical	and	Electronic	Circuit)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 วงจรไฟฟากระแสตรง	วงจรไฟฟากระแสสลับแบบ	1	เฟสและ	3	
เฟส	องคประกอบของวงจรไฟฟา	กฎของโอหม	วงจรอนกุรม	วงจรขนาน	วงจร
ผสม	ความตานทาน	ความเหนี่ยวน�า		ความจุไฟฟา	เฟสเซอรไดอะแกรม	
อุปกรณและการตอวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน	ออปแอมปและการประยุกต
ใชงานออปแอมป

519103	 ปฏิบัติการพื้นฐานวงจรไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส	 1(0-3-1)
	 (Fundamental	of	Electrical	and	Electronic	
	 Circuit	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	 519102	

พื้นฐานวงจรไฟฟา	และอิเล็กทรอนิกส
	 ปฏบิตักิารซึง่มีเนือ้หาสอดคลองกบัวชิา	519102	พืน้ฐานวงจรไฟฟา	
และอิเล็กทรอนิกส

519104	 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	 3(3-0-6)
	 (Electrical	Instruments	and	Measurements)
	 วิชาบังคับกอน	:	519102	พื้นฐานวงจรไฟฟา	และอิเล็กทรอนิกส
	 หนวยและมาตรฐานของอุปกรณ	ความเที่ยงตรง	มาตรวัดไฟสลับ
และไฟตรง	การวัดกระแส	แรงดัน	และก�าลังไฟฟา	ทรานสดิวเซอรแบบตางๆ
และการประยกุตใชงาน	การวดัทางแมเหลก็	ออสซลิโลสโคป	เครือ่งมอืวดัแบบ
ดิจิทัล

519105	 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	 1(0-3-1)
	 (Electrical	Instruments	and	Measurements	
	 Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	 519104	

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา
	 ปฏิบัติการทดลอง	ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	519104	การวัด
และเครื่องมือวัดทางไฟฟา

519106	 ไมโครคอนโทรลเลอร	 3(3-0-6)
	 (Microcontroller)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 โครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร	ชุดค�าสั่งภาษา
ของไมโครคอนโทรลเลอร	การเขียนโปรแกรมหนวงเวลา	การเขียนโปรแกรม
อินเทอรรัปต	หนวยอินพุต-เอาตพุต	การสื่อสารขอมูลแบบขนานและแบบ
อนุกรม	การเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอรกับจอ	LCD	กับ	LED	แบบ	7	สวน	
กบั	LED	แบบดอ็ดเมทรกิ	การเชือ่มตอกบัไมโครสวติซและเมทรกิสวติซ	การน�า
ไมโครคอนโทรลเลอรไปใชควบคมุการท�างานของสเตป็ปง้มอเตอร	ดซีมีอเตอร	
เปนตน
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519107	 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร	 1(0-3-1)
	 (Microcontroller	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	519106	
	 	 ไมโครคอนโทรลเลอร
	 ปฏิบัติการทดลองซ่ึงมีเน้ือหาสอดคลองกับวิชา	519106	ไมโคร
คอนโทรลเลอร

519108	 เขียนแบบวิศวกรรม	ไฟฟ้าและอิเล็กทอนิกส	 3(2-3-5)
	 (Electrical	and	Electronic	Engineering	Drawing)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 เรขาคณิตเชิงพรรณนา	การเขียนภาพฉายออรโธกราฟก	การเขียน
แบบออรโธกราฟก	การเขียนภาพและการอานภาพสามมิติ	ภาพตัดและ
สัญลักษณ	การเขียนภาพรางดวยมือ	การเขียนแบบระบบดวยโปรแกรม
คอมพวิเตอรเบือ้งตน		และการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขยีน
แบบทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

519201	 โปรแกรมคอมพิวเตอร	 3(2-2-5)
	 (Computer	Programmings)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาแนวคดิและองคประกอบทางคอมพวิเตอร	ปฎสิมัพนัธระหวาง
ฮาร ดแวร  กับซอฟตแวร แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลทางข อมูล
อิเล็กทรอนิกส	(EDP)	หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษา
ระดับสูงหรือภาษา	C	และภาคปฏิบัติการก�าหนดใหมีเน้ือหาสอดคลองกับ
ทฤษฎี
 
519202	 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง	 3(3-0-6)
	 (Discrete	Mathematics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
		ทฤษฎีกราฟ	ตนไม	และการคนหาโดยตนไม	ทวิภาค	ทวิตรรก	ฟงกชั่นตรรก	
พีชคณติแบบบลูนี	พชีคณติของเซทความสมัพนัธ	วงจรตรรก	พชีคณติของเซท
และสายอักขระกลุมและกลุมยอย	ฟงกชั่นในรูปความสัมพันธ	สมการผลตาง
และฟงกชั่นเวียนเกิด

519203	 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ	 3(3-0-6)
	 (Digital	Circuits	and	Logic	Design	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ระบบตัวเลขและรหัส		พีชคณิตของสวิตชิงฟงกชัน	อุปกรณสวิตชิง		
การลดทอน	สวิตชิง	ใหนอยที่สุด	การออกแบบตรรกะคอมบิเนชันนัล	หลัก
การเบือ้งตนของวงจรซีเควนเชยีลแบบ	ซงิโครนสัและอะซงิโครนสั		ฟลบิฟลอป	
วงจรแลตช	วงจรฐานเวลา	วงจรนบั	รจีสิเตอร	ศกึษาวงจรแปลงสญัญาณ	D/A	
และ	A/D	วงจรหนวยความจ�าแบบตางๆ	และการประยุกตวงจรดิจิทัลในงาน
ระบบตางๆ

519204	 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ	 1(0-3-1)
	 (Digital	Circuits	and	Logic	Design	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	 519203	

การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
	 ปฏิบัติการทดลอง	ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	519203	การ
ออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ

519205	 ระบบปฏิบัติการ	และระบบปฏิบัติการเวลาจริง	 3(2-2-5)
	 (Operating	Systems	and	Realtime	Operating	System)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ประเภทของระบบจัดการ	จุดมุงหมาย	ฟงกชัน	ในการใชงานและ
การจัดการระบบ	การใชโปรแกรมพรอมกันมากกวาหนึ่งโปรแกรม	ซิงโครไน
เซซันบริเวณวิกฤต	เซมาฟอร	การเขาคิว	บัฟเฟอรของขอมูล	การติดขัด	การ
จัดการกับโพรเซสเซอร	การจัดการกับหนวยความจ�า	การจัดการกับหนวย
อุปกรณอื่นๆ	การจัดการกับไฟลและการปองกันระบบ

519206	 หลักการสื่อสารขอมูลและเครือขาย	 3(3-0-6)
	 (Principle	of	Data	Communications	and	Networking)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดและองคประกอบการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย	
มาตรฐานของเครือขาย	ตัวกลางและอุปกรณเครือขาย	ชนิดของเครือขาย	
สถาปตยกรรมเครือขาย	โพรโทคอล	การเชื่อมตอและการจัดเสนทาง	การ
วางแผนและออกแบบระบบเครือขาย	การจัดการระบบรักษาความปลอดภัย
ของเครือขาย	แนวโนมและพัฒนาการเกีย่วกบัการสือ่ขอมลูในระบบเครอืขาย



373

519207	 ทฤษฎีคอมพิวเตอร	 3(3-0-6)
	 (Computer	Theory)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ทฤษฎีของออโตมาตา	ภาษา	นิยามแบบรีเคอรซีฟ	เอกซเพรสชัน
แบบธรรมดา	ออโตมาตาแบบไฟไนต	กราฟของการทรานซิต	ทฤษฎีของคลีน	
การก�าหนดคาไมได	ออโตมาตาแบบไฟไนตที่มีเอาตพุต	ภาษาแบบธรรมดา
และภาษาแบบไมธรรมดา	ทฤษฎีของออโตมาตาแบบกดลง	ไวยากรณแบบ
ความหมายฟรี	การแยกทาง	ไวยากรณธรรมดา	แบบฟอรมของชอมสกี	การ
อินเทอรเซกตและการคอมพลีเมนต	พารสซิง	ทฤษฎีของคิวริงเบื้องตน

519208	 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม	 3(3-0-6)
	 (Data	Structures	and	Algorithms)
	 วิชาบังคับกอน	:	519207	ทฤษฎีคอมพิวเตอร
	 กลยทุธในการแกปญหา	บทบาทของอลักอริธมึทีใ่ชในกระบวนการ
แกปญหา		โครงสรางขอมูล		แถวล�าดับ		สายขอมูล	รายการโยงสแตค	คิว	ทรี	
ไบนารีทรี	กราฟ	การเรียงล�าดับขอมูล	และการคนหาขอมูล	การวิเคราะห
ความซับซอนของขั้นตอนวิธี	การออกแบบขั้นตอนวิธีส�าหรับการแกปญหา	
ประเภทของขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร	รวมถึงหลักการของไฟลโพรเซสซิ่ง	

519209	 โครงสรางและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร	 3(3-0-6)
	 (Computer	Architecture	and	Organization)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 โครงสรางและสถาปตยกรรมเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอร	องค
ประกอบทางตรรกะเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอร	ระบบจ�านวนและขอมูล	
องคประกอบในระดับลางและภาษาแอสเซมบล	ีระบบหนวยความจ�า	ประเภท
ของหนวยความจ�า	หนวยความจ�าเสมือน	การเชื่อมอินพุท/เอาตพุท	บัส	การ
เขาถึงหนวยความจ�าโดยตรง	การออกแบบหนวยประมวลผลกลาง	การสราง
หนวยประมวลผลกลาง	การสรางระบบสงขอมลูและหนวยควบคมุ	โครงสราง
ของระบบหลายตัวประมวลผล

519210	 ระบบฐานขอมูล	 3(3-0-6)
	 (Database	Systems)
	 วิชาบังคับกอน	:	519208	โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
	 แนวคิดระบบฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล	สถาปตยกรรม
ฐานขอมลู	แบบจ�าลองขอมลู	วงจรชวีติฐานขอมลู	การนอรมลัไลซขอมลู	ภาษา
ประมวลผลขอมลู	ทรานแซกชนั	การเรยีกคนืขอมลู	การรกัษา	ความปลอดภยั
ของขอมลู	ตวัอยางการน�าฐานขอมลูไปพฒันาระบบสารสนเทศประเภทตางๆ	
และศึกษา	การพัฒนาโปรแกรมประยุกตตามหลักการของระบบฐานขอมูล

519211	 วิศวกรรมซอฟตแวร	 3(3-0-6)
	 (Software	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	519201	โปรแกรมคอมพิวเตอร		และ	
	 	 519210	ระบบฐานขอมูล
	 เครือ่งมอืและเทคนคิการออกแบบซอฟตแวร	การออกแบบแบบบน
ลงลาง	การออกแบบแบบมอดลูาร	เครือ่งมอืทีช่วยในการแกไขซอฟตแวร	การ
ทดสอบขอมลู	ความนาเชือ่ถือของซอฟตแวร	ความผดิพลาดและการคาดคะเน
ความผิดพลาด	การเลียนระบบส�าหรับทดสอบความถูกตอง		การจัดการใน
การออกแบบ		การคาดคะเนราคาและการแกไขเปลี่ยนแปลงซอฟตแวร

519212	 การสื่อสารระบบอะนาล็อกและดิจิทัล	 3(3-0-6)
	 (Analog	and	Digital	Communication	Systems)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ทฤษฎกีารสุมตวัอยางของสญัญาณ	สญัญาณประเภทสุมและไมสุม	
สัญญาณสุมแบบความถี่ต�่าผาน	ระบบเบสแบนดดิจิทัล	การจัดระดับเขารหัส	
การเขารหัส	แหลงก�าเนดิสญัญาณ	ระบบ	PCM	DM	และอืน่ๆ	ระบบผานแถบ
ดิจิทัล	ASK	PSK	FSK	วิธีการเขารหัสชองสัญญาณ	การสงและการซิงโครไนซ

519213	 การเขียนโปรแกรมอินเตอรเน็ตและอุปกรณไรสาย	 3(2-3-5)
	 (Internet	and	Mobile	Programming)
	 วิชาบังคับกอน	:	519201	โปรแกรมคอมพิวเตอร
	 หลกัการพฒันาโปรแกรมบนอนิเตอรเนต็	โครงสรางการท�างานของ
เวบ็เซริฟเวอร	เวบ็บราวเซอร	การออกแบบสวนตดิตอกบัผูใช	การบนัทกึขอมลู
ผานฟอรม	การเช่ือมตอกับโปรแกรมบนเว็บบราวเซอร	การพัฒนาโปรแกรม
ฝ่งแมขายดวยภาษามาตรฐานตางๆ	การควบคุมสถานะของโปรแกรมดวย
เซสชั่น	การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมตอฐานขอมูล	การจัดการขอมูลดวย
เซสชั่นอารเรย	รวมถึงการแสดงรายงานในรูปแบบตางๆ

519214	 การออกแบบและการติดตั้งเครือขายการสื่อสารไรสาย	3(2-3-6)
	 (Wireless	LAN	Communication	Network	
	 Installation	and	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	519206	หลักการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
	 มาตรฐานของเครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่	อุปกรณใน
เครือขายการสื่อสารไรสาย	โพรโทคอลในเครือขายการสื่อสารไรสาย	รูปแบบ
บริการเครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่	เครื่องมือและเทคนิคในการ
สรางเครือขาย	การประยุกตและบริหารจัดการเครือขาย	ประสิทธิภาพและ
คณุภาพของบรกิาร	ซอฟตแวรทีใ่ชในเครอืขายการส่ือสารไรสายและเคลือ่นท่ี	
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
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519215	 การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร	 3(3-0-6)
	 (Computer	Network	Administration)
	 วิชาบังคับกอน	:	519206	หลักการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
	 การเช่ือมตอเครือข ายคอมพิวเตอร 	 การบริหารเครือข าย
คอมพิวเตอรบนระบบปฏิบัติการตางๆ	การจัดการอุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอร

519216	 การโปรแกรมสมองกลฝังตัว	 3(3-0-6)
	 (Embedded	Systems	Programming)
	 วิชาบังคับกอน	:	519106	ไมโครคอนโทรลเลอร
	 การประยกุตใชงานพอรตแบบขนาน	พอรตแบบอนุกรม	การสือ่สาร
ขอมลูแบบ	I2C	การเชือ่มตอระบบดวยสญัญาณแอนะลอ็กและสญัญาณดิจทิลั	
การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรการเชื่อมตออุปกรณสนับสนุนเซนเซอร
และ	ทรานดิวเซอรแบบตางๆ	เชน	การเชื่อมตอกับตัวตรวจจับอุณหภูมิ	
ตรวจจับแสงสวาง	ตรวจจับการสั่นสะเทือน	ตรวจจับความชื้น	ตรวจจับระยะ
ทาง	ตรวจจับเสียง	อื่นๆ	เปนตน

519217	 ปฏิบัติการโปรแกรมสมองกลฝังตัว	 1(0-3-1)
	 (Embedded	Systems	Programming	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	 519216	

การโปรแกรมสมองกลฝงตัว
	 ปฏิบัติการทดลอง	ซึ่งมี เนื้อหาสอดคลองกับวิชา	 519216	
การโปรแกรมสมองกลฝงตัว

519218	 กลยทุธเทคโนโลยทีางธุรกจิ	และพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส	 3(3-0-6)
	 (Business	Technology	Strategy	and	E-Commerce)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักการกลยทุธการบรหิารจดัการทางธรุกจิเทคโนโลย	ีและพาณชิย
อิเล็กทรอนิกส	การบริหารองคกร	การจัดการทรัพยากร	การวิจัยการด�าเนิน
งาน	การวิเคราะหงาน	การวางแผนการด�าเนินงาน	กลยุทธการแกไขปญหา	
การบัญชีการเงิน	กฏหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ	การวิเคราะหขอมูลทาง
ธุรกิจ	การตลาด	การวิจัยทางการตลาด	แผนการขาย	การสงเสริมการขาย	วิธี
เดลไฟ	การปรับปรุงกระบวนการ	แนวคิดและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส	ตัวแบบธุรกิจ	ปจจัยในการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส	
เวบ็เซอรวสิ	ระบบการช�าระเงนิและการรกัษาความมัน่คง	บทบาทของรฐับาล
และกฎหมายที่เกี่ยวของ	ผลกระทบและประโยชนทางกลยุทธ	การจัดการ
ซัพพลายเชนและลอจิสติค	การท�า	CRM

519219	 การประมวลผลกลุมเมฆ	และขอมูลขนาดใหญ	 3(2-3-6)
	 (Cloud	Computing	and	Big	Data)
	 วิชาบังคับกอน	:	519201	โปรแกรมคอมพิวเตอร	และ	
	 	 519207	ทฤษฎีคอมพิวเตอร
	 เรยีนรูการใชทรพัยาการคอมพวิเตอรบนเครอืขายอนิเตอรเนต็	และ
ระบบสารสนเทศแบบเสมือนจริง	(Vitualization)	เพื่อแบงปนความสามารถ
ในระดับประมวลผล	รองรับการใหบริการซอฟแวรในรูปแบบบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน	คิดคาบริการตามการใชงานจริง

519220	 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร	IoT	 3(3-0-6)
	 (Special	Topics	in	IoT	Computer	Engineering	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ตองมีสถานะเปนนักศึกษาปสุดทาย
	 หัวเรื่องที่นาสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร	IoT

519221	 โครงงานวิศวกรรม	1	 1(0-3-1)
	 (Engineering	Project	I)
	 วิชาบังคับกอน	:	 เปนนักศึกษาชั้นปที่	 4	 หรือเทียบหนวยกิตได

เทากับนักศึกษา	ชั้นปที่	4
	 นักศึกษาแตละกลุมโครงงาน	(จ�านวนนักศึกษาตอกลุม	ขึ้นกับ
ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร)	จะตองสรรหาอาจารยที่ปรึกษาตามกลุม
วชิาทีส่นใจเพือ่เสนอหวัขอโครงงาน	จากนัน้กลุมนกัศกึษาจะตองศึกษาความ
เปนไปไดของโครงงานศึกษาความรูพื้นฐานท่ีเก่ียวของรวมทั้งสืบคนภูมิหลัง
ของงานที่เก่ียวของกับโครงงาน	ท�าการวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงาน
ดังกลาว	พิจารณาประโยชนที่คาดวาจะไดรับเมื่อโครงงานส�าเร็จ	และจะตอง
ท�ารายงานความคืบหนาของโครงงานตามแบบที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร
ก�าหนด	ทัง้นีห้วัขอโครงงานจะตองสอดคลองกบักลุมวชิาทีน่กัศกึษาเลอืกเรยีน

519222	 โครงงานวิศวกรรม	2	 2(0-6-2)
	 (Engineering	Project	II)
	 วิชาบังคับกอน	:	519221	โครงงานวิศวกรรม	1
	 ท�าการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวขอที่ไดเสนอไวใน
โครงงานวิศวกรรม	1	เพื่อใหส�าเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว	และจะตองจัดสง
ปรญิญานพินธฉบบัสมบรูณเมือ่จบภาคการศกึษา	(รปูแบบและจ�านวนเลมให
ดูจากคูมือการจัดท�าโครงงานวิศวกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร)
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519223	 การฝึกงานวิศวกรรม	 0(0-1-200	ชม.)
	 (Engineering	Practice)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ปฎิบัติการฝกงานในอุตสาหกรรมท่ีกี่ยวของกับสาขา	ระหวางภาค
ฤดูรอน	โดยฝกงานเปนเวลาไมนอยกวา	200	ชั่วโมง

519301	 การวิเคราะหและออกแบบระบบ	 3(3-0-6)
	 (System	Analysis	and	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 วงจรการพัฒนาระบบงาน	เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะหระบบ
งาน	การพัฒนาระบบงานในรูปแบบอื่น	การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร
เชิงกายภาพ	ลักษณะพิเศษที่ใชในการออกแบบ	การวางแผนและการควบคุม
โครงงาน	กรณีศึกษา

519302	 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร	 3(3-0-6)
	 (Programming	Languages)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ทบทวนระบบการประมวลผลขอมลูดวยคอมพวิเตอร	สถาปตยกรรม
ของคอมพิวเตอร	หลักการออกแบบภาษาโปรแกรม	วากยสัมพันธและซีแมน
ติกของภาษาโปรแกรม	หลกัการบรรยายโปรแกรมอยางเปนทางการ	หลกัการ
แสดงวาโปรแกรมถกูตอง	ภาษาโปรแกรมส�าหรบัการค�านวณเชงิตวัเลข	ภาษา
โปรแกรมส�าหรบัการวเิคราะหแบบสญัลกัษณ	ภาษาโปรแกรมแบบไมบรรยาย
วิธี

519303	 การท�าเหมืองขอมูล	 3(3-0-6)
	 (Data	Mining)
	 วิชาบังคับกอน	:	 519210	ระบบฐานขอมูล	และ	
	 	 500407	คณิตศาสตรพื้นฐาน
	 ความหมายของการท�าเหมืองขอมูล	หลักการของการท�าเหมือง
ขอมูล	การเตรียมขอมูลเพื่อการท�าเหมืองขอมูล	เทคนิคของการท�าเหมือง
ขอมูล

519304	 สัญญาณและระบบ	 3(3-0-6)
	 (Signal	and	System)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 สัญญาณและระบบ	สัญญาณแบบตอเน่ืองและไมตอเนื่อง	ระบบ
เชิงเสนและไมแปรตามเวลา	ฟงกชันถายโอน	อนุกรมฟูเรียร	ผลการแปลงฟู

เรียร	ลาปลาซและการแปลงแซท	ทฤษฎีการชักตัวอยาง	การแกสมการ
เชิงอนุพันธและสมการผลตางสืบเนื่องโดยใชผลการแปลง

519305	 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล	 3(3-0-6)
	 (Digital	Signal	Processing)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 โครงสรางตางๆ	ของดิจิทัลฟลเตอรทั้งแบบ	FIR	และ	แบบ	IIR	รวม
ทัง้การออกแบบและการน�ามาสรางโดยใชฮารดแวร	และ/หรอื	ซอฟตแวร	และ
การประยุกตใชงาน

519306	 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร	 3(3-0-6)
	 (Computer	Security)
	 วิชาบังคับกอน	:	519206	หลักการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
	 เทคนิคการวิเคราะหความปลอดภัยและความมั่นคงในระดับตางๆ	
ของเครือขายแบบเปด		เทคโนโลยีด านความปลอดภัยของเครือขาย
คอมพิวเตอร	เทคนิคการเขารหัส	ความม่ันคงของสถาปตยกรรมโอเอสไอ	
ความปลอดภัยในเครอืขายอนิเทอรเนต็	การใชค�าสัง่ทางไกลในการเขาใชงาน
เครอืขาย	รปูแบบตาง	ๆ 	ของไฟรวอล	มาตรฐานดานความปลอดภยัของขอมลู	
เชน	ISO/IEC	27001

519307	 การออกแบบระบบจัดการฐานขอมูล	 3(3-0-6)
	 (Database	Management	System	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	519210	ระบบฐานขอมูล
	 หลักการของระบบขอมูล	จุดมุงหมาย	ความเปนอิสระของขอมูล	
ความสัมพนัธและการจดัการดานตรรกะและขนาดของขอมูล	โมเดลของขอมลู	
การแบงชั้น	การจัดโครงขาย	นอรมาไลเชชันของขอมูล	ภาษาส�าหรับ
การบรรยายขอมูล		การถามตอบ	พีชคณิตแบบรีเลชันแนล	แคลคูลัส
แบบ	รเีลชนัแนล	โครงสรางของขอมลู	โครงสรางของไฟล	ความปลอดภยัของ
ไฟล	ความถูกตองและความแนนอนของขอมูล

519308	 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ	 3(3-0-6)
	 (Object-Oriented	Software	Development)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดพืน้ฐานของการพฒันาซอฟตแวรเชงิวตัถ	ุการวเิคราะหและ
ออกแบบเชิงวัตถุ	หลักการและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ	ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงวัตถุ		การออกแบบโดยใช	ยูเอ็มแอล	คลาสไดอะแกรม	อ็อป
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เจกตไดอะแกรม	ยูสเคสไดอะแกรม	ซีเคว็นไดอะแกรม	แอคติวิตี้ไดอะแกรม	
สเตทชารทไดอะแกรม	และคอมโพเนนทไดอะแกรม

519309	 ปัญญาประดิษฐ	 3(3-0-6)
	 (Artificial	Intelligence)
	 วิชาบังคับกอน	:	519208	โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
	 เทคนิคการคนหา	state	graph	การแทนความรู	(Knowledge	
Representation)	ในรูปแบบของ	Propositional	Logic	,	Predicate	Logic	
และ	Semantic	Network	กระบวนการอนุมานการใชเหตุผล	(Inference	
Techinques	ระบบผูเชี่ยวชาญ	ตรรกศาสตรคลุมเครือ

519310	 การประมวลผลภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอรวิชั่น	 3(3-0-6)
	 (Digital	Image	Processing	and	Computer	Vision)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 พื้นฐานภาพดิจิตอล	แบบจ�าลองภาพ	การแปลงภาพ	การปรับปรุง
ภาพใหดีขึ้น	การซอมแซมภาพ	การลดขนาดขอมูลภาพ	การแบงและจ�าแนก
ภาพ	การแทนและจ�ากัดความภาพ	การรูจ�าและการแปลความหมาย	หัวขอ
เกี่ยวกับการประมวลผลภาพที่นาสนใจในปจจุบัน

519311	 การแอพพลิเคชั่นระดับเชี่ยวชาญ	 3(3-0-6)
	 (Professional	Applications)
	 วิชาบังคับกอน	:	519201	โปรแกรมคอมพิวเตอร
	 สถาปตยกรรมของอุปกรณและเครือขายไรสาย	การพัฒนา
ซอฟตแวรอปุกรณไรสาย	โดยใชเครือ่งมือจ�าลองการท�างานบนอปุกรณไรสาย
ใหสามารถท�างานไดบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร	การแปลงไฟลไปใชใน
อปุกรณไรสาย	การตดิตอขอมลูผานเซอรฟเวอรจ�าลอง	การเขยีนโปรแกรมใน
แบบเซอรฟเล็ท
 
519312	 การพัฒนาผลิตภัณฑ	IoT	 3(3-0-6)
	 (IoT	Product	Development)
	 วิชาบังคับกอน	:	 519218	กลยุทธเทคโนโลยีทางธุรกิจ	
	 	 และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
	 การพัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ	IoT	โดยยึดหลัก	PDCA	ตั้งแต
การส�ารวจตลาด	การวเิคราะหความตองการของผูใช	การออกแบบผลติภัณฑ
ใหสอดคลองกับความตองการของผูใช	พัฒนาผลิตภัณฑ	ทดสอบผลิตภัณฑ	
และการท�าการตลาด	เพือ่ใหผูบรโิภคสามารถเขาถงึผลติภณัฑ	รวมทัง้รปูแบบ
ของการสรางรายได

519313	 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล	 3(3-0-6)
	 (Digital	Control	Systems)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดทางระบบควบคุมแบบดิจิทัล	ทบทวนวิธีการแปลงแบบ	z	
ทรานสเฟอรฟงกชนั	การวเิคราะหผลตอบสนอง	ความสมัพนัธระหวางตวัแปร	
s	กบัตวัแปร	z	เสถียรภาพ	การออกแบบ	ตวัควบคมุและการออกแบบตวัสังเกต
ดวยเทคนคิตวัแปรสถานะ	การจ�าลอง	และการอนวุตัระบบควบคมุแบบดจิทิลั

519314	 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร	 3(2-3-5)
	 (Sensors	and	Transducers	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การวัดทางตรงและการวัดทางออม	การแปลงรูปพลังงานของ
เซนเซอร	เซนเซอรชนดิพาสซปีและเซนเซอรชนดิแอคทปี	ปจจยัความผดิพลาด
ของเซนเซอร	นิยามเกี่ยวกับเซนเซอรการปรับปรุงการวัดของเซนเซอร	วงจร
สงสัญญาณออกของเซนเซอร	วงจรขยายรับสัญญาณของเซนเซอร	วงจรของ
เซนเซอร	วงจรขยายส�าหรับเซนเซอร	การปองกันสัญญาณรบกวน	อุปกรณ
วัดความเรง	โพเทนชิออมิเตอร	เอ็นโคดเดอร	รีโซลฟเวอร	อุปกรณตรวจจับ
ระยะ	อุปกรณตรวจจับแสง	อุปกรณตรวจจับการชน	อุปกรณส�าหรับวัดแรง	
วัสดุเพียโซเซรามิกส	ไจโรสโคป	อุปกรณตรวจวัดความดัน

519315	 การอินเทอรเฟซไมโครคอมพิวเตอร	 3(2-3-5)
	 (Microcomputer		Interfacing)
	 วิชาบังคับกอน	:	519106	ไมโครคอนโทรลเลอร
	 การเช่ือมตออปุกรณสนบัสนนุตางๆ	ทีท่นัสมยัทีใ่ชในปจจบุนั	ไดแก	
พอรตแบบขนาน	พอรตแบบอนุกรม		อุปกรณตั้งเวลาและนับ	ตัวควบคุมการ
อินเทอรรัปต	การเปล่ียนสัญญาณจากแอนะล็อกเปนดิจิทัล	การเปลี่ยน
สัญญาณดิจิทัลเปนแอนะล็อก	การเชื่อมตอกับตัวตรวจจับอุณหภูมิ		ตัวตรวจ
จบัแสงสวาง		ตวัตรวจจบัการเคลือ่นทีแ่ละระยะทาง		ตวัตรวจจบัการไหลของ
ของเหลว		การเชือ่มตอกบัอปุกรณอนิพตุตางๆ	ไดแก	เมาส	ดจิไิทเซอร	เปนตน	
ระบบบัสตามมาตรฐาน	IEEE	488	การเช่ือมตอในลักษณะเครือขายทองถิ่น	
การกราวดและชีลดเพื่อลดสัญญาณรบกวน

519316	 การประยุกตและใชงานไมโครโพรเซสเซอร	 3(2-3-5)
	 (Microprocessor		Applications)
	 วิชาบังคับกอน	:	519106	ไมโครคอนโทรลเลอร
	 ทรานสดวิเซอรและตวัตรวจจบัแบบตางๆ	การประยกุตและใชงาน
ไมโครโพรเซสเซอร	ดานควบคมุระบบการท�างานตางๆ	เชน	ควบคมุการท�างาน
ของระบบจักรกล	ระบบโทรศัพท	ระบบสื่อสาร	และอื่นๆ
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519317	 ระบบควบคุมอัตโนมัติ	 3(3-0-6)
	 (Automatic	Control	Systems)
	 วิชาบังคับกอน	:	 519304	สญัญาณและระบบ	และ	519313	ระบบ

ควบคุมแบบดิจิทัล
	 หลกัการควบคมุอตัโนมตั	ิการวเิคราะหและแบบจ�าลองของชิน้สวน
ควบคมุเชงิเสน	แบบจ�าลองทางคณติศาสตรของระบบพลวตั	คณุลกัษณะของ
ระบบควบคมุปอนกลบั	สมรรถนะของระบบควบคมุปอนกลบั	เสถยีรภาพของ
ระบบปอนกลับเชิงเสนระเบียบวิธีรูทโลกัส	ระเบียบวิธีตอบสนองความถี	่
เสถียรภาพในโดเมนความถี่	การวิเคราะหระบบควบคุมในโดเมนเวลา	การ
ออกแบบและการทดแทนของระบบควบคุมปอนกลับ

520001	 เศรษฐศาสตรเบื้องตน	 3(3-0-6)
	 (Principles	of	Economics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักและความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร	โดยศึกษาเกีย่วกบั		หลกั
ทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาคประกอบดวย	อุปสงคและอุปทาน	โครงสราง
ตลาดแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ	พฤติกรรมของผูบริโภค	และหลักทั่วไป
ของเศรษฐศาสตรมหภาค	ประกอบดวย	รายไดประชาชาติ	วัฏจักรธุรกิจ	
เงินเฟอ	นโยบายการเงิน	นโยบายการคลังและการคาระหวางประเทศ	

520002	 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Quantitative	Analysis	in	Business)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 วธิกีารทางคณติศาสตรทีจ่ะชวยสรางทกัษะในการวเิคราะหปญหา		
โดยศึกษาลักษณะของตัวแบบและวิธีการทางคณิตศาสตร	ที่เปนประโยชน	
ตอการตดัสนิใจทางธุรกจิ	เชน	เวคเตอรและเมทรกิซ	สมการเสนตรง	โปรแกรม
เชงิเสน	ตวัแบบการขนสง	การวเิคราะหมารคอฟ	การวเิคราะหขายงาน	ทฤษฎี
การตดัสินใจ	ทฤษฎกีารแขงขนั	และแบบจ�าลองทางคณติศาสตร	โดยเนนการ
ประยุกตใชกับปญหาทางธุรกิจ	และการใชโปรแกรมส�าเร็จรูป

520003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Business	Law)		
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี		
	 ศึกษาความรูทั่วไปทางกฎหมาย	กฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกร
ธรุกจิ	หลกักฎหมายนติกิรรมและสญัญาทางธรุกิจ	อาทิ	สญัญาซือ้ขาย	สญัญา
ขายฝาก	สัญญาเชาทรัพย–เชาซ้ือ	สัญญากูยืมเงินและหลักการประกันดวย
บุคคลและทรัพย	สัญญาตัวแทน	สัญญาตั๋วเงิน	สัญญาเพื่อระงับขอพิพาททาง

ธรุกิจ		หลกักฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ	เชน	ตราสารทนุและตราสาร
หนี้	รวมถึงจริยธรรมส�าคัญของผูบริหารและพนักงาน	และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ

520004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
	 (Business	English	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศัพทส�านวนของเอกสารและบทความทางธุรกิจ	เชน	หนังสือพิมพ	
นติยสาร	ขอมลูทางอนิเทอรเนต็	เปนตน	ฝกใชภาษาในการฟง	การพดู	การอาน	
และการเขียน

520005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2		 3(2-2-5)
	 (Business	English	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกใชทักษะการฟง	การพูด	การอาน	และการเขียนภาษาอังกฤษ
ธุรกิจจากเอกสารจริง	เชน	ขาวธุรกิจจากหนังสือพิมพ	บทความธุรกิจจาก
นิตยสาร	ขอมูลทางธุรกิจจากอินเ	ทอรเน็ต	เปนตน	ฝกรายงานขอความและ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนกลุม

520006	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ	 3(2-2-5)
	 (Information	Technology	for	Business)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ	บทบาท	และรปูแบบของ
ระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ	องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประเภทและวิธีการในการประมวลผลขอมูล	แนวความคิดในการน�า
ระบบคอมพิวเตอรมาใช ในการบริหารงานธุรกิจประเภทตางๆ	การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ	การเขาถึง	และการประมวล
ผล	เพื่อน�าเสนอสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการระบบงานทางธุรกิจ

520007	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Business	Statistics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การวิเคราะหปญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ	โดยศึกษาการวัดแนว
โนมเขาสูสวนกลาง	การวัดการกระจาย	การประมาณคา	การทดสอบสมมติ
ฐานของคาพารามิเตอร	 การวิเคราะหความแปรปรวน	การวิเคราะหอนุกรม
เวลา	การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ
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520008	 การภาษีอากร	1		 3(3-0-6)
	 (Taxation	I)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักเกณฑวิธีการประเมินผลและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ		ตาม
ประมวลรัษฎากรที่ใช อยู ในปจจุบัน	ไดแก	ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา	
ภาษมีลูคาเพิม่	ภาษเีงนิไดนติบิคุคล	ภาษเีงนิไดหกั	ณ	ทีจ่าย	ภาษธีรุกิจเฉพาะ	
ภาษีศุลกากร	ภาษีสรรพสามิต	อากรแสตมป	

520009	 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ		 3(3-0-6)
	 (Production	and	Operation	Management)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 การจัดการการผลิตในลักษณะที่เปนเชิงระบบ	ซึ่งประกอบดวย		
หนาที่และระบบการผลิต	การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต	การ
วางแผนก�าลังการผลิต	และความตองการทรพัยากรการผลติ	การวางแผนท�าเล
ทีต่ัง้	การวางแผนผงัสถานประกอบการ	การจดัการการจดัซือ้และสนิคาคงคลงั	
รวมทัง้การจดัการหวงโซอปุทาน	การควบคมุคณุภาพ	และการจดัการโครงการ	
เพื่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานและการแขงขัน

520011	 การจัดการกลยุทธ	 3(3-0-6)
	 (Strategic	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดเกีย่วกบัการจดัการเชงิกลยทุธ		องคประกอบของการจดัการ
กลยุทธ	การวิเคราะห	การก�าหนดและการน�ากลยุทธไปใชวิเคราะหความ
ไดเปรียบในการแขงขนั	การตรวจสอบและการติดตามกลยทุธ	รวมทัง้การปรบั
ตัวและก�าหนดแนวทางใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาของสังคมเศรษฐกิจในประเทศและนานาชาติ	และมีการน�าหลัก
คุณธรรมเปนหลักการก�าหนดกลยุทธ

521003	 การบัญชีเบื้องตน	 3(2-2-5)
	 (Principles	of	Accounting)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความหมาย	วตัถปุระสงคและประโยชนของการบญัช	ีหลกัการและ
วธิกีารบนัทกึบญัชตีามหลกัการบญัชคีู	การจดัท�างบการเงินเพือ่การวดัผลการ
ด�าเนินงาน	และแสดงฐานะการเงินของธุรกิจซื้อขายไป	ธุรกิจใหบริการและ
ธุรกิจอุตสาหกรรม	รวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม

521004	 การบัญชีส�าหรับผูบริหาร	 3(2-2-5)
	 (Accounting	for	Manager)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	521003	การบัญชีเบื้องตน	
	 ขอมูลพื้นฐานของการบัญชีเพื่อการจัดการ	ความส�าคัญของการ
สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพประเภทตาง	ๆ 	ไปยงัผูใชขอมลู	ขอบเขตการบญัชเีพือ่
การจัดการ	การจัดการธุรกิจและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ	การวางแผนธุรกิจ	
แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุนและวิธีการค�านวณตนทุนตามวิธีการตางๆ	การ
บรหิารสนิคาคงคลงั	ขอมลูเพือ่การจดัท�างบประมาณเพือ่การวางแผนและการ
ควบคุม	การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน	ปริมาณ	และก�าไร

522001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
		 (Principles	of	Marketing)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวความคิด	ความหมาย	หนาที่และวิวัฒนาการ	ความส�าคัญของ
การตลาด	ระบบการตลาด	และส่ิงแวดลอมทางการตลาด	การจดัการการตลาด	
การแบงสวนตลาด	และการเลือกตลาดเปาหมาย	พฤติกรรมผูบริโภค	ระบบ
ขอมลูทางการตลาด	การวจิยัการตลาด	สวนประสมการตลาดซึง่ประกอบดวย
ผลติภณัฑ	ราคา	การจดัจ�าหนาย	และการสงเสรมิการตลาด	รวมทัง้สอดแทรก
จริยธรรมทางการตลาด

523001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)	
	 (Business	Finance)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความรูทัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิ	เปาหมาย	ความส�าคญั	ขอบเขต	บทบาท
หนาที่ของฝายการเงินโดยเปนการบริหารเงินทุนหมุนเวียน	การจัดหาเงินทุน	
จากตลาดการเงิน	การวางแผน	และการพยากรณทางการเงิน	เทคนิคในการ
วิเคราะหงบการเงิน	การตัดสินใจทางการเงิน	ตัดสินใจโครงการลงทุน	
โครงสรางของเงินทุนและนโยบายการจายเงินปนผล	

524001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)
	 (Principles	of	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคดิพืน้ฐานและลกัษณะขององคการ	หลกัการจัดการ	กระบวน	
การจดัการ	สภาพแวดลอมทางการจดัการ	จรยิธรรมในการจดัการ	หนาท่ีหลกั
ในการจัดการ	ไดแก	การวางแผน	การจัดองคการ	การน�าและการควบคุม
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526101	 การจัดการทรัพยากรมนุษย		 3(3-0-6)		
	 (Human	Resource	Menagement)
	 วิชาบังคับกอน		:		524001	หลักการบริหาร
	 แนวความคิด	หลักการ	ลักษณะบทบาทและหนาที่ของการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย	ซึง่รวมถงึเรือ่งการวเิคราะหงาน	การวางแผนงาน	การสรรหา	
การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย	การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย	
การประเมนิการปฏบิตังิาน	การเปลีย่นแปลงต�าแหนง	การบรหิารคาตอบแทน	
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน	ระเบียบวินัยและการรองทุกข	การ
สรางบรรยากาศในการท�างานและการสรางความสัมพันธกับพนักงาน	

526102	 พฤติกรรมองคการ			 3(3-0-6)		
	 (Organizational	Behavior)
	 วิชาบังคับกอน		:		สอบไดวิชา	524001	หลักการบริหาร
	 แนวคดิพืน้ฐานของพฤติกรรมองคการ	ความสมัพนัธระหวางบุคคล
ในองคการ	คนกับองคการ	องคการกับองคการโดยรวมถึงพฤติกรรมระดับ
บุคคล	พฤติกรรมกลุม	โดยศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการแสดงพฤติกรรม	
และการน�าไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการท�างาน	
รวมทั้งพฤติกรรมระดับองคการ	ภาวะผูน�า	การสื่อสาร	ความขัดแยง	และการ
เปลี่ยนแปลงขององคการ

526103	 การวางแผนและการควบคุม			 3(3-0-6)		
	 (Planning	and	Control)
	 วิชาบังคับกอน		:		524001	หลักการบริหาร
	 แนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค และนโยบายขององค การ	
กระบวนการตดัสนิใจ	การวเิคราะหลูทางในการตดัสนิใจ	การก�าหนดแผนการ
ด�าเนนิงาน	การประเมนิผลการควบคมุการปฏบัิตงิาน	รวมทัง้เครือ่งมอืทีใ่ชใน
การวางแผน	การประเมินผลและการควบคุม	เชน	การสรางระบบขายงาน

526104	 การออกแบบองคการ			 3(3-0-6)		
	 (Organization	Design)
	 วิชาบังคับกอน		:		สอบไดวิชา	524001	หลักการบริหาร
	 แนวคิดทฤษฎีองคการและการบริหาร	ต้ังแตสมัยเดิมจนถึงสมัย
ปจจบุนั	เพือ่น�ามาเปนแนวทางประยกุตใชในการออกแบบโครงสรางองคการ	
และการบริหารที่เหมาะสมตามสถานการณ	การศึกษารูปแบบขององคการ	
การจดัแผนกงาน	สายการบงัคบับญัชาความรบัผดิชอบ	การมอบหมายอ�านาจ
หนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพ	เพื่อใหเกิดความสัมพันธและความรวมมือระหวาง
บคุคลฝายตางๆ	ในองคการ	รวมถึงผลกระทบของโครงสรางองคการแบบตางๆ	
ที่มีผลกระทบตอผลิตภาพขององคการ	

526105	 การจัดการความเปลี่ยนแปลง			 3(3-0-6)		
	 (Change	Management)		
	 วิชาบังคับกอน		:		สอบไดวิชา	524001	หลักการบริหาร
	 ศกึษาหลกัและวธิกีารเกีย่วกบัการบรหิารการเปลีย่นแปลงและการ
พัฒนาองคการ	แนวคิด	รูปแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลง	ปจจัยที่มีตอการ
เปลีย่นแปลงขององคการ	กระบวนการพฒันาองคการ	การจดัองคความรูและ
การสรางองคการแหงการเรียนรู	การบริหารความขัดแยง	และการน�าเอา
นวัตกรรมการบริหารมาประยุกตใชในการจัดการ	เพื่อเปนการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน

526106	 การจัดการธุรกิจขามชาติ			 3(3-0-6)		
	 (Multinational	Business	Management)
	 วิชาบังคับกอน		:		ไมมี	
	 วัตถุประสงค	และมูลเหตุจูงใจในการด�าเนินธุรกิจระหวางประเทศ	
สภาพแวดลอมที่ตองพิจารณา	องคการการคาโลกและเขตเสรีการคา	ทฤษฎี
การคาระหวางประเทศ	บทบาทของวัฒนธรรมในการจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ	แนวทางการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศ	กลยุทธการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ	โครงสรางองคการและการบริหารทรพัยากรมนษุยของบริษัท
ขามชาติ	จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจระหวางประเทศ

526107	 การบริหารโครงการ			 3(3-0-6)		
	 (Project	Management)
	 วชิาบงัคบักอน		:		สอบไดวชิา	526101	การจดัการทรพัยากรมนษุย
	 วตัถปุระสงค	หลกัการ	วธิกีาร	ปญหาในการประเมนิการปฏบิตังิาน
และการแกไข	การพัฒนาและการน�าระบบการประเมินการปฎิบัติงานสูการ
ปฏิบัติ	กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน	การใหขอมูลยอนกลับและการ
สัมภาษณเมื่อมีการการประเมินการปฏิบัติงาน	รวมทั้งการน�าขอมูลยอนกลับ
ที่ไดรับจากการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชในการบริหารการปฏิบัติงาน	
และระบบบริหารทรัพยากรมนุษย	

526108	 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ			 3(3-0-6)		
	 (Research	Methodology	in	Business)
	 วิชาบังคับกอน		:		ไมมี
	 ความเปนมา	แนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัยทางธุรกิจ	หลัก
การ	ระเบียบวิธี	และกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ	ประโยชนและความส�าคัญ
ของการวิจัย	การวางแผนการวิจัย	หลักการก�าหนดประเด็นปญหาเพื่อการ
วิจัย	ขั้นตอนในการท�าวิจัย	การเขียนโครงราง	และการเขียนรายงานการวิจัย
และการเผยแพร	
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526109	 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ			 3(3-0-6)		
	 (Information	System	in	Decision	making)
	 วิชาบังคับกอน		:		ไมมี
	 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพือ่
การจดัการ	โครงสรางองคกร	องคประกอบของระบบสารสนเทศ	ประเภทของ
ระบบสารสนเทศ	ผลกระทบของระบบสารสนเทศตองคกร	การวางกลยุทธ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศ	บทบาทเชิงกลยุทธของระบบสารสนเทศ	
ทฤษฎีการตัดสินใจ	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	หลักการคลังขอมูล	เหมือง
ขอมูล	และการประยุกตใชในเชิงการแขงขันทางธุรกิจ	กรณีศึกษาตางๆ	ที่
เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	

526110	 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจ			 3(3-0-6)		
	 (Seminar	in	Business	Management)
	 วิชาบังคับกอน		:		เคยเรียนวิชาเอกบังคับมาแลวอยางนอย	4	วิชา
	 ประเด็นพิเศษและเรื่องที่อยูในความสนใจทางดานทรัพยากรณ
มนุษยในองคการ	การพิจารณาปญหาทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคการ	และงานวจิยัทีเ่กีย่วของ	หวัขอเร่ืองอภิปรายอาจเปลีย่นแปลงไปตาม
ประเด็นปญหาและสภาพแวดลอม	

526201	 การสื่อสารทางการบริหาร			 3(3-0-6)		
	 (Management	Communication)
	 วิชาบังคับกอน		:		สอบไดวิชา	524001	หลักการบริหาร
	 ความส�าคัญและปญหาของการส่ือสารทางการบริหาร	โดยเนน
กระบวนการของการสื่อสาร	พฤติกรรมของการสื่อสารแบบของการสื่อสาร	
โครงสรางขององคการที่มีผลตอการสื่อสาร	การแปลความหมายของการ
สื่อสาร	และลักษณะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	รวม
ทั้งวิธีการและปญหาในการสรางระบบขอมูลขั้นพื้นฐานทางการบริหาร

526202	 ภาวะผูน�า			 3(3-0-6)		
	 (Leadership)
	 วิชาบังคับกอน		:		สอบไดวิชา	524001	หลักการบริหาร
	 แนวความคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการเปนผูน�าและปจจัยทีก่�าหนดตวัผูน�า	
วิธีการบริหารของผูน�า	อิทธิพลของผูน�าที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจ	และ
ผลงานของกลุ ม	การปรับตัวของผู น�าในสภาพการณต างๆ	เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานของกลุม	โดยน�ากรณีศึกษาประกอบการเรียน	

526203	 การบริหารความหลากหลาย			 3(3-0-6)		
	 (Diversity	Management)
	 วิชาบังคับกอน		:		สอบไดวิชา	524001	หลักการบริหาร
	 การบูรณาการความแตกตางและความหลากหลายอันเกิดจาก
พนักงานเขาดวยกัน	เพื่อน�ามาใชกับสภาพแวดลอมที่ไมแนนอนและเสี่ยงตอ
การบริหารงานในองคการความหลากหลาย	เชน	ความเชื่อทางศาสนา	การ
ศึกษาประสบการณและสภาพครอบครัวของพนักงาน	อายุ	วัฒนธรรม	เพศ
และความสามารถของแตละคนลวนเปนปจจัยส�าคัญในการท�างาน	ผูบริหาร
จะตองเชือ่มตอความหลากหลายเหลานีส้�าหรบัน�ามาใชในการปฏบิตัติอคนใน
ที่ท�างานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณที่ไมคงที่

526204		การเป็นผูประกอบการ			 3(3-0-6)		
	 (Entrepreneurship)	
	 วิชาบังคับกอน		:		สอบไดวิชา	524001	หลักการบริหาร
	 ความหมาย	บทบาท	ประเภท	และคุณลักษณะพิเศษของธุรกิจ	
แนวความคดิและลกัษณะของการเปนผูประกอบการ	วธิกีารเริม่ตนธรุกจิ	การ
ด�าเนนิงาน	และปญหาในการจดัการ	นบัตัง้แตการวเิคราะหและประเมนิสภาพ
แวดลอมทางธุรกิจ	การศึกษาความเปนไปได	การจัดการแหลงทุน	การจัดท�า
แผนธุรกิจตลอดจนศึกษาปจจัยส�าคัญท่ีจ�าเปนตอการเริ่มตนธุรกิจที่ประสบ
ความส�าเร็จ	ไดแก	การตลาด	การเงิน	กฎหมาย	สังคมและการแขงขัน

526205	 การบริหารธุรกิจขนาดยอม		 3(3-0-6)		
	 (Small	Business	Management)
	 วิชาบังคับกอน		:		สอบไดวิชา	524001	หลักการบริหาร
	 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพและความสามารถของผูประกอบการ
ซึง่มสีวนตอความส�าเร็จของธรุกจิและการแสวงหาโอกาสในการเปนผูประกอบ
การ	ความหมาย	ลักษณะ	ประเภท	บทบาท	ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบ
และปญหาของธรุกจิขนาดยอม	การด�าเนนิงานของธรุกจิขนาดยอมดานตางๆ	
คือ	การตลาด	การบริหาร	การบัญชีและการเงิน	การบริหารบุคคล	การจัดซื้อ	
และการควบคมุ	สนิคาคงเหลอื	รวมทัง้สาเหตทุีท่�าใหธรุกจิขนาดยอมลมเหลว
และปจจัยที่ท�าใหธุรกิจขนาดยอมประสบความส�าเร็จ	
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526206	 การจัดการความรู			 3(3-0-6)		
	 (Knowledge	Management)
	 วิชาบังคับกอน		:		ไมมี
	 ศกึษาองคความรูและววัิฒนาการทางความคดิของแนวคดิองคการ
แหงการเรียนรูและแนวคิดการจัดการความรู	นักศึกษาจะไดเรียนรูถึงความ
สมัพนัธระหวางองคการแหงการเรยีนรูและการจดัการความรู	ความส�าคญัของ
การจดัการความรูและการจดัการความรูในโลกยคุเศรษฐกจิสงัคมบนฐานความ
รู	และจะไดศึกษาแนวทางการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางเปนระบบและไดเรยีนรูถงึแนวทางและกระบวนการจดัการความรูอยาง
เปนระบบ

526207	 การจัดการธุรกิจบริการ			 3(3-0-6)		
	 (Service	Business	Management)		
	 วิชาบังคับกอน		:		ไมมี
	 ศึกษาการจัดการธรุกจิการบริการตางๆ	ศกึษาวธิกีารปฏบิตังิานของ
บคุลากรในธุรกจิบรกิาร	ไดแก		อตุสาหกรรมการทองเทีย่ว	มคัคเุทศก	พนกังาน
โรงแรม	ผูประกอบการและพนักงาน	รานอาหาร	รานขายของที่ระลึก	ฯลฯ	
เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ

526208	 การตอรองทางธุรกิจและการจัดการความขัดแยง			 3(3-0-6)		
	 (Business	Negotiation	and	Conflict	Management)
	 วิชาบังคับกอน		:		ไมมี
	 แนวคิดวาดวยการจัดการความขัดแยง	วิเคราะหความขัดแยงใน
สังคมสมัยใหม	ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ	
ความขดัแยงเชงิอตัลกัษณ	ความขดัแยงทางชาตพินัธุ	ความขดัแยงในองคการ	
การก�าหนดรูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแยง	การจัดท�าประชาพิจารณ	
การประชามต	ิการเจรจาตอรอง	และการปรกึษาหารอืรวม	แนวคดิวาดวยการ
มีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย	ระดับและรูปแบบของการ
มีสวนรวม	และการจัดการความขัดแยงแบบมีสวนรวม

526209	 ประสบการณวิชาชีพการจัดการ	(การฝึกงาน)	6(0-0-300	ชม.)		
	 (Professional	Experiences	in	Business	
	 Management	(Apprenticeship)		
	 วิชาบังคับกอน		:		โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา	
	 จัดใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถและความช�านาญทางการ
จัดการ	โดยใหมีการฝกงานในหนวยงานภาครัฐ	ภาครัฐวิสาหกิจ	หรือภาค

เอกชน	รวมทั้งหนวยงานประเภทอ่ืนๆ	ทั้งนี้เนนการรวบรวมขอมูล	การ
วเิคราะหการบรหิารในองคการ	ตลอดจนการวางโครงการในการแกไขปญหา
ในชีวิตจริง	โดยเฉพาะวัฒนธรรมองคการ	เทคนิคการบริหารงานขององคการ	
พฤติกรรมมนุษยในองคการ

1.		กลุมวิชามนุษยศาสตร	(Humanities	Courses)
600101	 ดนตรีกับชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	 องคประกอบของดนตร	ีความสมัพนัธของดนตรทีีม่ตีอมนษุย	คณุคา	
การสรางจินตนาการและ	เจตคติที่ดีตอดนตรี	ทักษะมารยาทในการฟง
ดนตรี	ชีวิตและผลงานของคีตกวีที่คัดสรร
	 	 Components	of	music;	relationship	between	human	and	
music,	value	awareness,	creation	of	imagination,	positive	attitude	
towards	music,	skills	and	manners	in	listening	to	music;	life	and	
work	of	selected	musicians.

600102	 มนุษยกับคุณคาทางอารยธรรม	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 วิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่
ส�าคัญต้ังแตยุคโบราณถึงยุคปจจุบัน	การแผขยายและถายทอด	การแลก
เปลีย่นอารยธรรมในดินแดนตางๆ	อนัมีผลตอสภาพบานเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม
และวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน
	 Evolution	and	characteristics	of	major	eastern	and	western	
civilizations	from	ancient	to	modern	periods;	the	spread,	
transformation,	and	exchange	of	civilizations	across	many	parts	
of	the	world	which	influence	variations	in	communities,	economics,	
societies,	and	cultures	in	the	current	world

600103	 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณคาชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)
 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความหมาย	ขอบเขตและลกัษณะปรชัญาและศาสนา	ความคดิของ
ปรัชญาและศาสนาที่ส�าคัญ	การประยุกตใชปรัชญาและศาสนากับชีวิตและ
สังคม
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	 Definition,	scope	and	characteristics	of	philosophy	and	
religion;	significant	concepts	of	philosophy	and	religion;	applications	
of	philosophy	and	religion	to	life	and	society.

600104	 สุนทรียภาพของชีวิต	 	3(3-0-6)
	 (Aesthetics	for	Life)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความงามเพื่อการวิเคราะห	อภิปรายคุณคาสุนทรียภาพในศาสตร	
ดนตรี	ศิลปะ	วรรณกรรม	เพ่ือใหเกิดจิตใจที่ดีงาม	การรับรูศาสตรแตละดาน
ดวยความชื่นชมคุณคาแหงสุนทรียภาพ	
	 Aesthetics	for	appreciation	of	beauty,	criticism	and	
judgment	of	aesthetic	values	in	the	fields	of	music,	art	and	
literature	to	create	virtuous	mind;	recognition	and	appreciation	
of	aesthetic	values	in	related	fields.

600105	 มนุษยกับการใชเหตุผล	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ลักษณะของการใชเหตุผล	ประเภทของการใชเหตุผล	ภาษาและ
การนิยามความหมาย	ขอบกพรองของการใชเหตุผล	การใชเหตุผลใน
ชีวิตประจ�าวัน
	 Characteristics	and	types	of	reasoning;	language	and	
definition;	fallacious	reasoning;	use	of	reason	in	everyday	life.

600106	 จิตส�านึกสาธารณะ	 	3(3-0-6)	
	 (Public	Minded	Spirit)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ปลกูฝงจติส�านกึสาธารณะ	บทบาทและหนาที	่ความรบัผดิชอบของ
การเปนพลเมืองที่ดีของสังคม	เนนการสงเสริมดานคุณธรรม	จริยธรรมตอ
ตนเอง	ตอผูอื่นและสภาพแวดลอม	ผานกระบวนการหลากหลายวิธี	
การท�ากิจกรรมจิตอาสา	เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ	การใชเหตุผล
และพฤติกรรมที่ดี
	 Cultivation	of	public	awareness	about	the	role,	duty	and	
responsibility	of	being	good	citizen;	focus	on	promoting	ethical	
and	moral	values	for	oneself	and	others	as	well	as	the	environment	
through	various	approaches	and	voluntary	work;	understanding	

of	how	attitude	and	behavior	are	relevant	to	public	minded	
activities.

2.	กลุมวิชาสังคมศาสตร	(Social	Sciences	Courses)	
600201	 จิตวิทยาเพื่อการด�าเนินชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Psychology	for	Living)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการด�าเนินชีวิต	ความแตกตาง
ระหวางบุคคล	พัฒนาการของมนุษย	การรับรู	การเรียนรู	การเขาใจและ
ควบคมุอารมณ	การจัดการความขดัแยง	การพฒันาตนเอง	การเสรมิสรางการ
เห็นคุณคาในตนเอง	สุขภาพจิตและการปรับตัวเพื่อความสุขในชีวิต
	 Basic	concept	of	psychology	for	living;	individual	
differences;	human	development;	perception	and	learning;	
understanding	and	emotional	control;	conflict	management;	self-
development;	self-esteem	cultivation;	mental	health	and	personal	
adjustment	for	a	happy	life.

600202	 วิถีของสังคม	 3(3-0-6)
	 (Path	of	Society)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 แบบและลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม	ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนทางสังคมกับวัฒนธรรม	
เศรษฐกจิและการเมอืง	พฒันาการของสงัคมไทย	ปญหาและแนวทางแกปญหา
ทางสังคมในยุคปจจุบัน	
	 Theories	of	social	change;	forms	and	characteristics	of	
social	change;	factors	affecting	social	changes	in	society	and	
culture,	economics	and	politics,	and	Thailand’s	social	development;	
problems	and	solutions	on	current	social	changes.

600203	 การเสริมสรางคุณภาพชีวิต		 3(3-0-6)
	 (Life-Quality	Promotion)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความส�าคัญของสุขภาพและคุณภาพชีวิต	วิเคราะหคุณภาพ
ชวีติมนษุยในสภาพแวดลอมและสงัคมปจจบุนั	ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอสขุภาพ	
ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต	พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบ
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องครวม	กิจกรรมสรางเสริมการเรียนรูเก่ียวกับสุขภาวะทางกาย	จิต	สังคม
และปญญา	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
	 Significance	of	health	and	quality	of	life;	analysis	of	human	
quality	of	life	in	current	environment	and	society;	factors	affecting	
health	and	safety,	and	quality	of	life;	health	behavior	and	holistic	
health	care;	activities	for	learning	encouragement	of	states	of	
mental,	physical,	social	and	intellectual	health	for	life-quality	
development.

600204	 ความสงาแหงตน		 	3(3-0-6)
	 (Personality	Development)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การพัฒนาตนเองดานบุคลิกภาพ	ทักษะการเขาสังคม	การรูจัก
ตนเอง	การท�างานเปนทมี	ภาวะผูน�า	การคดิสรางสรรค	และมารยาททางสงัคม
	 Personality	self-development	in	social	skills,	self-
awareness,	team	working,	leadership,	creativity,	and	social	
manners.

600205	 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน	 	3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความหมาย	ความส�าคญั	บทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบของพลเมือง
ภายใตระบอบประชาธิปไตย	สิทธิ	หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก	ความสัมพันธและผลกระทบของ	โลกาภิวัตนตอ
โครงสรางทางเศรษฐกจิ	สังคม	วฒันธรรมและวถิชีวีติ	การปรับตวัภายใตบริบท
ของสังคม	ที่เปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากโลกาภิวัตน	
	 Definition	and	significance	of	citizenship;	roles	and	
responsibilities	of	citizen	under	democracy;	rights,	duties	and	
freedoms	as	Thai	and	global	citizens;	relationship	and	effect	of	
globalization	on	socio-economic	structures,	cultures	and	ways	of	
life;	individual	adjustment	under	changing	social	contexts	affected	
by	globalization.

600206	 กฎหมายในการด�าเนินชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป	สทิธเิสรภีาพและหนาทีข่อง
ประชาชนตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย	กฎหมายลกัษณะบคุคลและ
ครอบครวั	กฎหมายลกัษณะทรพัยสนิและมรดก	กฎหมายนติกิรรมและสญัญา	
กฎหมายลักษณะละเมิด	กฎหมายทรัพยสินทางปญญา	กฎหมายอาญาทั่วไป	
กฎหมายอิเล็กทรอนิกส
	 	Introduction	to	general	law;	people’s	right,	duty	and	
freedom	to	constitution	of	Kingdom	of	Thailand;	persons	and	
family	law;	law	of	property	and	succession;	law	of	juristic	act	and	
contract;	tort	law;	intellectual	property	law;	criminal	law;	electronic	
law.

600207	 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช	 3(3-0-6)
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	ภาวะ
เศรษฐกจิโลกและปญหาเศรษฐกจิในภมูภิาคและประเทศไทย	ปรชัญา	แนวคดิ
เศรษฐกจิพอเพยีงและวธิกีารน�าไปประยกุตใชกบัเศรษฐกจิและสงัคมไทยเพือ่
น�าไปสูการพฒันาและแกไขปญหาทีย่ัง่ยนื	การวเิคราะหผลสมัฤทธิก์รณีศกึษา
ตางๆ	ที่มีการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	และทฤษฎีใหมไปใชกับเหตุการณ
จริง
	 Social	and	economic	evolution	in	Thailand;	world	
economic	situation	and	economic	problems	in	regional	Asia	and	
Thailand;	philosophy,	concept	and	application	of	sufficiency	
economy	in	Thai	society	and	economy	leading	to	sustainable	
development	and	problem	solving;	analysis	of	achievement	on	
case	studies	based	on	concepts	of	sufficiency	economy	and	new	
theory	in	actual	situations.	
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600208	 จิตวิทยาเชิงบวก	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก	การศึกษาพฤติกรรมดานบวกของมนุษย	
สุขภาวะโดยรวมและความพึงพอใจ	การคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค	การปรับ
ทัศนคติ	ปรับสภาวะทางจิตใจ	โดยเนนการพัฒนาตนเองใหมองโลกในแงด	ี
ผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย	ตลอดจนการปรับตัวเพื่อมีความสุขใน
ชีวิต	
	 Concept	of	positive	psychology;	human	positive	
characteristics	and	behaviors;	welling	and	satisfaction;	creative	
thinking	and	problem-solving;	adjustments	of	opinion	and	mental	
health	with	an	emphasis	on	self-development	in	optimistic	
viewpoints	through	diversified	learning	processes,	including	self-
adjustment	to	attain	happiness	in	life.

3.	กลุมวิชาภาษา	(Language	Courses)
600301	 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน	 3(2-2-5)
	 (English	in	Daily	Life	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การใชทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมายในบริบทตางๆ	ทั้งที่
เปนภาษาทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการโดยบรูณาการทกัษะหลกัทางภาษา
ทั้งสี่ทักษะไดแก	การฟง	การพูด	การอาน	และการเขียนเขาดวยกันการใช
โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษและค�าศพัททีเ่กีย่วของกบัเนือ้หาหลกัของบท
เรียนตามหัวขอในชีวิตประจ�าวันเพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษตามทักษะที่
ตองการสื่อความหมายไดถูกตองและชัดเจน
	 Introduction	to	English	in	daily	life	context,	including	
formal	and	informal	English,	by	the	application	of	an	integrated	
approach	for	four	language	skills	–	listening,	speaking,	reading,	and	
writing;	incorporation	in	vocabulary	and	grammatical	structures	
to	accompany	language	elements	of	skills	on	everyday	topics	for	
clear,	accurate,	and	meaningful	communication.

600302	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฟง	พูด	อาน	และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารเชิงบูรณา
การในสถานการณตางๆ	จนสามารถปรบัใชกบัสถานการณเฉพาะโดยเริม่จาก
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวันไปจนถึงการติดตอสื่อสารในการท�างานทั่วไป

	 Integration	of	English	communication	in	listening,	
speaking,	reading,	and	writing	in	general	situations	through	specific	
situations	by	starting	from	daily	life	contexts	to	typical	workplace	
context.

600303	 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)	
	 (Integrated	English)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การใชภาษาอังกฤษส�าหรับการสื่อสารในสถานการณตางๆ	ใน
ชีวิตประจ�าวัน	และการท�างาน	โดยเนนทักษะการฟง	การพูด	การอาน	และ
การเขียน	เพื่อเตรียมความพรอมส�าหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
	 English	usage	for	communication	in	various	situations	in	
both	daily	life	and	the	workplace	with	an	emphasis	on	integration	
in	listening,	speaking,	reading	and	writing	skills	for	the	ASEAN	
community	preparation.

600304	 การฟัง	การพูด	ภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)	
	 (Listening	and	Speaking	English)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักการใชภาษาอังกฤษและค�าศัพท	ส�าหรับทักษะการฟง	การพูด
ของส�าเนยีงภาษาองักฤษทีห่ลากหลาย	ในสถานการณตางๆ	เพือ่เตรยีมความ
พรอมส�าหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
	 English	usage	and	vocabulary	essential	for	listening	and	
speaking	of	different	English	accents	in	various	situations	for	the	
ASEAN	community	preparation.

600305	 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)	
	 (Japanese	in	Daily	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ภาษาญี่ปุนส�าหรับผูที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาญี่ปุนมากอนสราง
ทักษะการฟง	การพูด	การอาน	การเขียนในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใช
ไวยากรณเบือ้งตนไมซบัซอน	โดยใชตัวอกัษรภาษาญีปุ่นพืน้ฐาน	การออกเสยีง
ค�าภาษาญี่ปุนใหถูกตอง	การสนทนาภาษาญี่ปุนและการอานใหความเขาใจ
ภาษาญี่ปุนสั้นๆ	ได	
	 Japanese	for	learners	with	no	previous	background	in	
Japanese;	skills	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	with	basic	
sentence	patterns	based	on	simple	grammatical	rules;	basic	usages	
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of	Japanese	alphabets	and	correct	pronunciation;	Japanese	
speaking	in	daily	life	situations	and	reading	in	short.

600306	 ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Chinese	in	Daily	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ภาษาจีนส�าหรับผูที่ไมมีพื้นความรูภาษาจีนมากอน	ฝกการฟง	การ
พดู	การอาน	การเขยีนภาษาจนี	เรยีนค�าศพัททัว่ไปทีใ่ชในชวีติประจ�าวนั	และ
ระบบ	ไวยากรณพื้นฐานอยางงาย	ฝกออกเสียงและฝกบทสนทนาภาษาจีนที่
มีค�าศัพทและรูปประโยคไมซับซอน	ฝกการอานและการเขียนประโยคงายๆ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
	 Chinese	for	learners	with	no	previous	background	in	
Chinese;	skills	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	with	basic	
sentence	patterns	based	on	simple	grammatical	rules;	basic	
vocabulary	usages	in	simple	sentences;	Chinese	reading	and	writing	
in	simple	sentences	for	daily	life	communication.

600307	 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (French	in	Daily	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ภาษาฝรั่งเศสส�าหรับผูที่ไมมีพื้นความรูภาษาฝรั่งเศสมากอน	ใชรูป
ประโยคและไวยากรณขั้นพ้ืนฐาน	จากทักษะดาน	การฟง	การพูด	การอาน	
และการเขียน	โดยเนนทกัษะการฟง	และการพดู	การสนทนาทีใ่ชในชวีติประจ�า
วัน	อานภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ	สามารถตอบค�าถาม	และเขียนประโยคเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ�าวันได
	 French	for	learners	with	no	previous	background	in	
French;	skills	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	with	basic	
sentence	patterns	based	on	simple	grammatical	rules;	basic	usages	
of	French	alphabets	and	correct	pronunciation;	French	speaking	
in	daily	life	situations	and	reading	in	short.

600308	 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 เสริมสรางทักษะดานการฟง	พูด	อาน	เขียน	ภาษาเวียดนามและ
โครงสรางของภาษาเวียดนาม

	 Vietnamese	in	daily	communication	by	reinforcing	
listening,	speaking,	reading	and	writing	skills;	Vietnamese	structures.

600309	 ภาษาพมาในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Burmese	in	Daily	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 เสริมสรางทักษะดานการฟง	พูด	อาน	เขียน	ภาษาพมาและ
โครงสรางของภาษาพมา
		 Burmese	in	daily	communication	by	reinforcing	listening,	
speaking,	reading	and	writing	skills;	Burmese	structures.

600310	 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน	 3(3-0-6)
	 (Khmer	in	Daily	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 เสริมสรางทักษะดานการฟง	พูด	อาน	เขียนภาษาเขมรและ
โครงสรางของภาษาเขมร
	 Khmer	in	daily	communication	by	reinforcing	listening,	
speaking,	reading	and	writing	skills;	Khmer	structures.

600311	 ทักษะภาษาไทย	 3(	3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ศึกษาภาษาไทย	ดวยการฝกทักษะการพูด	การฟง	การอาน	และ
การเขยีน	เพือ่พฒันาวจิารณญาณการรบัสาร	และน�าไปใชใหเกดิประโยชนตอ
ชีวิตและสังคม	พรอมกับพัฒนาทักษะภาษาใหสื่อสารอยาง	มีระบบ	ตรงจุด
ประสงคของผูส่ือสาร	ดวยภาษาทีส่ละสลวย	ถกูตองตามรปูแบบงานประพนัธ
	 Practice	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	Thai	
language	skills	to	improve	discretion	in	receiving	messages	and	
to	benefit	life	and	society;	development	in	communicative	
language	skills	with	systematic	strategies	to	convey	the	author’s	
objective,	beauty	of	language,	correct	form,	technique,	and	point	
of	view.

600312	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร		 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 พฒันาทักษะการรบัสารและการสงสารโดยการฝกจบัใจความส�าคญั	
สรุปความ	วิเคราะห	และประเมินคา	น�าเสนอสารดวยการพูดและการเขียน
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อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค	รวมทั้งสรางงานเขียนในเชิงวิชาการ
	 Development	in	skills	of	sending	and	receiving	messages	
through	communicative	strategies	in	main	idea	identification,	
summarization,	analysis	and	evaluation;	presentations	using	
speaking	and	writing	techniques	with	discretion	and	creativity,	
including	academic	writing.

600313	 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	
	 (Literary	Arts	for	All)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 คุณคาศิลปะการประพนัธ	ดานเนือ้หา	ภาษา	และกลวธิกีารประพันธ	
จากการเรียนรูรูปแบบงานประพันธ	ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี	เพื่อฝกทักษะ
การอาน	การวิจารณประเมินคาวรรณกรรม	และน�าผลการเรียนรูมาพัฒนา
ทักษะการเขียน	ดวยการสรางสรรคศิลปะการประพันธใหมีคุณคาและเปน
ประโยชนตอมนุษย	สังคม	ธรรมชาติ	
	 Art	of	writing	in	content,	language	and	point	of	view	
techniques;	forms	of	literary	works	both	fiction	and	non-fiction;	
reading	skills	and	literary	evaluation;	application	of	learning	outputs	
to	initiate	writing	skills	and	literary	works	to	maintain	benefits	of	
man,	society	and	nature.

4.	กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร	
(Science	and	Mathematics	Courses)
600401	 คอมพิวเตอรและการประยุกตสรางประโยชน	 3(3-0-6)	
	 ในชีวิตประจ�าวัน	
	 (Computer	and	Applications	Benefits	for	Everyday	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความเปนมาของคอมพิวเตอร	การแบงประเภทของคอมพิวเตอร	
อุปกรณตอพวงกับคอมพิวเตอร	การจัดหาและการเลือกใชคอมพิวเตอรให
เหมาะสมกับงาน	การบ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร	เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน
ปจจุบันและแนวโนมการพัฒนาในอนาคต	ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวร
ประยกุต	อนิเตอรเนต็และโซเชยีลมเีดยี	รวมถึงจรยิธรรมในการใชคอมพวิเตอร	
พระราชบัญญัติและกฎหมาย	ที่เกี่ยวของ
	 Computer	history;	types	of	computer;	peripherals;	
computer	acquisition	and	selection	for	appropriate	tasks;	
maintenance;	latest	computer	technology	and	future	development	
trend;	system	software	and	application	software;	Internet	and	

social	media;	computer	ethics	and	etiquette,	computer-related	
Acts.

600402	 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร	การประยุกตใชความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหด�ารงอยูอยางเปนสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	โดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
	 Scientific	process	and	application;	applied	knowledge	of	
science	and	technology	to	improve	quality	of	life;	realization	in	
effects	of	science	and	technology	innovation	on	man	and	
environment.

600403	 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม	 3(3-0-6)	
	 (Life	and	Environment)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความสมัพนัธระหวางสิง่มชีวีติกบัสภาพแวดลอม	สถานภาพปจจบุนั
และการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ	ระบบนิเวศข้ันพื้นฐาน	
สถานการณปญหาสิง่แวดลอมของประเทศไทยและของโลก	สงัคมคารบอนต�า่	
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม	
	 Relationships	of	living	creatures	and	environments;	
current	status	and	use	of	natural	resources;	basic	ecological	
systems;	Thailand	and	the	world’s	environmental	problem	and	
situation;	low-carbon	society;	conservation	of	natural	resources	
and	environments.

600404	 การจัดการสารสนเทศยุคใหม		 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แหลงสารสนเทศ	ลักษณะของแหลงสารสนเทศ	ทรัพยากร
สารสนเทศ	การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ	ทั้งภายในประเทศและตาง
ประเทศ	การเขยีนเชงิอรรถและบรรณานกุรม	ศกึษาวธิกีารรวบรวมขอมลู	และ
การน�าเสนอขอมูลทางวิชาการ
	 Information	sources,	types	of	information	sources,	
information	resources,	information	access	on	local	and	international	
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resources;	guide	to	writing	footnotes	and	bibliographies;	information	
retrieval	and	document	collection;	presentation	technique.	

600405	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร	 3(2-2-5)	
	 และการน�าเสนอ	
		 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่งานเอกสารและการน�าเสนอ	หลกั
การจัดท�าเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลค�า	การวางแผนการน�าเสนอ	การ
จัดท�างานน�าเสนอดวยโปรแกรมน�าเสนอผลงาน	การเลือกใชซอฟตแวรที่
เหมาะสม	การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัท�าเอกสารและการน�าเสนอ	
เพื่อชวยใหงานเอกสารและการน�าเสนอมีความสมบูรณแบบและสามารถน�า
ไปใชไดจริง
	 Use	of	information	technology	for	documentation	and	
presentation;	principles	of	documentation	by	Word	processor;	
presentation	planning;	appropriate	software	selection;	technology	
applications	for	complete,	practical	documentation	and	
presentation.

600406	 คณิตศาสตรและสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics	and	Statistics	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การประยกุตใชหลกัทางคณติศาสตรและสถติิเพือ่การจดัการขอมูล
ตางๆ	เชน	ระบบจ�านวนจริง	ความสัมพันธ	ฟงกชัน	กราฟ	เมตริกซ	ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสถิติเชิงแสดงลักษณะและสถิติเชิงสรุปผล
	 Principles	of	applications	on	mathematics	and	statistics	
for	data	management,	real	number	system,	relation,	function,	
graph	and	matrix;	introduction	to	descriptive	and	inferential	
statistics.

600407	 คณิตศาสตรทั่วไป		 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ระบบจ�านวนจรงิ	คณุสมบตัแิละการด�าเนนิการของจ�านวนจรงิ	เลข
ยกก�าลงัและราก	การด�าเนนิการเกีย่วกบันพิจนพชีคณติ	การแยกตวัประกอบ	
ฟงกชนัและการเขยีนกราฟเมตรกิซ	การแกระบบสมการเชงิเสนโดยใชเมตรกิซ

	 Real	number	system,	property	and	operation	of	real	
numbers;	exponent	and	root;	operation	of	algebraic	expressions;	
factoring;	function	and	graph;	matrix;	solving	system	of	linear	
equation	by	matrix	method.

600408	 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ	 3(3-0-6)	
	 (Statistics	for	Management	and	Decision)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ	โดยใชทฤษฎี
ทางสถิติเชิงแสดงลักษณะและการอนุมานทางสถิติ	เชน	การแจกแจงความถี่	
การวัดแนวโนมสูสวนกลาง	การวัดการกระจาย	การประมาณคาพารามิเตอร	
การทดสอบสมมตฐิาน	การวเิคราะหความแปรปรวน	การวเิคราะหการถดถอย	
และสหสัมพันธ
	 Data	analysis	for	management	and	decision	by	using	
statistics	theories,	descriptive	statistics	and	inferential	statistics,	
frequency	distribution,	central	tendency,	measure	of	dispersion,	
parameter	estimation,	hypothesis	testing,	analysis	of	variance,	
regression	analysis	and	correlation.

5.	กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ	
(Physical	Education	and	Recreation	Courses)	
600501	 กอลฟ	 1(0-2-1)
	 (Golf)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 กฎ	กติกาของกีฬากอลฟ	หลักการบริหารรางกาย	กอนการเลน	
วิธีการและเทคนิคการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม	การนับคะแนนและฝก
ปฏิบัติ	โดยเนนเรื่องการตรงตอเวลา	การรักษากฎกติกามารยาท
	 Rules	and	refereeing	of	golf;	principle	of	conditioning	
exercise	before	playing;	steps	and	techniques	of	playing	golf	based	
on	a	universal	principle;	scoring	and	practical	training	with	an	
emphasis	on	punctuality,	rule	and	refereeing	conformation,	and	
golf	etiquette.
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600502	 ตะกรอ	 1(0-2-1)
	 (Takraw)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 กฎ	กตกิาและมารยาทของกฬีาตะกรอ	หลกัการบรหิารรางกายกอน
การเลน	วธิเีลนและทกัษะตางๆ	ของตะกรอ	เชน	การเตะลกูแบบตางๆ	ทกัษะ
การโหมง	การใชเขาและไหล	การเลนตะกรอแบบตางๆ	ฝกปฏบิตัโิดยเนนเรือ่ง
การตรงตอเวลา	การรักษากฎ	กติกามารยาท
	 Rules,	refereeing	and	etiquette	of	takraw;	principle	of	
conditioning	exercise	before	playing;	steps	and	techniques	of	
playing	takraw,	kicking,	head,	knee	and	shoulder	actions;	types	of	
playing	takraw	with	an	emphasis	on	punctuality,	rule	and	refereeing	
conformation,	and	takraw	etiquette.

600503	 ฟุตบอล	 1(0-2-1)
	 (Soccer)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 กฎ	กติกาและมารยาทของกีฬาฟุตบอล	หลักการบริหารรางกาย
กอนการเลน	ฝกทกัษะการทรงตวั	การวิง่และการเปลีย่นทศิทาง	การเตะ	การ
หยดุ	การโหมงลกูบอลและการรกัษาประต	ูฝกปฏบิตัโิดยเนนเรือ่งการตรงตอ
เวลา	การรกัษากฎ	กตกิาและมารยาท	การฝกเลนเปนรายบคุคลและเปนกลุม
	 Rules,	refereeing	and	etiquette	of	football;	principle	of	
conditioning	exercise	before	playing;	training	in	body	balance,	
running,	moving	and	change	of	direction,	kicking,	stopping,	head	
action,	goal	keeping;	practical	training	with	an	emphasis	on	
punctuality,	rule	and	refereeing	conformation;	soccer	etiquette;	
practice	playing	in	individual	and	team.

600504	 บาสเกตบอล	 1(0-2-1)
	 (Basketball)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 กฎ	กติกาและมารยาทของกีฬาบาสเกตบอล	หลักการบริหาร
รางกายกอนการเลน	ฝกทักษะการทรงตัว	การวิ่ง	การหยุด	การหมุนตัว	การ
เปลีย่นทศิทาง	การหลอกลอและการทรงตวัในทาปองกนัทกัษะการครองบอล	
การจับ	การรับและสงลูกบอล	การเลี้ยงและการยิงท�าคะแนน	ฝกปฏิบัติโดย
เนนเรื่องการตรงตอเวลา	การรักษากฎ	กติกามารยาท

	 Rule,	refereeing	and	etiquette	of	basketball;	principle	of	
conditioning	exercise	before	playing;	training	in	body	balance,	
running,	stopping,	pivot,	change	of	direction,	dummy	and	defensive	
balance;	skills	in	ball	possession,	picking,	ball	circulation,	dribble,	
and	field	goal	scoring	with	an	emphasis	on	punctuality,	rule	and	
refereeing	conformation,	and	basketball	etiquette.

600505	 เกมประกอบการฝึกอบรม	 1(0-2-1)
	 (Mixed	Games)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักและวิธีการเลนเกมไทยและสากลประเภทตางๆ	เทคนิคการ
เปนผูน�า	การฝกกิจกรรมในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด	ตลอดจนฝกประดิษฐและ
ใชเครื่องมือประกอบการเลน
	 Principles	and	steps	of	playing	Thai	games	and	universal	
games;	techniques	of	leadership;	training	in	recreational	activities	
and	games;	invention	and	tool	for	games.

600506	 การเตนสมัยใหม	 1(0-2-1)
	 (Modern	Dance)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 รูปแบบ	หลักการเตนสมัยใหมและฝกปฏิบัติโดยเนนเรื่องความ
สวยงาม	การแสดงอารมณ	มารยาทสงัคม	การสรางมนษุยสมัพนัธ	การฝกเปน
รายบุคคลและกลุม
	 Principles	and	patterns	of	modern	dance;	practical	training	
in	beautiful	gesture,	emotional	expression,	social	etiquette	and	
human	relation	reinforcement;	individual	and	group	training.

600507	นาฏศิลป์ไทย		 1(0-2-1)
	 (Thai	Dancing	Art)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 รปูแบบหลกัการทีเ่ปนแบบแผนนาฏศลิปไทยและฝกปฏบัิตโิดยเนน
เรื่องความสวยงามตามแบบแผน	การแสดงอารมณของตัวละคร	การกลา
แสดงออก	ฝกตรงตอเวลา	ความอดทน	การฝกปฏิบัติเปนทีม	และสรางความ
มั่นใจของผูเรียนใหมีภาวะเปนผูน�า
	 Principles	and	patterns	of	Thai	dancing	art;	practical	
training	in	beautiful	gesture	in	traditional	patterns	emotional	
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expression	of	characters,	self-expression,	punctuality,	endurance,	
team	training,	self-confident	and	leadership	reinforcement	for	
learners.	

600508	 ลีลาศ	 1(0-2-1)
	 (Ballroom	Dance)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 รปูแบบและหลักการการลลีาศ	ฝกปฏบิตัโิดยเนนเรือ่งความสวยงาม	
การแสดงอารมณมารยาทสงัคม	การสรางมนษุยสมัพนัธ	การฝกเปนรายบคุคล
และกลุม
	 Principles	and	patterns	of	ballroom	dancing;	practical	
training	in	beautiful	gesture,	emotional	expression,	social	etiquette,	
human	relation	reinforcement;	individual	and	group	training.	
 
600509	 วอลเลยบอล	 1(0-2-1)
	 (Volleyball)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 กฎ	กติกาการแขงขัน	การฝกทักษะเบื้องตน	เทคนิคและกลวิธีของ
กีฬาวอลเลยบอล	มารยาทและความปลอดภัยในการเลน	การเปนผูตดัสนิและ
เจาหนาที่เทคนิค	การจัดและด�าเนินการแขงขัน
	 Rule,	refereeing	and	competition;	basic	training	skills;	
techniques	and	strategies	of	volleyball;	conduct	and	safety;	referee	
and	technical	official;	competition	management	and	procedure.
 
600510	 พลศึกษาและนันทนาการ	 1(0-2-1)
	 (Physical	Education	and	Recreation)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความหมายและความส�าคัญของพลศึกษาและนันทนาการ	เพ่ือให
เกิดความรูความเขาใจทัง้ทฤษฎแีละทกัษะพืน้ฐานของการออกก�าลงักาย	หลกั
การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา	โภชนาการ	วิทยาศาสตรการกีฬา
และฝกทกัษะกฬีาสากล	กจิกรรมนนัทนาการ	ซึง่เปนทีนิ่ยมโดยทัว่ไปตามความ
สนใจหนึ่งชนิดกีฬาหรือหนึ่งกิจกรรมนันทนาการ
	 Definition	and	significance	of	physical	education	and	
recreation;	knowledge	and	understanding	in	theories	and	basic	
skills	of	exercises;	principles	of	injury	prevention	from	sports,	

sports	nutrition	and	training	skills	in	international	sports;	
recreational	activities;	only	one	recreational	activity	or	sport	chosen	
by	one’s	interest.

600511	 กีฬาและนันทนาการ	 1(0-2-1)
	 (Sports	and	Recreation)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความรูเบือ้งตนและความหมายของกฬีาและนนัทนาการ	กฎ	กตกิา	
วัฒนธรรม	สังคมทางกีฬา	หลักการออกก�าลังกายท่ีถูกตอง	การเปนผูน�าทาง
กีฬาและนันทนาการ	การฝกทักษะกีฬาพ้ืนฐานในทักษะกีฬา	เชน	กีฬา
ประเภททีม	กีฬาแร็กเก็ต	กีฬาทางน�้า	กีฬาลีลาศ	ศิลปปองกันตัว	(มวยไทย)	
วิ่งเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
	 Introduction	and	definition	of	sports	and	recreation;	rules,	
refereeing,	culture	and	sports	society;	principles	of	good	exercises;	
leadership	in	sports	and	recreation;	training	skills	in	basic	sports,	
team	sports,	racquet	sports,	water	sports,	ballroom	dance,	martial	
art	(Thai	boxing),	running	for	health	and	physical	fitness.

600512	 กีฬาเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 (Sports	for	Life)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 วัตถุประสงค	และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ	รูปแบบ	
วิธีการออกก�าลังกาย	และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับ
วัย	ขอควรระวังและการปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา	ศึกษาการเลน
และกติกาการแขงขันกีฬา	มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี	โดยให
เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผูเรียนสนใจ
	 Objectives	and	benefits	of	sports	for	health;	forms	and	
procedures	of	exercise;	physical	fitness	promotion	based	on	age;	
caution	and	prevention	of	injury	from	sports;	rule	and	refereeing	
of	competition;	manners	of	good	players	and	spectators;	sports	
selected	by	one’s	interest.
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1.	หมวดวิชาเฉพาะ		(Specific	Requirement	Course)
	 (1.1)	กลุมวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร	(Basic	Science		Course)								
	 1.1.1		กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร	
	 	 (Mathematics	Core	Course)																																																							

610101		คณิตศาสตรวิศวกรรม	1	 3(3-0-6)
												(Engineering	Mathematics		1)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 เวกเตอร	3	มิติ	ลิมิตความตอเน่ือง		การหาคาอนุพันธ	และ
การอินทิเกรตของฟงกชันคาเปนจ�านวนจริงและฟงกชันคาเวกเตอรของ
ตัวแปรจริงและการน�าไปใชงาน	เทคนิคการอินทิเกรต	และการประยุกตใน
งานวิศวกรรมแตละสาขา		
	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit,	continuity,	
differentiation	and	integration	of	real-valued	and	vector-	valued	
functions	of	a	real	variable	and	their	applications;	techniques	of	
integration	and	its	applications.

610102		คณิตศาสตรวิศวกรรม	2	 3(3-0-6)
												(Engineering	Mathematics	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	610101
	 	 คณิตศาสตรวิศวกรรม	1
	 อินทิกรัลเชิงเสน	อินทิกรัลไมตรงแบบ	การประยุกตใชอนุพันธ	
ก�าหนดแนะน�าการแกอนุพันธเบื้องตน	และการน�าไปใชงาน	การอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร	ล�าดับและอนุกรมของตัวเลข	การกระจายอนุกรมเทยเลอรของ
ฟงกชัน	จ�านวนเชิงซอน	และการประยุกตในงานวิศวกรรมแตละสาขา
	 Introduction	to	line	integrals;	improper	integrals;	
applications	of	derivative;	indeterminate	forms;	introduction	to	
differential	equations	and	their	applications;	mathematical	
induction;	sequences	and	series	of	numbers;	Taylor	series	
expansion	of	elementary	functions	;	complex	number	and	its	
applications.

610103		คณิตศาสตรวิศวกรรม	3	 					3(3-0-6)
	 (Engineering	Mathematics	3)
		 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	610102	
	 	 คณิตศาสตรวิศวกรรม	2	
	 การอินทิเกรตเชิงเลข	พิกัดเชิงขั้ว	แคลคูลัสของฟงกชันคาจริง	2	

ตวัแปร	เสนตรง	ระนาบและพืน้ผวิในปรภิมู	ิ3	มติ	ิแคลคลูสัของฟงกชนัคาจรงิ
หลายตัวแปรและการประยุกตใชงาน	
	 Numerical	integration;	polar	coordinates;	calculus	of	
real-valued	functions	of	two	variables;	lines;	planes,	and	surfaces	
in	three-dimensional	space;	calculus	of	real-valued	functions	of	
several	variables	and	its	applications.
 
	 1.1.2		กลุมวิชาพื้นฐานทางฟสิกส	(Physics	Core	Course)																																													
610104	 ฟสิกสทั่วไป	1	 3(3-0-6)	
	 (General	Physics	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แรงและการเคลื่อนที่	งานและพลังงาน	ระบบของอนุภาค	การ
เคลื่อนที่แบบหมุน	และวัตถุเกร็ง	สัมพันธภาพ	การเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิก
และคลื่นกล	ทฤษฎีจลนของแกสและอุณหพลศาสตร	กลศาสตรของไหล	การ
ประยุกตความรูพื้นฐานดานฟสิกสในการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร
	 Force	and	motion;	work	and	energy;	system	of	particles;	
rotational	motion	and	rigid	body;	relativity;	harmonic	motion	and	
mechanical	waves;	kinetic	theory	of	gases	and	thermodynamics;	
fluid	mechanics;	application	of	basic	physics	in	engineering	studies.

610105		ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป	1			 1(0-3-1)
												(General		Physics	Laboratory	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา		610104		

ฟสิกสทั่วไป		1
	 ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	610104		ฟสิกสท่ัวไป		1																																																																																															
	 Experiment	corresponding	to	the	610104	General	
Physics	1	course.
           
610106	 ฟสิกสทั่วไป	2		 3(3-0-6)	
	 (General	Physics	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	610104		ฟสิกสท่ัวไป	1																																																																																							
	 องค ประกอบของแมเหล็กไฟฟา	 วงจรไฟฟากระแสสลับ	
อเิลก็ทรอนกิสเบือ้งตน	การมองเหน็(เลนสเวา–เลนสนนู)		ฟสิกสสมยัใหม		การ
ประยุกตความรูพื้นฐานดานฟสิกสในการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร
	 Elements	of	electromagnetism		:		A.C.	circuit	;		fundamental		
electronics;	optics	concave	and	convex	lens;	modern	physics	;	
application	of	basic	physics	in	engineering	studies.
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610107		ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป	2	 1(0-3-1)
												(General		Physics	Laboratory		2)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา		610106		

ฟสิกสทั่วไป		2	และผานการศึกษาวิชา	610105		
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป	1

	 ปฏิบัติการซึ่งมีเน้ือหาสอดคลองกับวิชา	610106		ฟสิกสทั่วไป	2																																																																																															
	 Experiments	corresponding	to	the	610106	General	
Physics	2	1	course.
       
	 1.1.3		กลุมวิชาพื้นฐานทางเคม	ี	(Chemistry	Core	Course)																																																											
610108	 เคมีทั่วไป													 		3(3-0-6)
	 (General		Chemistry)
			 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ปริมาณสารสัมพันธ	ทฤษฎีอะตอม	คุณสมบัติของแกส	ของเหลว	
ของแข็งและสารละลาย	สมดุลเคมี	สมดุลไอออน	จลนศาสตรเคมี	โครงสราง
อิเล็กทรอนิกสของอะตอม	พันธะเคมี	คุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ	ธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ	อโลหะ	โลหะทรานซิชัน
	 Stoichiometry	and	basis	of	the	atomic	theory;	properties	
of	gas,	liquid,	solid	and	solution;	chemical	equilibrium;	ionic	
equilibrium;	chemical	kinetic;	electronic	structures	of	atoms;	
chemical	bonds;	periodic	properties;	representative	elements;	
nonmetal	and	transition	metals.

610109		ปฏิบัติการเคมีทั่วไป																																		 1(0-3-1)
												(General		Chemistry	Laboratory)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา		610108		

เคมีทั่วไป			
	 ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	610108		เคมีทั่วไป			
	 Experiment	corresponding	to	the	610108	General	
Chemistry	1	course.

	 1.2)	 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม		
	 	 (Basic		Engineering		Course)						
	 1.2.1	กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร	
	 	 (Basic		Engineering		Core	Course)										
                                                         
610201		เขียนแบบวิศวกรรม					 3(2-3-5)
												(Engineering	Drawing)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข		การเขียนภาพฉายออรโธ
กราฟฟก		การเขียนภาพออรโธกราฟฟก	การเขียนภาพสามมิติ		การใหขนาด
และการใหขนาดความเผื่อ		การเขียนภาพตัด		วิวชวยและการพัฒนา		การ
เขยีนภาพรางดวยมอื		การเขยีนภาพประกอบและภาพแสดงรายละเอยีด		พืน้
ฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ
	 Lettering;	orthographic	projection;	orthographic	drawing	
and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing;	sections;	
auxiliary	views	and	development;	freehand	sketches,	detail	and	
assembly	drawings;	basic	computer-aided	drawing.

610202	 กลศาสตรวิศวกรรม		 3(3-0-6)
	 (Engineering	Mechanics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือเรียนควบวิชา	610104	
	 	 ฟสิกสทั่วไป	1	
	 ระบบของแรง	ผลลัพธ	การสมดุล	ความฝด	หลักของงานเสมือน	
เสถียรภาพ	ของไหลสถิต	จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของวัตถุแบบ
แข็งแกรงและแบบอนุภาค	กฏการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน	งานและ
พลังงาน	แรงดลและการเคลื่อนที่	หรือ	Statics	:	ระบบแรง			แรงลัพธ		สมดุล		
ความเสียดทาน		กฎของงานเสมือนและเสถียรภาพ		บทน�าสูภาคพลศาสตร	
	 Force	system;	resultant;	equilibrium;	fluid	statics;	
kinematics	and	kinetics	of	particles	and	rigid	bodies;	Newton’s	
second	law	of	motion;	work	and	energy,	impulse	and	momentum;	
statics;	Force	system;	resultant;	equilibrium;	friction;	principle	of	
virtual	work	and	stability;	Introduction	to	dynamics.
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610203		วัสดุวิศวกรรม		 3(3-0-6)																																															
												(Engineering	Materials)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง		สมบัติตาง	ๆ	ของวัสด	ุ	
กระบวนการผลิตและการประยุกตใชงานของกลุมวัสดุวิศวกรรมหลัก	ๆ	เชน	
โลหะ		โพลิเมอร		เซรามิคและวัสดุคอมโพสิต		สมบัติตาง	ๆ	ทางกลและการ
เสื่อมสภาพของวัสดุ
	 Study	of	relationship	between	structures,	properties,	
production	processes	and	applications	of	main	groups	of	
engineering	materials	i.e.	metals,	polymers,	ceramics	and	
composites;	mechanical	properties	and	materials	degradation.

610204		การโปรแกรมคอมพิวเตอร	 3(2-3-5)
												(Computer	Programming)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดของคอมพิวเตอร	สวนประกอบตางๆ	ของคอมพิวเตอร	
ปฏสิมัพนัธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร	ภาษาส�าหรบัการเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอรในปจจุบัน	ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
	 	Computer	concepts;	computer	components;	Hardware	
and	software	interaction;	Current	programming	language;	
Programming	practices.

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	
(Electrical	Engineering	Core	Courses)	
 
612101	 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม	1		 3(3-0-6)
	 (Engineering	Electronics	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 อุปกรณสารกึ่งตัวน�า	คุณลักษณะกระแส-แรงดันและความถี่ของ
อปุกรณสารกึง่ตวัน�า	การวเิคราะหและการออกแบบวงจรไดโอด	การวเิคราะห
และออกแบบวงจรขยายทรานซสิเตอร	BJT	MOS	CMOS	และ	BiCMOS	วงจร
ขยายโอเปอเรชั่นเนลแอมปลิไฟเออรและการประยุกตใชงาน	ชุดแหลงจาย
แรงดันไฟฟากระสตรง	แนะน�าอุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของ
	 Semiconductor	devices;	current-voltage	and	frequency	
characteristics;	analysis	and	design	of	diode	circuits;	analysis	and	

design	of	BJT,	MOS,	CMOS	and	BiCMOS	transistor	circuits,	
operational	amplifier	and	its	applications;	power	supply	module;	
introduction	to	related	modern	devices	and	technology.	

612102	 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม	1		 1(0-3-1)
	 (Engineering	Electronics	Laboratory	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษา	หรือ	เรียนควบกับวิชา	612101	

อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม	1	
	 	ปฏิบัติการทดลอง	ซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	612101	
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม	1	
	 Experiment	corresponding	to	the	612101	Engineering	
Electronics	1	course.

612103	 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ	 3(3-0-6)
	 (Digital	Circuits	and	Logic	Design)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ระบบตัวเลขและรหัส	มาตรฐานลอจิกเกทแบบตาง	ๆ	วงจรดิจิทัล
และไอซีแบบตางๆ	พีชคณิตบูลีน	กระบวนการออกแบบวงจรตรรกะ	การลด
ทอนนพิจนของตรรกะ	การออกแบบวงจรคอมบเินชนั	การออกแบบวงจรซเีค
วนเชียล	วงจรซิงโครนัสและอะซิงโครนัส	ฟลิบฟลอป	วงจรแลตช	วงจรฐาน
เวลา	วงจรนับและรีจิสเตอร	วงจรแปลงสัญญาณ	D/A	และ	A/D	วงจรหนวย
ความจ�าแบบตาง	ๆ	ศึกษาวงจร	PLA	แบบตางๆ	การประยุกตวงจรดิจิทัลใน
งานระบบตางๆ	แนะน�าเทคโนโลยีปจจุบันที่เกี่ยวของ
	 Number	system	and	codes	;	standard	logic	gate	;	digital	
circuits	and	logic	integrated	circuits;	Boolean	Algebra	;	logic	circuit	
design	process;	logical	expression	simplification;	combinational	
design	;	sequential	circuits	design,	synchronous	circuits,	
asynchronous	circuits	,	flip-	flop	,	latch	citcuit	,	counter	circuits	,	
counter	&	shift	register	circuits	;	digital	to	analog	and	antalog	to	
digital	converter	(D/A&A/D);	Memory	circuits	;	progamable	logic	
array(PLA)	;	the	digital	circuit	applications;	introduction	to	related	
present	technology.
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612104	 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ		 1(0-3-1)
	 (Digital	Circuits	and	Logic	Design	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือ	เรียนควบกับ	วิชา	612103	

การออกแบบวงจรดิจิทัล	และวงจรตรรกะ
	 ปฏิบัติการทดลอง	ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	612103	การ
ออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
	 Experiment	corresponding	to	the	612103	Digital	Circuits	
and	Logic	Design	Laboratory	course.

612105	 สนามแมเหล็กไฟฟ้า		 3(3-0-6)
	 (Electromagnetic	Field)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	610106	ฟสิกสทั่วไป	2
	 สนามไฟฟาสถิต	ตัวน�าและไดอิเล็กทริก	ความจุไฟฟา	กระแสพา
และกระแสน�า	ความตานทาน	สนามแมเหล็กสถิต	วัสดุแมเหล็ก	ความเหนี่ยว
น�า	สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรตามเวลา	สมการของแมกซเวลล	แนะน�า
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของ
	 Electrostatic	 fields;	conductors	and	dielectrics;	
capacitance;	convection	and	conduction	currents;	resistance	;	
magnetostatic	fields;	magnetic	materials;	inductance	;	time-varying	
electromagnetic	fields;	Maxwell’s	equations;	introduction	to	
related	modern	technology.	

612106	 วงจรไฟฟ้า	1	 	3(3-0-6)
	 (Electric	Circuits	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	610101	คณิตศาสตร

วิศวกรรม	1
	 องคประกอบของวงจรไฟฟา	การวิเคราะหโนดและเมช	ทฤษฎีบท
วงจรไฟฟา	ความตานทาน	ความเหนีย่วน�า	และความจไุฟฟา	วงจรไฟฟาอนัดับ
หนึ่งและวงจรไฟฟาอันดับสอง	เฟสเซอรไดอะแกรม	วงจรก�าลังไฟฟากระแส
สลับ	ระบบไฟฟาสามเฟส	และการปรับปรุงเพาเวอรแฟกเตอร	การจ�าลอง
วงจรไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร	
	 Circuit	elements	;	node	and	mesh	analysis;	circuit	
theorems	;	resistance,	inductance,	and	capacitance;	first	and	
second	order	circuits	;	phasor	diagram,	AC	power	circuits,	three-
phase	systems	;	power	factor	correction	;	circuit	simulation	by	
computer	program.	

612107	 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	1	 1(0-3-1)
	 (Electric	Circuits	Laboratory	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือ	เรียนควบกับวิชา	612106	

วงจรไฟฟา	1	
	 ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	612106	วงจรไฟฟา	1
	 Experiment	corresponding	to	the	612106	Electric	Circuits	
1	course.

612108	 วงจรไฟฟ้า	2	 3(3-0-6)
	 (Electric	Circuit	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612106	วงจรไฟฟา	1	
	 ผลตอบสนองเชิงความถี่	แฟกเตอรคุณภาพและแบนวิดท	วงจรเร
โซแนนซ	วงจรกรอง	R-C	วงจร	2	พอรต	และพารามิเตอร	Z	,	Y,	h,	ABCD	,	
T	การประยุกตอนุกรมฟูริเยรเพื่อวิเคราะหวงจรที่มีแหลงก�าเนิดแบบไมเปน	
ไซนซูอยด	การประยกุตการแปลงลาปลาซเพือ่วเิคราะหผลตอบสนองของวงจร	
R-L-C	แบบจ�าลองตวัแปรสถานะและการหาผลเฉลย	ฟงกชนัถายโอนและการ
หาคาโพล-ซีโร	การสังเคราะหโครงขายเบื้องตน	การจ�าลองวงจรไฟฟาดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร	
	 Frequency	responses;	quality	factor	and	bandwidth	
;resonance	circuits	;	R-C	filters;	2-port	circuits	and	Z,	Y,	h,	ABCD,	
T	parameters	;	application	of	Fouries	series	to	analyse	circuits	with	
non-sinusodial	sources;	application	of	Laplace	transform	to	analyse	
R-L-C	circuits;	State-Variable	model	and	response	of	linear	circuits;	
transfer	function	and	pole-zero;	basic	circuit	synthesis;	circuit	
simulation	by	computer	program.
 
612109	 ระบบควบคุม	 3(3-0-6)
	 (Control	Systems)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612108	วงจรไฟฟา	2
	 แบบจ�าลองทางคณติศาสตรของระบบ	ฟงกชนัถายโอน	แบบจ�าลอง
ทางคณิตศาสตรของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่	แบบจ�าลองทาง
พลวตัและผลตอบสนองเชงิพลวัตของระบบ	ระบบอนัดบัหนึง่และระบบอนัดบั
สอง	การควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด	การควบคุมปอนกลับและ
ความไวของระบบ	แบบชนิดของการควบคุมปอนกลับ	แนวคิดและเงื่อนไข
เสถียรภาพของระบบ	ระเบียบวิธีการตรวจสอบเสถียรภาพ	การจ�าลองระบบ
ควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร	
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	 	Mathematical	models	of	systems;	transfer	function;	
system	models	on	time	domain	and	frequency	domain;	dynamic	
models	and	dynamic	responses	of	systems;	first	and	second	order	
systems;	open-loop	and	closed-loop	control;	feedback	control	
and	sensitivity,	types	of	feedback	control;	concepts	and	conditions	
of	system	stability;	methods	of	stability	test;	control	system	
simulation	by	computer	program.

612110	ปฏิบัติการระบบควบคุม	 1(0-3-1)
	 (Control	System	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	612109	

ระบบควบคุม	 	
	 ปฏิบัติการทดลอง	ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	612109	ระบบ
ควบคุม
	 Experiment	corresponding	to	the	612109	Control	system	
course.

612111	วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)
	 (Electrical	Engineering	Profession)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การเลือกประกอบอาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา	หนาที่และความ
รบัผดิชอบของวศิวกรไฟฟา	การคดิคาไฟฟาประเภทตาง	ๆ 	การแกปญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟา	เศรษฐศาสตรวิศวกรรม	วิศวกรกับงานบริหารอุตสาหกรรม	
วิศวกรกับสังคม	วิศวกรกับสิ่งแวดลอม	จรรยาบรรณของวิศวกร	และแนะน�า
เทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา	
	 The	selection	of	electrical	engineering	professionals	;	job	
description	and	responsibility	of	electrical	engineering	;	solving	
the	engineering	problems	;	electricity	tariffs	and	tariff	calculations;	
economics	engineering;	engineers	and	industrial	management;	
engineers	and	society	;	engineer	and	environment;	the	ethics	of	
engineers	;	the	present	technology	for	electrical	engineering	
applications.

612112	 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 1(240ชั่วโมง)
	 (Electrical	Engineering	Practice)
	 วิชาบังคับกอน	:	ตองเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไม

นอยกวา	2	ใน	3	ของหนวยกิต	ตลอดทั้ง
หลักสูตรหรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา	

	 อบรมการใชเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมไฟฟาตางๆ	กอนเขาชวง
ฝกงาน	การฝกงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิศวกรรมไฟฟา	จะมี
ขึ้นระหวางภาคฤดูรอน	โดยฝกงานเปนเวลาไมนอยกวา	240	ชั่วโมง	และมี
คณะอาจารยรวมรับผิดชอบตรวจนักศึกษาฝกงาน	ณ	แตละสถานประกอบ
การ	เพื่อแลกเปลี่ยนความรูกับเจาของกิจการ
	 Pre-training	for	measurements	of	current	,	voltage	and	
power	before	practice	period	;	training	period	in	industries	helded	
on	summer	duration	for	not	less	than	240	hours;	practice	
evaluation	by	faculty	members	at	the	plant	location	for	knowledge	
shairing	with	the	plant’s	owner.

(1.3)	กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า	
	 (Electrical	Engineering	Core	Courses)
 
612201	 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	 3(3-0-6)
	 (Electrical	Instruments	and	Measurements)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือ	เรียนควบกับวิชา	612106	

วงจรไฟฟา	1
	 หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา	การจ�าแนกเครื่องมือวัด
และคณุลกัษณะของเครือ่งมอืวดั	การวเิคราะหการวดั	การวดักระแสและแรง
ดนักระแสตรงและกระแสสลบัโดยใชเครือ่งวดัแบบแอนะลอ็กและดจิทิลั	การ
วัดก�าลังไฟฟา	ตัวประกอบก�าลังและการวัดพลังงานไฟฟา	การวัดคาความ
ตานทาน	คาความเหนี่ยวน�าและคาความจุไฟฟา	การวัดความถี่และคาบเวลา	
สัญญาณรบกวนและทรานสดิวเซอร	การสอบเทียบเครื่องมือวัดใหตรงตาม
มาตรฐาน	แนะน�าเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ	
	 	Units	and	standard	of	electrical	measurement;	instrument	
classification	and	characteristics;	measurement	analysis;	
measurement	of	DC	and	AC	current	and	voltage	using	analog	and	
digital	instruments;	power,	power	factor,	and	energy	measurement;	
measurement	of	resistance,	inductance,	capacitance;	frequency	
and	period/time-interval	measurement;	noises;	transducers;	
calibration	;	the	present	technology	in	the	related	application.
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612202	ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	 	1(0-3-1)
	 (Electrical	Instruments	and	Measurements	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือ	เรียนควบกับวิชา	612201	

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา
	 	ปฏิบัติการทดลอง	ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	612201	การวัด
และเครื่องมือวัดทางไฟฟา
	 Experiment	corresponding	to	the	612201	Electrical	
Instruments	and	Measurements	course.

612203	 ไมโครคอนโทรลเลอร		 3(3-0-6)
	 (Microcontroller	)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษา	วิชา	612103	การออกแบบวงจร

ดิจิทัลและวงจรตรรกะ
	 โครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร	ชุดค�าสั่งภาษา
แอสแซมบล	ีหรอื	ภาษาซขีองไมโครคอนโทรลเลอร	การเขยีนโปรแกรมหนวง
เวลา	การเขียนโปรแกรมอนิเทอรรปัต	หนวยอนิพตุ-เอาตพตุ	การสือ่สารขอมลู
แบบขนาน	แบบ	I2C	อื่นๆ	การเช่ือมตอระบบดวยสัญญาณแอนะล็อกและ
สัญญาณดิจิทัล	การประยุกตใชในระบบและอุปกรณไฟฟาก�าลัง	เชน	การวัด
แรงดันและกระแสในระบบไฟฟาก�าลัง	การควบคุมการท�างานของมอเตอร
ไฟฟาแบบเรยีงล�าดบั	การควบคุมความเรว็รอบของมอเตอรไฟฟา	การควบคุม
ความเขมแสงของหลอดไฟฟา	เปนตน	แนะน�าเทคโนโลยใีชงานปจจบุนัในสวน
ที่เกี่ยวของ
	 Micro-controller	architecture	,	set	of	assembly	language	
or	C-	programmimg	for	micro-controller,	delay	time	programming,	
I/O	programming,	interrupt	programming,	parallel	communication,	
I2C	interface	,	analog	and	digital	interface	;	the	application	in	
electrical	system	such	as	sequential	step	motor	operation	
controller,	speed	motor	controller,	light	control	dimmer	ect.;	the	
present	technology	in	the	related	application.

612204	 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร		 1(0-3-1)
	 (Microcontroller	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	ตองผานการศึกษา	หรือ	เรียนควบคูกับวิชา	

612203	ไมโครคอนโทรลเลอร	
	 ปฏิบัติการทดลอง	ซ่ึงมีเน้ือหาสอดคลองกับวิชา	612203	ไมโคร
คอนโทรลเลอร

	 Experiment	corresponding	to	the	612203	Microcontroller	
course.

612205	อิเล็กทรอนิกสก�าลัง	 3(3-0-6)
	 (Power	Electronics)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612101	อิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรม	1
	 ลักษณะคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสก�าลัง	หลักการของ
คอนเวอรเตอรก�าลังแบบตางๆเอซี-ดีซีคอนเวอรเตอร	ดีซี-ดีซีคอนเวอรเตอร	
เอซี-เอซีคอนเวอรเตอร	ดีซี-เอซีคอนเวอรเตอร	แนะน�าเทคโนโลยีใชงาน
ปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ
	 Characteristics	of	power	electronics	devices;	principles	
of	power	converters	-	AC	to	DC	converter,	DC	to	DC	converter,	
AC	to	AC	converter,	DC	to	AC	converter	;	the	present	technology	
in	the	related	application.

612206	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสก�าลัง	 	1(0-3-1)	
	 (Power	Electronics	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	612205	

อิเล็กทรอนิกสก�าลัง	
	 ปฏิบัติการทดลอง	ซึ่งมี เนื้อหาสอดคลองกับวิชา	 612205	
อิเล็กทรอนิกสก�าลัง
	 Experiment	corresponding	to	the	612205	Power	
Electronics	course.

612207	 การออกแบบระบบไฟฟ้า	 3(3-0-6)
	 (Electrical	Systems	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	แนวคิดเรื่องการออกแบบระบบไฟฟา	รหัสและมาตรฐาน	ผังการ
จายก�าลังไฟฟา	สายไฟฟาและสายเคเบิล	รางเดินสายไฟฟา	บริภัณฑและ
เครื่องส�าเร็จ	การค�านวณภาระโหลด	การปรับปรุงตัวประกอบก�าลังและการ
ออกแบบวงจรกลุมตัวเก็บประจุ	การออกแบบวงจรแสงสวางและวงจรเครื่อง
ใชไฟฟา	การออกแบบวงจรมอเตอร	ตารางโหลด	ตารางสายปอนและตาราง
หลัก	ระบบก�าลังฉุกเฉิน	การค�านวณกระแสลัดวงจร	ระบบการตอสายลงดิน
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ส�าหรับการติดตั้งระบบไฟฟา	แนะน�าเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที่
เกี่ยวของ
	 Basic	design	concepts;	codes	and	standards;	power	
distribution	schemes;	electrical	wires	and	cables;	raceways;	
electrical	equipment	and	apparatus;	load	calculation;	power	factor	
improvement	and	capacitor	bank	circuit	design;	lighting	and	
appliances	circuit	design;	motor	circuit	design;	load,	feeder,	and	
main	schedule;	emergency	power	systems;	short	circuit	calculation;	
grounding	systems	for	electrical	installation	;	the	present	
technology	in	the	related	application.

612208	 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	1	 1(0-3-1)
	 (Electrical	Engineering	Project	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	เปนนักศึกษาชั้นปที่	4	หรือเทียบหนวยกิตได

เทากับนักศึกษา	ชั้นปที่	4
	 	นักศึกษารวมกลุม	3-5	คนในแตละกลุมโครงงาน	หรือเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย	โดยในแตละกลุมเกรดอาจจะไดรับเกรดเดียวหรือ
ไดรบัเกรดแยกแตละบคุคลก็ได	นกัศกึษาจะตองสรรหาอาจารยทีป่รกึษาตาม
กลุมวิชาที่สนใจเพื่อเสนอหัวขอโครงงาน	จากน้ันกลุมนักศึกษาจะตองศึกษา
ความเปนไปไดของโครงงาน	ศึกษาความรูใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม	ศึกษาความ
รูพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของรวมทั้ง	สืบคนภูมิหลังของงานที่เก่ียวของกับโครงงาน
วศิวกรรมไฟฟา	ท�าการวางแผนการวจิยัและพฒันาโครงงานดงักลาว	พจิารณา
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัเมือ่โครงงานส�าเรจ็และจะตองท�ารายงานความคืบ
หนาของโครงงานตามแบบที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตรก�าหนด
	 Electrical	engineering	project	is	carried	out	in	a	group	of	
3-5	students	or	under	the	University	regulation.	Each	group	should	
contact	the	faculty	member	in	an	area	of	concentration	for	the	
approval	of	the	project	proposal.	For	grading	assessment,	the	
same	or	different	letter	grades	will	be	possibly	awarded	to	group	
members.	After	proposal	approval,	group	members	conduct	a	
feasibility	study,	innovative	trends,	academic	backgrounds	and	
reviews	concerning	the	project	topic,	including	the	planning	and	
development	of	the	project	achievement.	The	group	submits	a	
progressive	report	by	using	the	Faculty	of	Engineering’s	form.	

612209	 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	2	 	2(0-6-2)	
	 (Electrical	Engineering	Project	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	612208	โครงงานวิศวกรรมไฟฟา	1
	 ท�าการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวขอที่ไดเสนอไวใน
วิชา	612208	โครงงานวิศวกรรมไฟฟา	1	เพื่อใหส�าเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว	และจะตองจัดสงปรญิญานพินธฉบบัสมบรูณเมือ่จบภาคการศึกษา(รปูแบบ
และจ�านวนเล มใหดูจากคู มือการจัดท�าโครงงานวิศวกรรมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร)	แนะน�าการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรของผลงานนักศึกษา
ที่เปนนวัตกรรม	
	 Project	experiments	and	developments	are	conducted	
following	the	proposal	in	the	course	612208	Electrical	Engineering	
Project	1	to	achieve	the	project	objectives.	A	final	project	report	
will	be	submitted	at	the	end	of	the	semester	(	the	report	format	
and	number	of	copies	are	informed	in	the	Project	Manual	).	For	
innovative	projects,	the	application	and	registration	of	the	patent	
and	petty	patent	are	introduced.

(2.4)	กลุมวิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	
	 (Concentration	Courses	in	Electical	Engineering	Fields)
	 กลุมเฉพาะงานไฟฟ้าก�าลัง
	 (Concentration	in	Electical	Power	Fields)

612301	 เครื่องจักรกลไฟฟ้า	1	 3(3-0-6)
	 (Electrical	Machines	1)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612106	วงจรไฟฟา	1
	 วงจรแมเหล็ก	หลักการแปรสภาพพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา	
พลังงานและพลังงานรวมในวงจรแมเหล็ก	หมอแปลงไฟฟาแบบ	1	เฟสและ
แบบ	3	เฟส	หลกัการเครือ่งจกัรกลหมนุ	เครือ่งจกัรกลไฟฟากระแสตรงแนะน�า
เทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ
	 Magnetic	circuits;	principles	of	electromechanical	energy	
conversion;	energy	and	coenergy	in	magnetic	circuits;	single	phase	
and	three	phase	transformers;	principles	of	rotating	machines;	DC	
machines,	the	present	technology	in	the	related	application	.
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612302	 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	1	 	1(0-3-1)
	 (Electrical	Machines	Laboratory	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	612301	

เครื่องจักรกลไฟฟา	1
	 ปฏิบัตกิารทดลอง	ซึง่มเีนือ้หาสอดคลองกบัวชิา	612301	เครือ่งจกัร
กลไฟฟา	1
	 Experiment	corresponding	to	the	612301	Electrical	
Machines	1	course.

612303	 เครื่องจักรกลไฟฟ้า	2	 3(3-0-6)
	 (Electrical	Machines	2)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศกึษาวชิา	612301	เครือ่งจกัรกลไฟฟา	1
	 เครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ	เครื่องจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส	
เครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหนี่ยวน�า1เฟสและ	3	เฟส	การปองกันเครื่องจักรกล
ไฟฟา	แนะน�าเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ
	 AC	machines	construction;	synchronous	machines;	single	
phase	and	three	phase	induction	machines;	protection	of	machines	
;	the	present	technology	in	the	related	application.	

612304	 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	2	 1(0-3-0)
	 	(Electrical	Machines	Laboratory	2)
	 วิชาบังคับกอน	: ผานการศึกษา	หรือ	เรียนควบกับวิชา	612303	
	 	 เครื่องจักรไฟฟา	2
	 ปฏบัิตกิารทดลองซึง่มเีนือ้หาสอดคลองกับวชิา	612303	เครือ่งจกัร
กลไฟฟา	2
	 Experiment	corresponding	to	the	612303	Electrical	
Machines	2	course.

612305	 การสงและจ�าหนายก�าลังไฟฟ้า	 	3(3-0-6)
	 (Electric	Power	Transmission	and	Distribution)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 พืน้ฐานและสัญลกัษณทีใ่ชในระบบไฟฟาก�าลงั	วงจรของการสงและ
จ�าหนายก�าลงัไฟฟา	การเขยีนไดอะแกรมเสนเดยีว	อมิพแีดนซและรแีอคแตน
ซไดอะแกรม	คุณลักษณะของโหลดและการค�านวณ	ชนิดของสายเคเบิลที่ใช
ในระบบสงและจายก�าลังไฟฟา	การออกแบบสายสงเบื้องตน	การสงและ
จ�าหนายก�าลังไฟฟาที่ทันสมัย

	 Basic	and	symbol	in	electrical	power	system	;	transmission	
and	distribution	circuits;single	line	diagram;	Impedance	and	
reactance	diagram;	load	characteristics	and	load	calculation	;	
transmission	and	distribution	cables	;	fundamental	of	transmission	
line	design	;	transmission	and	distribution	in	present.

612306	 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง	 3(3-0-6)
	 (High	Voltage	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612105	สนามแมเหล็กไฟฟา
	 แรงดนัไฟฟาสงูเกนิในระบบก�าลงั	การสรางแรงดนัไฟฟาสงูส�าหรบั
การทดสอบ	เทคนิคการวัดแรงดันไฟฟาสูง	เทคนิคการวัดความเครียดสนาม
ไฟฟาและความเปนฉนวน	การเบรกดาวนของแกส	คาไดอเิลก็ทของเหลวและ
ของแข็ง	เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง	การปองกันฟาผา	การโคออรดิเนตชั่
นของฉนวน	แนะน�าเทคโนโลยีที่นาสนใจในปจจุบัน
	 Uses	of	high	voltage	and	overvoltage	in	power	systems;	
generation	of	high	voltage	for	testing;	high	voltage	measurement	
techniques;	electric	field	stress	and	insulation	techniques,	
breakdown	of	gas;	liquid	and	solid	dielectric;	high	voltage	testing	
techniques;	lightning	and	protection;	insulation	coordination;	the	
present	technology	in	the	related	application.

612307	 ระบบไฟฟ้าก�าลัง	 	3(3-0-6)
	 (Electrical	Power	System	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612305	การสงและจ�าหนาย

ก�าลังไฟฟา	
	 	โครงสรางระบบไฟฟาก�าลัง	วงจรก�าลังไฟฟากระแสสลับ	ระบบ
เปอรยูนิต	คุณสมบัติและวงจรสมมูลยของเคร่ืองก�าเนิดไฟฟา	คุณสมบัติและ
วงจรสมมลูยของหมอแปลงก�าลงั	พารามเิตอรของสายสงไฟฟา	และวงจรเทยีบ
เคียง	(ระยะสั้น	ระยะกลาง	ระยะยาว)	พารามิเตอรของสายเคเบิลและวงจร
เทียบเคียง	การค�านวณโหลดโฟลวเบื้องตน	การค�านวณฟอลตเบื้องตนและ	
แนะน�าเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ	
	 Electrical	power	system	structure;	AC	power	circuits;	per	
unit	system;	generator	characteristics	and	models;	power	
transformer	characteristics	and	models;	transmission	line	
parameters	and	models;	cable	parameters	and	models;	
fundamental	of	load	flow;	fundamental	of	fault	calculation	;	the	
present	technology	in	the	related	application.
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612308	 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง		 3(3-0-6)	
	 (Power	system	Protection)	
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	612305	การสงและ

จ�าหนายก�าลังไฟฟา	
	 	หลักพื้นฐานการปฏิบัติการของการปองกัน	หมอแปลงเคร่ืองวัด
ไฟฟาและทรานสดิวเซอร	อุปกรณปองกันและระบบปองกัน	การปองกัน
กระแสเกินและการปองกันฟอลตลงดิน	การปองกันโดยใชรีเลยผลตาง	การ
ปองกันสายสงโดยใชรีเลยระยะทาง	การปองกันสายสงโดยไพลอตรีเลย	การ
ปองกันมอเตอร	การปองกันหมอแปลง	การปองกันเคร่ืองก�าเนิดไฟฟา	การ
ปองกันในขอบเขตของบัส	แนะน�าอุปกรณปองกันแบบดิจิตัลสมัยใหม	และ	
แนะน�าเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ
	 Fundamental	of	protection	practices;	instrument	
transformer	and	transducers;	protection	devices	and	protection	
systems;	overcurrent	and	earth	fault	protection;	differential	
protection;	transmission	line	protection	by	distance	relaying;	
transmission	line	protection	by	pilot	relaying;	motor	protection;	
transformer	protection;	generator	protection;	bus	zone	protection;	
introduction	to	digital	protection	devices;	the	present	technology	
in	the	related	application.

612309	 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้ายอย	 3(3-0-6)
	 (Power	Plants	and	Substations)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การท�านายสภาวการณโหลด	โรงจักรก�าลังแบบดีเซล	โรงจักร
พลงังานไอน�า้	โรงจกัรกงัหนั-แกส	โรงไฟฟาพลงัความรอนรวม	ชนดิของสถานี
ไฟฟายอย	อุปกรณในสถานีไฟฟายอย	การออกแบบสถานีไฟฟายอย	การ
ปองกันฟาผาในโรงไฟฟายอย	ระบบการตอสายลงดิน	แนะน�าเทคโนโลยีใช
งานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ
	 Load	curve;	diesel	power	plant;	steam	power	plant;	gas	
turbine	power	plant;	combined	cycle	power	plant;	hydro	power	
plant;	nuclear	power	plant;	renewable	energy	sources;	type	of	
substation;	substation	equipment;	substation	layout;	substation	
automation,	lightning	protection	for	substation;	grounding	systems;	
the	present	technology	in	the	related	application.

วิชาเลือกเฉพาะงานไฟฟ้าก�าลัง
(Elective	Courses	for	Concentration	in	Electrical	Power	Fields)

612310	 ระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟ้า	 	3(3-0-6)
	 (Electric	Drives)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	612205	

อิเล็กทรอนิกสก�าลัง	
	 	อุปกรณในระบบขับเคลื่อนทางไฟฟา	คุณสมบัติของโหลดแตละ
ประเภทขอบเขตการท�างานของระบบ	ขับเคลื่อน	หลักการเบรคของมอเตอร
การสงก�าลังและขนาดพิกัดลักษณะสมบัติของแรงบิดตอความเร็วรอบของ
มอเตอร	ระบบขบัเคลือ่นของวงจรมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลบั	ระบบ
ขับเคลื่อนแบบเซอรโวการประยุกตระบบขับเคลื่อนในระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม	และแนะน�าเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ
	 Electric	drive	components,	load	characteristics,	operating	
region	of	drives,	braking	methods	of	motors,	power	transmission	
and	sizing,	torque-speed	characteristics	of	electric	motors,	DC	
motor	drives,	AC	motor	drives,	servo	drives	systems;	applications	
of	drives	in	industrial	automation	;	the	present	technology	in	the	
related	application.	

612311	วิศวกรรมสองสวาง	 3(3-0-6)
	 (Illumination	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ปรมิาณการแผรงัสทีางแมเหลก็ไฟฟาของแสงสวาง	การวดัแสงสวาง	
การแผรังสีจากวัตถุรอนจากการ	ถายประจุไฟฟาในกาซและจากฟอสเฟอร	
มาตรฐานความเขมของแสงสวาง	หลอดไฟฟาชนิดตาง	ๆ	เชน	หลอดไฟแบบ
มีไส	หลอดฟูออเรสเซน	และหลอดไฟความสวางสูง	การออกแบบจ�านวนโคม
ไฟภายในอาคารและภายนอกอาคาร	แนะน�าเทคโนโลยใีชงานปจจบุนัในสวน
ที่เกี่ยวของ
	 Electromagnetic	lighting	radiation	;	illumination	
measurement	;	hot	body	radiation	;	gas	discharge	;luminaires	
lighting	standard	;	practical	light	sources,	incandescent,	fluorescent	
and	HID	lamps	;	the	number	of	inside	/outside	lighting	fixtures	
design	;	the	present	technology	in	the	related	application.



399

612312	 พลังงานหมุนเวียน	 3(3-0-6)
	 (Renewable	Energy)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนะน�าระบบก�าเนิดพลังงานตางๆ	และแหลงก�าเนิดพลังงาน
ทดแทนตางๆ	และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	เชน	พลังงานจากแสงอาทิตย	
พลังงานจากลม	พลังงานจากคลื่น	พลังงานจากชีวมวล	พลังงานจากใตพิภพ	
พลังงานจากกาซชีวภาพ	พลังงานจากขยะ	พลังงานจากเซลเชื้อเพลิง	แหลง
เก็บสะสมพลังงาน	มาตรฐานและการเชื่อมตอกระแสไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนตางๆเขากับระบบไฟฟา	กฎหมายขอบังคับและนโยบายของพลังงาน
ทดแทนรวมทัง้มมุมองดานเศรษฐศาสตร	และแนะน�าเทคโนโลยใีชงานปจจบุนั
ในสวนที่เกี่ยวของ
	 Introduction	to	energy	systems	and	renewable	energy	
resources;	potential	of	renewable	resources;	difference	of	
conventional	and	renewable	energy	technologies;	renewable	
technologies	such	as	solar,	wind,	biomass,	geothermal,	biogas,	
municipal	solid	waste,	wave	energy,	fuel	cell;	energy	storages;	
laws,	regulations,	and	policies	of	renewable	energy;	economics	
aspects	;	the	present	technology	in	the	related	application.	

612313	วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า		 3(3-0-6)
	 (Electrical	Engineering	Materials)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 โครงสรางของวัสดุ	คุณสมบัติทางไฟฟาของวัสดุ	คุณสมบัติทางแม
เหล็กของวัสดุ	คุณสมบัติทางแสงของวัสดุ	ตัวน�าไฟฟา	แนะน�าอุปกรณสารกึ่ง
ตัวน�า	ตัวน�ายิ่งยวด	ไดอิเลคตริกของของแข็ง	ของเหลวและของกาซ	การ
ประยุกตใชวสัดใุนอปุกรณทางไฟฟาก�าลงั	แนะน�าเทคโนโลยใีชงานปจจบุนัใน
สวนที่เกี่ยวของ
	 Structure	of	materials;	electrical	properties	of	materials;	
magnetic	properties	of	materials;	electrical	conductors;	Introduction	
to	semiconductor	devices;	superconductivity;	solid,	liquid	and	gas	
dielectrics;	applications	of	materials	in	electrical	power	;	the	
present	technology	in	the	related	application.	

612314	 การจัดการพลังงาน	 3(3-0-6)
	 (Energy	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	แนะน�าระบบการจัดการพลงังานทีใ่ชงานในปจจบุนัทีเ่ก่ียวของกบั	
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน	กฎกระทรวง	และประกาศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน	โดยมีเน้ือหาอยางนอย
ประกอบดวย	สมรรถนะของผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน	
กฎหมายดานการจัดการและอนุรักษพลังงาน	ขั้นตอนการจัดการพลังงาน	
คุณสมบัติของผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน	ขั้นตอนการขึ้น
ทะเบยีนเปนผูตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน	เกณฑการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน	ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงานและกรณีศึกษา	รวมทั้งแนวทางการอนุรักษพลังงาน	
	 Introduction	to	the	existing	energy	management	system	
based	on	The	Energy	Conservation	Promotion,	Ministry’s	Regulation	
and	Announcements	of	Department	of	Alternative	Energy	
Development	and	Efficiency	;	competency	of	energy	management	
auditor,	the	law	of	energy	management	and	energy	conservation,	
the	qualification	of	energy	management	auditor,	the	rules	of	
energy	management,	energy	management	procedure,	the	
qualification	of	energy	management	auditor,	energy	management	
audit	procedure	;	case	study	including	energy	conservation.		

612315	 หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง		 3(3-0-6)
	 (Selected	Topics	in	Electrical	Power	Engineering)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หวัขอเรือ่งทีใ่ชเทคโนโลยสีมยัใหมในการออกแบบ	ระบบไฟฟาก�าลงั	
งานวิจัย	หรือ	นวัตกรรมทางสาขาไฟฟา	แนะน�าเทคโนโลยีใชงานปจจุบันใน
สวนที่เกี่ยวของ
	 Modern	technology	issues	in	design	and	procedure	of	
power	system;	the	research	or	the	innovation	in	the	electrical	
engineering	field;	the	present	technology	in	the	related	application.	
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กลุมเฉพาะงานไฟฟ้าสื่อสาร
(Concentration	in	Electrical	Communication	Fields	)

612401	หลักการระบบสื่อสาร	 3(3-0-6)
	 (Principle	of	Communication)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 รูปแบบการส่ือสาร	วิทยุดวยสาย/เคเบิล	และไรสาย	ความรูเบ้ือง
ตนเก่ียวกบัสญัญาณและระบบสเปคตรมัของสญัญาณและการแปลงสญัญาณ
โดยใชอนุกรม	ฟูเรียรและการแปลงอนุกรมฟูเรียร	การสงและรับสัญญาณมอ
ดูเลตเชงิขนาด	AM,DSB,SSB,	FM,	NBFM,	PM	สัญญาณรบกวนในสื่อสารแอ
นะลอก	การมอดเูลตสญัญาณเบสแบนดไบนารี	่ทฤษฎกีารสุมตวัอยางแบบไน
ควิสและการเขารหัสจัดระดับ	การมอดูเลตแบบ	PCM,	DM,	TDM	หลักการ
มัลติเพล็กซสัญญาณ	ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสายสง	การแพรกระจายคลื่น	
อุปกรณไมโครเวฟและ	การสื่อสาร	การสื่อสารดาวเทียม	การสื่อสารดวยแสง	
	 Communication	models,	wire/cable	and	wireless/radio;	
Introduction	to	signal	and	system;	spectrum	of	signal	and	
applications	of	Fourier	series	and	transform;	analog	modulation,	
AM,	DSB,	SSB,	FM,	NB/WBFM,	PM;	noises	in	analog	communication;	
binary	baseband	modulation;	Nyquist’s	sampling	theory	and	
quantization;	pulse	analog	modulation,	PCM,	DM;	multiplexing	
techniques;	introduction	to	transmission	lines,	radio	wave	
propagation,	microwave	components	and	communication,	satellite	
communications,	optical	communication.	

612402	 ปฏิบัติการสื่อสาร	1	 1(0-3-1)
	 (Communication	Laboratory	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	612401	

หลักการระบบสื่อสาร
	 ภาคปฏิบัติซ่ึงมีเน้ือหาสอดคลองกับวิชา	612401	หลักการระบบ
สื่อสาร	หรือ	เนื้อหาที่ทันสมัย	
	 Experiment	corresponding	to	the	612401	Principle	of	
Communication	Systems	course.

612403	โครงขายสื่อสารและสายสง	 3(3-0-6)
	 (Communication	Network	and	Transmission	Lines)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612108	วงจรไฟฟา	2	
	 การสือ่สารแบบใชสายและไรสาย	เครอืขายการสือ่สารแบบใชสาย	
ความสัมพันธของ	Y,	Z,	F,	G,	H	แมทริก	รูปการตอเชื่อมและวงจรเบื้องตน	
การแปลงโครงขาย	คุณสมบัติการสง	เทคนิคการสงสัญญาณ	การกรองคลื่น	
การลดทอนสัญญาณ	หลักการแมตชอิมพีแดนซ	ทฤษฎีสายสง	สมการแก
ปญหาส�าหรับความถี่	ต�่า	กลาง	สูง	คาคงที่ทางปฐมภูมิ	และคาคงที่ทางทุติย
ภูมิ	คลื่นตกกระทบและคลื่นหักเห	อัตราสวนคลื่นนิ่ง	คุณสมบัติสายสงขณะ	
เปดวงจร	ลัดวงจร	การตอปดปลายสาย	สายสงที่มีคาสูญเสียนอย	กับสายสง
ทีม่คีาสญูเสยี	การสะทอนคลืน่ในโดเมนเวลา	แผนภมูสิะทอนกลบั	ครอสทอลก
แบบขอบเขตใกล	และครอสทอลกแบบขอบเขตไกล	สงสัญญาณความแตก
ตาง	สายสญัญานรวม	ชนดิของสายเคเบลิ	และสายตเีกลยีวคู	สายโคแอกเซยีล	
มาตรฐานของสายเคเบิลในปจจุบัน	
	 Wire	and	wireless	communication;	wire	communication	
network;	Y,	Z,	F,	G,	H	matrix,	relation;	connection	and	basic	circuits,	
network	transformation,	transmission	quantities,	signal	transmission	
circuit	techniques,	wave	filters,	attenuator,	impedance	matching,	
transmission	line	theory,	equation,	solution	for	low,	medium,	high	
frequencies,	primary	and	secondary	constant;	incident	and	
reflected	waves,	standing	wave	ratio,	line	characteristics	for	open,	
short,	terminated	load,	lossless,	and	lossy	lines;	reflections	in	time	
domain,	bounce	diagrams,	near-end	and	far-end	crosstalk,	
differential	signaling,	composite	line,	types	of	cable,	and	
unshielded	twisted	pair,	coaxial	cable;	current	cable	standards.	

612404	 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย	 3(3-0-6)
	 (Data	Communication	and	Networking)
	 วชิาบงัคบักอน	:	ผานการศกึษาวชิา	612401	หลกัการระบบสือ่สาร
	 การสือ่สารขอมลูและเครอืขายเบือ้งตน	สถาปตยกรรมการน�าเสนอ
ขอมูลมาตรฐานตางๆ	 ในการสื่อสารข อมูลรูปแบบระบบเครือข าย	
สถาปตยกรรมเครอืขายของเลเยอร	การเชือ่มตอและการเชือ่มโยงโปรโตคอล
แบบจุดตอจุด	รูปแบบของการหนวงในการสื่อสารขอมูล	การควบคุมการเขา
ถึงโปรโตคอลแบบปานกลาง	การควบคุมการไหลของขอมูล	การควบคุมขอ
ผิดพลาด	โครงขายทองถิ่น	โครงขายแบบสลับชองสัญญาณทางการสื่อสาร	
การหาเสนทางในโครงขายสือ่สารขอมลู	ระบบความปลอดภยัของขอมลู	โครง
ขายระบบคราวด	สถาปตยกรรมและมาตรฐานระบบ	
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	 Introduction	to	data	communications	and	networks;	
layered	network	architecture;	point-to-point	protocols	and	links;	
delay	models	in	data	networks;	medium-access	control	protocols;	
flow	control;	error	control;	local	area	network;	switching	network;	
routing	in	data	networks;	network	security;	cloud	network,	
architecture	and	system	standards.	
 
612405	การสื่อสารดิจิทัล	 3(3-0-6)
	 (Digital	Communication)
	 วิชาที่ตองศึกษากอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612401	
	 	 							หลักการระบบสื่อสาร	
	 ทบทวนความรู เบื้องตนเก่ียวกับทฤษฎีความนาจะเปนและ
กระบวนการสุมสัญญาณ	เวคเตอรของสัญญาณ	ไนควิสตแบนดวิดนอยที่สุด	
การตรวจจับสัญญาณดิจิทัล	สัญญาณรบกวนไวตเกาสเซียนแบบบวก	
เทคนคิการการมอดูเลตทางดจิทิลั	การสุมตวัไนควสิต	กระบวนการสุมสญัญาณ
และหลักความนาจะเปน	ลักษณะสัญญาณดิจิทัลและรูปราง	การตรวจจับ
สัญญาณดิจิทัล	เทคนิคการการมอดูเลตทางดิจิทัล	การมอดูเลตดวยวิธีเดลตา
ซิมา	การวิเคราะหสมรรถนะ	การสอดคลองขอมูล	การปรับระดับสัญญาณให
เทากัน	แนะน�าทฤษฎีขอมูลเบื้องตน	การเขารหัสขอมูล	การเขารหัสชอง
สัญญาณ	ระบบการสงแบบหลายๆ	ชองสัญญาณและหลายๆ	ความถี่พาหะ	
เทคนิคของสเปรดสเปกตรัม	การจางหายของสัญญาณในชองการสื่อสารจาก
การแพรหลายทาง
	 Review	of	probability	and	random	process;	signal	space;	
minimum	Nyquist	bandwidth;	signal	detections;	AWGN,	digital	
modulation	techniques,	sigma-delta,	performance	analysis;	
synchronization;	equalization;	introduction	of	information	theory;	
source	coding;	channel	coding;	multichannel	and	multicarrier	
systems;	spread	spectrum	techniques;	multipath	fading	channels.	

612406	การสื่อสารทางแสง	 3(3-0-6)
	 (Optical	Communication)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612401	หลักการระบบ

สื่อสาร	 	
	 	คาทอน�าคลืน่แบบทรงกระบอกและลกัษณะการแพรกระจายคลืน่
ของแสง	โครงสรางและโหมดการสงสญัญาณของสายใยแกวน�าแสงแบบตาง	ๆ 	
พารามิเตอรของสายใยแกวน�าแสง	กระบวนการผลิตสายใยแกวน�าแสง	ชนิด

ของสายเคเบิ้ลใยแกวน�าแสง	เครื่องสงสัญญาณแสง	เครื่องรับสัญญาณแสง	
การลดทอนและการกระจายสัญญาณแสงในชองทางเชื่อมโยงใยแกวน�าแสง	
อุปกรณทวนสัญญาณและขยายสัญญาณแสง	การค�านวณก�าลังของสัญญาณ
ในชองทางเช่ือมโยงใยแกวน�าแสง	ระบบการมัลติเพล็กซสัญญาณแสงในชอง
ทางเชือ่มโยงใยแกวน�าแสง	โครงสรางของระบบเครอืขายอนิเตอรความเรว็สงู	
	 Cylindrical	dielectric	waveguides	and	propagating	
conditions;	structure	and	types	of	optical	fiber;	optical	fiber	
parameters;	optical	fiber	production;	optical	cable	types;	optical	
transmitters;	optical	receivers;	signal	degradations,	attenuation	
and	dispersion	in	fiber	link;	optical	repeaters	and	amplifiers;	link	
budget	calculation;	multiplexing	in	optical	link	system;	introduction	
to	FTTX.

612407	 วิศวกรรมไมโครเวฟ	 	3(3-0-6)
	 (Microwave	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 	ทบทวนสมการของแมกซเวลลท่ีเกี่ยวกับคลื่นระนาบ	สายสงยาน
ความถี่ ไมโครเวฟและทอน�าคลื่น	การวิเคราะหเครือข ายไมโครเวฟ	
คาอมิพแิดนซและวงจรสมมลูยระหวางแรงดนักบักระแส	กราฟแสดงการไหล
ของสัญญาณ	การแมชชิงอิมพีแดนซและการจูนนิ่ง	ไมโครเวฟเรโซเนเตอร	
อุปกรณแบงสัญญาณและเชื่อมตอแยกสัญญาณ	วงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ	
การเชื่อมตอสัญญาณไมโครเวฟแบบจุดตอจุด	ระบบเรดาห	การแพรกระจาย
คลื่นไมโครเวฟ	การวัดสัญญาณไมโครเวฟเบื้องตน	และการน�าไปใชงาน
	 Review	of	Maxwell’s	equations,	plane	waves;	microwave	
transmission	lines	and	waveguides;	microwave	network	analysis;	
impedance	and	equivalent	voltage	and	current;	the	smatrix;	signal	
flow	graphs,	impedance	matching	and	tuning,	microwave	
resonators;	power	dividers	and	directional	couplers;	microwave	
filters;	point-to-point	microwave	link;	radar	system;	microwave	
propagation;	basic	of	microwave	measurement;	applications.	
 
612408	 วิศวกรรมสายอากาศ	 3(3-0-6)
	 (Antenna	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612105	สนามแมเหล็กไฟฟา
	 	นยิามพืน้ฐานและทฤษฎบีทตางๆ	แหลงกระจายคลืน่ไอโซทรอปก
แบบจุด	รูปแบบแสดงก�าลังและสนาม	ทิศทางและอัตราขยาย	รูปแบบการก
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ระจายก�าลังและสนาม	ทิศทางและอัตราขยาย	ประสิทธิภาพ	การโพลาไรเซ
ชนัของคลืน่	อนิพตุอมิพแีดนซและแบนดวธิ	สมการการสงของฟรอีสิ	การแพร
กระจายจากอุปกรณกระแส	และผลกระทบจากกราวด	คุณสมบัติการแพร
กระจายของสายอากาศแบบเสนสวด	สายอากาศแบบแถวล�าดับสายอากาศ
แบบยาก-ิยดู	และสายอากาศแบบรายคาบลอการทิมึ	สายอากาศแบบชองเปด	
สายอากาศไมโครสตริบ	การใชงานสายอากาศสมัยใหมในปจจุบัน	และ	การ
วัดคาคุณลักษณะเฉพาะของสายอากาศ	
	 Basic	definitions	and	theory;	isotropic	point	source;	power	
and	field	patterns;	directivity	and	gain;	efficiency,	polarization;	
input	impedance	and	bandwidth;	Friis	transmission	equation,	
radiation	from	current	elements;	ground	effects;	radiation	
properties	of	wire	antenna;	array	antenna;	Yagi-Uda	antenna	and	
log-periodic	antenna;	aperture	antenna;	microstrip	antenna;	
modern	antenna	for	current	applications;	antenna	characteristics	
measurement.	

612409	 ปฏิบัติการสื่อสาร	2	 1(0-3-1)
	 (Communication	Laboratory	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาหรือเรียนควบกับวิชา	612404	

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย	
	 ภาคปฏบัิตซิึง่มเีนือ้หาสอดคลองกบัวชิา	612404	การสือ่สารขอมลู
และเครือขาย	
	 Experiment	 corresponding	 to	 the	 612404	 Data	
Communications	course.

วิชาเลือกงานไฟฟ้าสื่อสาร
(Electrical	Power	Engineers	Elective	Courses)

612410	 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล	 3(3-0-6)	
	 (Digital	Signal	Processing)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612401	หลักการระบบ

สื่อสาร	
	 สัญญาณที่ตอเนื่องกับเวลาและสัญญาณขาดตอนกับเวลา	การ
วิเคราะหสเปกตรัม	เดซิเมชัน	และอินเตอรโปเลชัน	การแปลงอัตราการสุม
สัญญาณ	การแปลงฟูเรียรแบบขาดตอน	วิธีการใชความนาจะเปนในการ

ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล	การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบเอฟไออาร	
และ	การออกแบบวงจรกรองความถ่ีดิจิทัลแบบไอไออาร	การกรองหลาย
ความถี่และกลุมวงจรกรอง	การแปลงแบบเวฟเล็ตขาดตอน	แนะน�าตัวอยาง
การน�าการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลไปใชงานเบื้องตนตัวอยางเชน	การ
ประมวลผลสัญญาณจากรูปภาพ	การประมวลผลสัญญาณจากค�าพูดและ
สัญญาณเสียง	การประมวลผลสัญญาณแบบเรียงส�าดับ	และการใชงานอื่นๆ	
ในปจจุบัน
	 Continuous-time	and	discrete-time	signals,	spectral	
analysis;	decimation	and	interpolation;	sampling	rate	conversion;	
DFT;	probabilistic	methods	in	DSP;	design	of	FIR,	IIR	digital	filters,	
multirate	systems	and	filter	Banks;	Discrete	Wavelet	Transform;	
introduction	to	some	DSP	applications	such	as	image	processing,	
speech	and	audio	processing,	array	processing	and	further	current	
applications.	

612411	 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม	 3(2-3-5)
	 (Industrial	Electronics)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	612101	อิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรม	1	
	 อุปกรณอินพุตและเอาตพุตส�าหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม	
อปุกรณสารกึง่ตวัน�าก�าลงั	หลกัการ	พืน้ฐานของวงจรอเิลก็ทรอนกิสก�าลงั	วงจร
เรียงกระแสแบบควบคุมได	วงจรการรับขอมูล	วงจรแปลงระดับ	แรงดัน
กระแสตรงที่ปรับคาได	การแปลงแรงดันแบบกระแสตรง-เปน-กระแสตรง	
วงจรอินเวอรเตอรและรีเลยชนิดโซลิดสเตต	วงจรควบคุมมอเตอรกระแสตรง	
มอเตอรกระแสสลับ	และมอเตอรส�าหรับวัตถุประสงคพิเศษ	หุ นยนต	
อุตสาหกรรมและการสื่อสารระหวางเครื่องจักรกลอัจฉริยะ	
	 Input	and	output	devices	for	industrial	control	;power	
semiconductor	devices;	basic	principles	of	power	electronic	
circuits	;	data	acquisition	circuits;	controlled	rectifiers	;	DC-to-DC	
converters	;	inverters	and	solid-state	relay	;	controller	circuits	for	
DC	motors	,	AC	motors	and	special-purpose	motors;	industrial	
robots	and	data	communication	between	intelligent	machines.
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612412	 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร		 3(2-3-5)
	 (Microcontroller	Applications)
	 วชิาบงัคบักอน	:	ผานการศกึษาวชิา	612203	ไมโครคอนโทรลเลอร
	 ทรานสดิวเซอรและตวัตรวจจบัแบบตางๆ	ทีใ่ชในระบบควบคมุ	การ
ประยกุตและใชงานไมโครโพรเซสเซอรดานควบคมุระบบการท�างานเครือ่งจกัร
กล	ระบบโทรศัพทระบบสื่อสารและของระบบควบคุมอื่นๆ
	 Transducers	and	sensors	for	control	system	,	the	
applications	of	microprocessor	to	control	the	mechanical	system	,	
telephone	system	,	communication	system	and	the	other	control	
systems.

612413	เครื่องควบคุมแบบตรรกะที่สามารถโปรแกรมได		 3(2-3-5)
	 (Programmable	Logic	Controller)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612103	การออกแบบวงจร

ดิจิทัลและวงจรตรรกะ	
	 ศกึษาโครงสรางการท�างานของเคร่ืองควบคมุแบบตรรกะทีส่ามารถ
โปรแกรมได	(PLC)	หนวยความจ�าของซพียี	ูรหสัค�าสัง่	การโปรแกรมค�าสัง่ดวย
แผนภูมิแลดเตอร	การโปรแกรมเชื่อมภายนอกระหวางอินพุตและเอาตพุต	
การประยกุตใชงานควบคมุระบบตางๆ	ในโรงงานอตุสาหกรรมและการใชงาน
โปรแกรมจ�าลองเพื่อทดสอบการท�างานของโปรแกรมใชงาน
	 Programmable	Logic	Controller	architecture	,	CPU	
memory	and	addressing,	instruction	codes	,	programming	with	
ladder	diagram	,	input	/output	Interface	programing;	the	
applications	in	industrial	control	and	simulation	tools	for	offline	
testing	of	programs.

612414	การออกแบบและการติดตั้งเครือขายสื่อสารไรสาย	 3(2-3-5)
	 (Wireless	Network	Design	and	Installation)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	612404	การสื่อสารขอมูล

และเครือขาย	
	 	มาตรฐานของเครือขายการส่ือสารไรสายและแบบเคลื่อนที่	
อุปกรณในเครือขายการสื่อสารไรสาย	โพรโทคอลในเครือขายการสื่อสารไร
สาย	รูปแบบบริการเครือขายการสื่อสารไรสายและแบบเคลื่อนที่	เครื่องมือ
และเทคนิคในการสรางเครือขาย	การประยุกตและบริหารจัดการเครือขาย	
ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ	ซอฟตแวรที่ใชในเครือขายการสื่อสาร
ไรสายและเคลื่อนที่	และรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

	 Standardization	of	mobile	and	wireless	communications	
networks;	wireless	communication	devices	in	the	network	;	
communications	protocol	in	a	wireless	communications	network	
;	wireless	communications	and	mobile	networks	service	;	tools	
and	techniques	to	create	a	network;	application	and	network	
management	;	efficiency	and	quality	of	service;	the	software	used	
in	communications	networks,	mobile	and	wireless	and	also	related	
technologies.

612415	หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร		 3(3-0-6)
	 (Selected	Topics	in	Electrical	Communication	
	 Engineering)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หัวขอเร่ืองที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม	ในการออกแบบ	ระบบไฟฟา
สื่อสาร	งานวิจัย	หรือ	นวัตกรรมทางสาขาไฟฟาสื่อสาร	แนะน�าเทคโนโลยีใช
งานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ
	 Modern	technology	issues	in	design	and	procedure	of	
electrical	communication	system;	the	research	or	the	innovation	
in	the	electrical	communication	field,	the	present	technology	in	
the	related	application.	

1.1)	กลุมวิชาเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา	
1.2.1)	กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา

613101	 โครงงานวิศวกรรมโยธา	1	 1(0-3-1) 
	 (Civil	Engineering	Project	I)
	 วิชาบังคับกอน	:	เปนนักศึกษาชั้นปที่	4	หรือเทียบหนวยกิตได

เทากับนักศึกษา	ชั้นปที่	4	และไดรับความเห็น
ชอบจากหัวหนาสาขา

โครงรางที่แสดงวัตถุประสงค	แนวความคิด	วิธีการศึกษาแผนการ
ท�างาน	และงบประมาณรายจายของโครงงานในสาขาวิศวกรรมโยธา	

Preparation	of	a	proposal	report	showing	objectives,	
concepts,	methodology,	work	schedule	and	budgetary	for	a	
selected	project	in	the	field	of	civil	engineering.
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613102	 โครงงานวิศวกรรมโยธา	2	 2(0-6-2)	 
	 (Civil	Engineering	Project	II)
	 วิชาบังคับกอน	:	613101	โครงงานวิศวกรรมโยธา	1

ด�าเนินการศึกษาโครงรางงานวิศวกรรมโยธาที่ผานความเห็นชอบ
แลว	และน�าเสนอผลการศึกษาเปนงานในรูปเลม

Conduct	the	study	of	in	the	approved	project	and	
presentation	of	major	findings	in	form	of	project	report.

613103	 การฝึกงานวิศวกรรมโยธา	 1(0-0-240ชั่วโมง) 
	 (Civil	Engineering	Practice)
	 วิชาบังคับกอน	:	ตองเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไม

นอยกวา	2	ใน	3	ของหนวยกิต	ตลอดทั้ง
หลักสูตรหรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

ปฎบิตักิารฝกงานในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของกบัสาขา	ระหวางภาค
ฤดูรอน	โดยฝกงานเปนเวลาไมนอยกวา	240	ชั่วโมง	และไมนอยกวา	30	วัน
ท�าการ

Practical	summer	traning	in	civil	and	construction	
engineering	for	at	least	30	training	days	with	a	minimum	of	240	
hours.

613201	 คณิตศาสตรประยุกต	 3(3-0-6)
	 (Applied	Mathematics)
	 วิชาบังคับกอน	:	610103	คณิตศาสตรวิศวกรรม	3

สมการเชิงเสนพีชคณิต	การแนะน�าทฤษฎีการประมาณการ	การ
หาค�าตอบของสมการพชีคณติและสมการอดิศยั	การหาค�าตอบของระบบเชงิ
เสน	สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและอันดับสอง	ผลการแปลงฟูเรียรและผล
การแปลงลาปลาซ	แคลคูลัสเวกเตอร

Linear	 algebra;	 introduction	 to	 the	 theory	 of	
approximations;	solution	of	algebraic	and	transcendental	
equations;	solutions	of	linear	systems;	first	and	second	order	
differential	equations;	Fourier	transforms	and	Laplace	transforms;	
vector	calculus.

613202	 ความแข็งแรงของวัสดุ	 3(3-0-6) 
	 (Strength	of	Materials)	
	 วิชาบังคับกอน	:	610202	กลศาสตรวิศวกรรม

แรงและความเคน	ความสมัพนัธระหวางความเคนและความเครยีด	
ความเคนในคานและคานประกอบ	แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด	การ
โกงตัวของคาน	การบิด	การโกงเดาะในเสา	วงกลมของโมรและความเคนรวม	
เกณฑการวิบัติ

Forces	and	stresses;	stresses	and	strains	relationship;	
stresses	in	beams,	shear	force	and	bending	moment	diagrams;	
deflection	of	beams,	torsion;	buckling	of	columns;	Mohr’s	circle	
and	combined	stresses;	failure	criterion.

613203	 ชลศาสตร	 3(3-0-6) 
	 (Hydraulics) 
	 วิชาบังคับกอน	:	610202	กลศาสตรวิศวกรรม

คุณสมบัติของของไหล	สถิตยศาสตรของของไหล	พลศาสตรของ
การไหล	สมการพลังงาน	ส�าหรบัการไหลคงท่ี	โมเมนตมั	และแรงพลวตัในการ
ไหลของของไหล	ทฤษฎคีวามคลาย	และการวคิราะหมติ	ิการไหลของของไหล
ทีบ่บีอดัตวัไมไดในทอ	การไหลในทางน�า้เปด	การวดัการไหลของของไหล	การ
ไหลไมคงที่

Properties	of	fluids,	fluid	statics,	kinematics	of	fluid	flow,	
energy	equation	in	a	steady	flow,	momentum	and	dynamic	forces	
in	fluid	flow,	similitude	and	dimensional	analysis,	flow	of	
incompressible	fluid	in	pipes,	open-channel	flow,	fluid	
measurements,	unsteady	flow	problems.

613204	 ปฏิบัติการชลศาสตร	 1(0-3-2) 
	 (Hydraulics	Laboratory)
	 วชิาบังคบักอน	:	ตองผานหรอืเรยีนควบกบัวชิา	613203	ชลศาสตร

ปฏิบัติการทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษาในวิชา	613203	
ชลศาสตร	ไดแกการไหลผานฝายน�้าลน	แรงกระทบเนื่องจากการเปลี่ยน
โมเมนตัมของน�้า	การไหลผานรูระบายน�้าขนาดเล็ก	การทดสอบการสูญเสีย
พลังงานของของไหลเน่ืองจากแรงเสียดทาน	การวัดความดันของของไหล	
แรงพยุง	และเสถียรภาพของวัตถุที่ลอยอยูบนของเหลว
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Experimental	includes	the	fundamentals	of	Hydraulics,	
flow	through	open	and	closed	conduits,	orifices,	and	weirs.	
Momentum	and	dynamic	forces	in	fluid	flow,	energy	loss	theory.	
Measurement	of	pipe	and	open	channel	flow.	Buoyancy	and	
Stability.

613205	 ส�ารวจ	 3(3-0-6) 
	 (Surveying)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการส�ารวจและการระดับ	หลกัการและการ
ประยุกตใชกลองวัดมุมความผิดพลาดและการปรับแกเน่ืองจากงานส�ารวจ	
การวดัระยะทางและทศิทาง	ความคลาดเคลือ่นและชัน้งานในการส�ารวจ	การ
ปรับแกขอมูล	โครงขายสามเหลี่ยม	การหาแอซิมุธ	และระบบพิกัดทางราบ
ของงานวงรอบอยางละเอยีด	การท�าระดบัอยางละเอยีด	การส�ารวจและเขยีน
แผนที่ภูมิประเทศ	เสนโครงแผนที่	ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม	และ	หลักการ	จีพี
เอสเบื้องตน	

Introduction	to	surveying	work	and	leveling,	error	and	
class	in	surveying,	principles	and	application	of	Theodolites,	
distance	and	direction	measurement,	error	in	surveying	and	
acceptable	error,	data	correction,	triangulation;	precise	
determination	of	azimuth,	precise	traverse	plane	coordinate	
system,	precise	leveling,	topographic	survey,	map	plotting;	precise	
leveling,	map	projection,	UTM	coordinates	and	fundamental	of	
GPS	system.

613206	 ปฏิบัติงานส�ารวจ	 1(0-3-2) 
	 (Surveying	Laboratory	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ตองผานหรือเรียนควบกับวิชา	613205	ส�ารวจ

การปฏิบัติงานส�ารวจจะสอดคลองกับการเรียนทฤษฎี	โดยจะเนน
ไปที่การใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง	และมีความละเอียดในระดับที่ตองใชใน
ภาคทฤษฎี	เริ่มจากคร่ึงภาคการศึกษาแรกจากการหาระยะทางในแนวราบ
ดวยเทปทั้งแบบท่ีใชงานทั่วไปและการหาระยะทางในแนวด่ิง	การท�าวงรอบ
ควบคุมทางดิ่ง	การท�าระดับตามแนวยาว	และการท�าระดับตามขวาง	ในคร่ึง
ภาคการศึกษาหลัง	จะท�าการหาคามุมและการน�าไปใช	การวัดคามุมดิ่ง	การ
วดัคามมุราบ	การวดัคามมุราบแบบมทีศิทาง	การวดัคามมุราบแบบวดัซ�า้	การ

วัดคามุมราบแบบวัดซ�้ารอบจุด	การท�าวงรอบควบคุมทางราบ	และการท�า
แผนที่ภูมิประเทศ	

Surveying	practice	will	follow	theorem	in	the	lecture	
class.	The	practices	emphasis	on,	how	to	get	accuracy	and	precise	
field	data	in	the	required	level	of	the	theorem.	First	half	of	
semester	will	start	with	horizontal	distance	measurement	by	tape,	
vertical	distance	measurement,	vertical	control	traverse,	profile	
leveling	and	cross-section	leveling.	The	second	half	of	semester	
starts	with	angle	measurement	and	their	application,	vertical	angle	
measurement,	horizontal	angle	measurement,	direction	method,	
repetition	method	and	repetition	around	a	point,	horizontal	control	
traverse	and	producing	topographic	map.

613207	 การฝึกส�ารวจภาคสนาม	 1(0-0-80	ชั่วโมง) 
	 (Surveying	Field	Camp)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการลงทะเบียนเรียนวิชา	613205	ส�ารวจ	
																														 และ	613206	ปฏิบัติงานส�ารวจ

การส�ารวจนอกสถานที่เปนระยะเวลารวม	80	ชั่วโมง	โดยมีงาน
สนามดังนี้	การวางแนวทางในการส�ารวจและการท�าวงรอบ	การวางโคง	การ
หาปรมิาตรและพืน้ทีข่องงานดนิ	โดยการท�าระดบัตามแนวยาวและตามขวาง	
ซึง่เปนการส�ารวจเสนทางและการส�ารวจกอสราง	การหาเสนชัน้ความสงู	การ
ท�าโครงขายสามเหลีย่ม	การท�าแผนทีภ่มูปิระเทศและการเกบ็รายละเอยีด	ซึง่
แตละกลุมจะท�ารายงานผลแตละงานทุกชิ้นภายใน	2	สัปดาห

An	eighty-hour	field	camp.	Field	exercises	include:	
alignment	survey	and	traverse,	curve	ranging,	volume	and	area	of	
earth	work	by	profile	and	cross	section,	route	survey	and	
construction	survey,	contours,	triangulation,	topographic	map,	
group	field	reports	on	each	exercise	with	in	2	weeks.

613301	 ทฤษฎีโครงสราง	 3(3-0-6) 
	 (Theory	of	Structures)
	 วิชาบังคับกอน	:	613202	ความแข็งแรงของวัสดุ

การหาแรงเฉือนและโมเมนตดัดของโครงสรางชนิดก�าหนดไดโดย
วธิสีถติ	เสนอทิธพิลของโครงสรางแบบคานและแบบถกัโดยวธิกีารค�านวณและ
วธิเีขยีนรปู	การหาการโกงตวัโครงสรางดวยวธิพีืน้ทีโ่มเมนต	วธิคีานเสมอืน	วธิี
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งานเสมอืน	วิธีพลังงานความเครยีดและวธิแีผนภาพวลิเลยีท-โมร	การวเิคราะห
เบื้องตนส�าหรับโรงสรางชนิดก�าหนดไมไดโดยวิธีสถิตโดยวิธี	คอนซิซเทนซดี
ฟอรเมชั่น

Introduction	to	structural	analysis:	type	of	structure,	type	
of	loaded,	analysis	of	reaction	by	equilibrium	equation	and	
geometric	method,	equilibrium	of	shear	forces	and	bending	
moments	in	statically	determinate	beams	influence	line	in	beams	
and	trusses.	Deflections	of	beams	by	methods	of	conjugate	beam,	
moment	area,	virtual	work	and,	strain	energy	and	Williot-Mohr	
method,	analysis	of	statically	indeterminate	structures	by	method	
of	consistent	deformation.

613302	 การวิเคราะหโครงสราง	 3(3-0-6) 
	 (Structural	Analysis)
	 วิชาบังคับกอน	:	613301	ทฤษฎีโครงสราง

การวเิคราะหโครงสรางแบบอินดเีทอรมเินททางสถติประกอบดวย	
วธิกีารเปลีย่นรปูสอดคลอง	วธิมีมุลาดและการโกง	วธิกีารกระจายโมเมนต	เสน
อิทธิพลของโครงสรางแบบอินดีเทอรมิเนท	การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี
ประมาณ	แนะน�าความรูเบือ้งตนทางวธิวีเิคราะหโครงสรางโดยใชเมตรกิซและ
การวิเคราะหแบบพลาสติก

Analysis	of	statically	indeterminate	structures	by	method	
of	consistent	deformation,	methods	of	slope	and	deflection,	
moment	distribution,	influence	lines	of	indeterminate	structures;	
approximate	analysis;	introduction	to	matrix	structural	analysis	
and	plastic	analysis.

613303	 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	 4(3-3-8) 
	 (Reinforced	Concrete	Design	)
	 วิชาบังคับกอน	:	613301	ทฤษฎีโครงสราง

วสัดคุอนกรตีและเหลก็เสรมิ	ศกึษาพฤติกรรมเบือ้งตนของแรงตาม
แนวแกน,	โมเมนตดัด,	โมเมนตบิด,	แรงเฉือน,	แรงยึดเหนี่ยว	และแรงกระท�า
แบบผสม	ศึกษาการออกแบบโครงสรางคอนกรีต	ช้ินสวนโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีก�าลัง	และวิธีหนวยแรงใชงาน	ฝกปฎิบัติออกแบบ
ชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก	และการก�าหนดรายละเอียดการเสริมเหล็ก

Concrete	and	reinforcement;	fundamental	behavior	in	
axial	load,	flexure,	torsion,	shear,	bond	and	combined	actions;	

design	of	reinforced	concrete	structural	components	by	working	
stress	and	strength	design	methods;	design	practice.	Practice	in	
reinforced	concrete	design	and	detailing.

613304	 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก	 4(3-3-8) 
	 (Timber	and	Steel	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	613301	ทฤษฎีโครงสราง

การออกแบบโครงสรางไม	องคอาคารรับแรงดึงและแรงอัด	การ
ออกแบบองคอาคารรับแรงดัด	คานไมประกอบ	การออกแบบจุดตอ	โดย
วิธีการออกแบบหนวยแรงที่ยอมให	การออกแบบโครงสรางเหล็ก	องคอาคาร
รับแรงดึง	องคอาคารรับแรงอัด	คานเหล็กรูปพรรณ	องคอาคารรับแรงตาม
แกนและแรงดดัรวมกนั	องคอาคารประกอบ	คานขนาดใหญ	การออกแบบจดุ
ตอดวยใชหมุดย�้าหรือสลักเกลียว	การออกแบบจุดตอดวยการเชื่อม	โดย
วิธีการออกแบบหนวยแรงที่ยอมให	(Allowable	Stress	Design;	ASD.)	และ
โดยวิธกีารออกแบบตวัคณูความตานทานและน�า้หนกั	(Load	and	Resistance	
Factor	Design;	LRFD.)	การออกแบบในภาคปฏิบัติ	:	ปฏิบัติการออกแบบ
โครงสรางไมและปฏบิตักิารออกแบบโครงสรางเหลก็	พรอมทัง้เขยีนแบบขยาย
องคอาคารและจุดตอดวย

Design	of	steel	and	timber	structures;	tension	and	
compression	members;	beams;	beam-columns;	built-up	members;	
plate	girders;	connections;	Allowable	Stress	Design	(ASD.)	and	
Load	and	Resistance	Factor	Design	(LRFD.)	methods.	Design	practice	
:	Practice	in	steel	&	timber	design	and	detailing.

613305	 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ	 2(1-3-4) 
	 (Construction	Materials	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

พฤติกรรมพื้นฐานและคุณสมบัติเบื้องตน	เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และทดสอบ	วสัดวุศิวกรรมโยธาตาง	ๆ 	ไดแก	เหลก็และเหลก็เสน	ไม	คอนกรตี	
วัสดุการทาง	และวัสดุวิศวกรรมโยธาอื่น	ๆ

The	fundamental	behaviors	and	properties,	introduction	
to	inspecting	and	testing	of	various	civil	engineering	materials	
namely,	steel	and	rebar,	wood,	concrete,	highway	materials,	and	
others	civil	engineering	materials.	
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613306	 เทคโนโลยีคอนกรีต	 3(2-3-6) 
	 (Concrete	Technology)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ประวัติและพัฒนาการของคอนกรีต	กรรมวิธีการผลิต	และ
มาตรฐานวิธีทดสอบซีเมนต	น�้า	มวลหยาบและมวลละเอียดของคอนกรีต	วิธี
ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต	การค�านวณหาสวนผสมของคอนกรีต	การใส
สารผสมเพิม่	แนวคิดของวิธกีารทดสอบคอนกรตีสดและคอนกรตีทีแ่ข็งตัวแลว	
การทดสอบแบบไมท�าลาย	ความรูเกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จ	คอนกรีตก�าลัง
อัดสูง	คอนกรีตเบา	คอนกรีตที่	มีความคงทนสูง	เทคโนโลยีสมัยใหมของ
คอนกรีตและคอนกรีตผสมเถาลอย	คอนกรีตสมรรถนะสูงส�าหรับงานเฉพาะ
ดาน

History	and	development	of	concrete	and	production,	
standard	methods	of	the	physical	and	chemical	properties	testing	
of	cement,	water,	coarse	aggregates	and	fines	aggregate	of	
concrete,	testing	methods	of	concrete,	calculation	of	concrete	
mixture,	chemical	agents,	concepts	of	testing	methods	for	fresh	
concrete	and	conventional	concrete;	nondestructive	testing,	
knowledge	of	Ready-mix	concrete;	light	weight	concrete,	high	
strength	and	durability	concrete,	modern	technology	of	concrete	
and	fly-ash	mixed	in	concrete	and	high	performance	concrete	for	
specific	purpose

613401	 ปฐพีกลศาสตร	 3(3-0-6) 
	 (Soil	Mechanics)
	 วิชาบังคับกอน	:	613202	ความแข็งแรงของวัสดุ

การก�าเนดิของดนิ	สวนประกอบของดนิ	คณุสมบตัพิืน้ฐานทางดาน
วิศวกรรมของดิน		การจ�าแนกประเภทของดิน	การส�ารวจดิน	การไหลซึมของ
น�า้ในดนิความเคนในดนิ	คณุสมบตัทิางดานแรงเฉอืนของดนิเมด็ละเอยีดและ
เมด็หยาบ	แรงดนัทางดานขาง	การทรดุตวัและทฤษฎกีารยบุอดัตวั	เสถยีรภาพ
ความลาดชัน	ทฤษฎีก�าลังแบกทานของดิน

Soil	formation,	index	properties	and	classification	of	soil,	
compaction,	permeability	of	soil	and	seepage	problems,	principle	
of	effective	stresses	within	a	soil	mass;stress	istribution,	
compressibility	of	soil,	shear	strength	of	soil,	earth	pressure	theory,	
slope	stability,	bearing	capacity.

613402	 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร	 1(0-3-2) 
	 (Soil	Mechanics	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ตองผานหรือเรียนควบกับวิชา	613401	
	 	 ปฐพีกลศาสตร

ปฎบิตักิารทดลองทีส่มัพนัธกบัทฤษฏีทีไ่ดศกึษาในรายวชิา	513401	
ปฐพกีลศาสตร	ไดแก	การทดสอบกลศาสตรของดนิในสนามและในหองปฎบิตัิ
การ	ซึ่งเปนไปตามวิธีทดสอบแบบมาตราฐาน	เพื่อค�านวณหาคุณสมบัติของ
ดินทางวิศวกรรม	เชน	การหาคาขีดจ�ากัดและดัชนีอัตตะเบิรกของดิน	การบด
อดัดนิ	การหาการกระจายของเมด็ดนิ	ความถวงจ�าเพาะ	ความสามารถในการ
ซมึผาน	การทดสอบหาความหนาแนนในสนาม	การทดสอบอตัราสวนแรงธาร
คาลิฟอรเนีย	การทดสอบแรงอัดแบบไมถูกจ�ากัด	การทดสอบแรงเฉือนแบบ
โดยตรง	การทดสอบแรงเฉือนดวยการบิดดวยใบมีด	4	แฉก	การทดสอบการ
อัดตัวคายน�้า	และการทดสอบแรงอัดสามแกน

  
Atterberg	limits,	compaction	test,	grain	size	analysis	(sieve	

and	hydrometer),	specific	gravity,	permeability,	field	density	test,	
California	bearing	ratio,	unconfined	compression	test,	direct	shear	
test,	vane	shear	test,	consolidation	test	and	triaxial	test

613403	 วิศวกรรมฐานราก	 3(3-0-6) 
	 (Foundation	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	613401	ปฐพีกลศาสตร

การส�ารวจใตดนิ	การรบัแรงแบกทานของฐานรากแผ	การออกแบบ
การรับแรงของเสาเข็ม	การวิเคราะหการทรุดตัว	การรับแรงดันดานขางของ
ดิน	การออกแบบเข็มพืดเหล็กและก�าแพงกันดิน	การออกแบบฐานรากเสื่อ
และเคซอง	การปรับปรุงคุณภาพดินเบื้องตน	การออกแบบค�้ายันหลุมขุดและ
การค�านวณหลุมขุดดิน

Subsurface	investigation,	bearing	capacity	of	foundation,	
spread	and	pile	foundation	design,	settlement	analysis,	earth	
pressure	problems	and	retaining	structures	and	sheet	pile	wall;	
elementary	of	soil	improvement;	introduction	to	mat	and	caisson	
foundation	design;	introduction	to	open	cut	and	braced	cut;	design	
practice.



408

613501	 วิศวกรรมการทาง	 3(3-0-6) 
	 (Highway	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	613205	ส�ารวจ	และใหผานการลงทะเบียน

เรียนวิชา	613702	วิศวกรรมชลศาสตร
ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของทางหลวง	องคกรที่

เกีย่วของกบังานทางหลวง	หลกัการของการวางแผนทางหลวง	การศกึษาดาน
การจราจร	การออกแบบถนนทางดานเรขาคณิต	และ	การควบคุมการใชงาน
ทางหลวง	การศกึษาความเหมาะสมของการลงทนุดานการเงนิ	และเศรษฐกจิ	
รูปตัดโดยทั่วไปของถนนและดินคันทาง	วัสดุงานทาง	การกอสรางถนนและ
การซอมบ�ารุงถนน

Historical	development	of	highways,	department	of	
highway	administration,	principles	of	highway	planning,	traffic	
study,	geometric	design	and	operations,	highway	finance	and	
economic,	highway	materials,	construction	and	maintenance	of	
highways.

613601	 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ	 3(3-0-6) 
	 (Construction	Engineering	and	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	 เปนนักศึกษาอยางนอยชั้นปที่	3	
	 	 หรือเทียบหนวยกิตไดเทากับนักศึกษาตั้งแตชั้น

ปที่	3	ขึ้นไป
การจดัองคกร	การบรหิารและการจดัการโครงการ	การจดัการและ

การควบคุมระบบตางๆของโครงการกอสรางตัง้แตเริม่งานจนสงมอบงาน	การ
ใชเครื่องจักรและเครื่องมือในการกอสรางใหเปนประโยชนและไดผลดีที่สุด	
การวางผงังานกอสราง	การวางแผนโครงการกอสรางวธิวีกิฤต	ิ(Critical	Path	
Method	,	CPM.)	การจัดการทรัพยากร	การวัดความกาวหนาในงานกอสราง	
และความปลอดภัยในงานกอสราง

The	organization,	administration	and	project	management;	
management	and	control	system	of	the	construction	project	from	
start	until	handover;	the	use	of	machines	and	tools	for	the	
construction;	to	be	useful	and	the	best	results;	planning	of	building	
construction;	Critical	Path	Method	planning;	resource	management	
in	construction;	progress	measuring	in	construction,	and	safety	in	
construction.

613602	 การประมาณและวิเคราะหราคา	 3(3-0-6) 
	 (Cost	Estimation	and	Analysis)
	 วิชาบังคับกอน	:	 เปนนักศึกษาอยางนอยชั้นปที่	3	หรือเทียบ	

หนวยกติไดเทากบันกัศึกษาตัง้แตชัน้ปที	่3	ขึน้ไป
หลักการประมาณราคา	การประมาณราคาอยางหยาบและการ

ประมาณอยางละเอียด	การวิเคราะหตนทุนของแรงงานและเครื่องจักร	การ
เสนอราคาและการประมูลงาน

Principle	of	estimating,	approximate	and	detailed	cost	
estimate,	cost	analysis	of	construction	equipment	and	materials,	
budding	and	tendering.

613701	 อุทกวิทยา	 3(3-0-6) 
	 (Hydrology)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ศกึษาวฎัจกัรอทุกวทิยา	ภมูอิากาศและอตุนุยิมวทิยา	น�า้จากอากาศ	
การระเหยและการคายระเหย	การดัก	การซึมลงดิน	น�้าใตผิวดิน	น�้าทา	การ
ประเมินน�้านองสูงสุด	การไหลหลาก	และการประยุกตใชงาน

Study	of	the	hydrologic	cycle,	climate	and	meteorology,	
precipitation,	evaporation,	evapotranspiration,	interception,	
infiltration,	subsurface	water,	streamflow,	peak-discharge	
estimation,	flood	routing	and	application	of	Hydrology.

613702	 วิศวกรรมชลศาสตร	 3(3-0-6) 
	 (Hydraulic	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	613203	ชลศาสตร

การประยุกตใชหลักการทางชลศาสตร	เพื่อการศึกษาและปฏิบัติ
ทางดานวิศวกรรมชลศาสตร	ระบบทอ	และการกระแทกของน�้าในทอ	เครื่อง
สบูน�า้และกงัหนั	การไหลในทางน�า้เปด	อางเกบ็น�า้	และการออกแบบอางเกบ็
น�้า	เขื่อน	ทางระบายน�้าลน	แบบจ�าลองทางชลศาสตร	และการระบายน�้า

Application	of	hydraulic	principles	to	study	and	practice	
of	hydraulic	engineering,	piping	systems,	water	hammer,	pumps	
and	turbines,	open	channel	flow,	design	of	reservoir,	dams,	
spillways,	hydraulic	models,	drainage	system
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1.2.2)	กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
								1.2.2.1)	กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง	

613311	 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง	 3(3-0-6) 
	 (Advanced	Structural	Analysis)
	 วิชาบังคับกอน	:	613302	การวิเคราะหโครงสราง

การศึกษาเพ่ือวิเคราะหโครงสรางโดยใชเมตริกซและคอมพิวเตอร
ชวยในการวิเคราะห	การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเฟลกซิบิลิต้ี	การสรางเม
ตรกิซเฟลกซบิลิติีข้องชิน้สวน	การสรางเมตรกิซเฟลกซบิลิติีข้องโครงสราง	การ
วเิคราะหโครงสรางโดยวธิสีตฟิเนส	การสรางเมตรกิซสตฟิเนสของชิน้สวน	การ
สรางเมตริกซสติฟเนสของโครงสราง	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใช
วิเคราะหโครงสรางทั้งวิธีเฟลกซิบิลิตี้และวิธีสติฟเนส

Analysis	of	structures	by	using	computer	and	matrix,	
flexibility	method,	formation	of	element	flexibility	matrix	and	
structure	flexibility	matrix,	stiffness	method,	formation	of	element	
stiffness	matrix	and	structure	stiffness	matrix,	computer	
programming	for	analysis	of	structures	by	flexibility	method	and	
stiffness	method.

613312	 การออกแบบอาคาร	 3(3-0-6) 
	 (Building	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	613303	การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

แนวคิดในการค�านวณออกแบบ	ระบบการวิเคราะหโครงสรางโดย
รวม	ระบบรับแรงแนวนอนและระบบรับแรงแนวดิ่ง	อาคารสูง	ระบบโครงขอ
แข็ง	ก�าแพงรับแรงเฉือน	โครงสรางรูปกลอง	ระบบฐานราก	โครงสรางพิเศษ	
ความสัมพันธระหวางการค�านวณออกแบบและการกอสราง	การฝกฝน	
ค�านวณออกแบบ

The	concept	of	system	design	calculation	analysis	of	
overall	structure,	system	of	horizontal	force	and	vertical	force	
system	of	high-rise	building,	system	of	rigid	frame,	shear	wall	
structure	box-girder	system,	foundation	system	and	special	
structure.

613313	 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง	 3(3-0-6) 
	 (Prestressed	Concrete	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	613303	การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

แนวความคิดและหลักการของการอัดแรง	คุณสมบัติของวัสดุที่
เก่ียวของ	ระบบการอดัแรง	การสญูเสยีแรงอดั	การวเิคราะหและการออกแบบ

ชิ้นสวน	ดีเทอรมิเนททางสถิตย	ทั้งระบบการดึงเหล็กกอนและดึงเหล็กทีหลัง	
แรงเฉือน	การยึดเหนี่ยวและการแบกทาน	การโกงตัวและแคมเบอร	การ
ออกแบบปองกันการแตกปริบริเวณสมอยึด	การออกแบบเสาเข็ม	โครงสราง
ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง

The	concept	and	priciple	of	prestressed	concrete;	
properties	of	prestressed	concrete	materials;	prestressed	system;	
losses;	analysis	and	design	of	prestressed	elements;	statically	
determinate	and	system	of	post-tension	and	pre-tension;	shear;	
bond	and	bearing;	deflection	and	camber;	design	of	anchorage-
zone;	prestressed	concrete	pile	design;	design	of	prestressed	
concrete	flat	slabs;

613314	 การออกแบบสะพาน	 3(3-0-6) 
	 (Bridge	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	613304	การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก	

และ	613313	การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
ทฤษฎีการกระจายน�้าหนักบรรทุกบนโครงสรางสะพานและการ

ประยุกต	การเลือกแบบและขนาดสะพานการวิเคราะหและการออกแบบ
โครงสร างส วนบนและการออกแบบโครงสร างส วนลางของสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก	สะพานคอนกรีตอัดแรงและสะพานเหล็ก	เศรษฐศาสตร
ส�าหรับงานสะพาน

Theory	of	load	distribution	on	bridge;	an	application	and	
selection	type	and	size	of	bridge;	an	analysis	and	design	of	
superstructure	and	substructure	of	concrete	and	steel	bridge;	
economics	for	bridge	work;

613315	 พลศาสตรโครงสราง	 3(3-0-6) 
	 (Structural	Dynamics)
	 วิชาบังคับกอน	:	613302	การวิเคราะหโครงสราง

แนวคดิพลศาสตรโครงสราง	การตอบสนองของแบบระบบท่ีมรีะดับ
ความอิสระเด่ียวตอแรงพลศาสตรแบบตางๆ	การตอบสนองของระบบท่ีมี
ระดับความอิสระหลายขั้น	การควบคุมการสั่นตัวของโครงสราง	พื้นฐาน
วิศวกรรมแรงลม	พื้นฐานวิศวกรรมแผนดินไหว

The	concept	of	structure	dynamics;	the	response	of	
single	degree	of	freedom	system	to	dynamically	force	system;	
the	responses	of	multi	degree	of	freedom	system;	vibration	control	
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of	structures;	wind	engineering	fundamentals;	fundamentals	of	
earthquake	engineering;

613316	 การออกแบบโครงสรางเพื่อรับแรงแผนดินไหว	 3(3-0-6) 
	 (Seismic	Design	of	Structures)
	 วิชาบังคับกอน	:	613315	พลศาสตรโครงสราง

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับแผนดินไหว	พลศาสตรโครงสรางเบื้องตน	
การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางโดยวิธีแรงสถิติเทียบเทา	หลักการพื้น
ฐานของการออกแบบอาคารตานทาน	แผนดนิไหว	การเลอืกรปูทรงของอาคาร
ส�าหรับการออกแบบอาคารตานทานแผนดินไหว	พฤติกรรมของอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใตแรงแผนดินไหว	การออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กตานทานแผนดินไหว	รายละเอียดของโครงสรางส�าหรับ
ตานทานแผนดินไหว

Basic	knowledge	about	earthquakes;	introduction	to	
structural	dynamics;	the	equivalent	static	analysis	method	and	
design	of	regid	structures;	the	basic	principle	of	seismic	design;	
selection	of	the	shape	of	the	building	for	seismic	design;	the	
behavior	of	the	reinforced	concrete	buildings	under	earthquake;	
earthquake	resistant	design	of	reinforced	concrete	structures;	the	
details	of	the	structures	for	earthquake	resistant	structures.

613317	 ความแข็งแรงของวัสดุขั้นสูง	 3(3-0-6) 
	 (Advanced	Strength	of	Materials)
	 วิชาบังคับกอน	:	613202	ความแข็งแรงของวัสดุ

ความเคนและความเครียด	ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด	ความเคนเน่ืองจากน�้าหนักแบบตางๆ	ความเคนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ	ทฤษฎีการวิบัติ	วิธีทางพลังงาน	จุดศูนยกลางแรงเฉือน
การดดัแบบไมสมมาตร	คานโคง	ปญหาเกีย่วกบัแรงบดิและการโกงเดาะ	คาน
บนฐานรากยืดหยุน	ทฤษฎีการยืดหยุนเบื้องตน

Stress	and	strain,	the	relationship	between	stress	and	
strain;	stress	under	general	loading	conditions;	component	of	
stress;	stress	from	temperature	changes;	theory	of	failure;	energy	
methods;	shear	center	and	unsymetrical	bending;	curved	beam;	
problem	solving	in	torsion	and	bulking;	beam	of	elastic	foundation;	
introduction	to	theory	of	elastics.

613318	 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรม	 3(3-0-6)
	 โครงสราง 
	 (Computer	Application	in	Structural	Engineering	)
	 วิชาบังคับกอน	:	610204	การโปรแกรมคอมพิวเตอร	

การแกปญหาทางการวิเคราะหและการออกแบบโครงสรางดวย
คอมพิวเตอร	โปรแกรมส�าเร็จรูปที่ใชในการวิเคราะหและการออกแบบ
โครงสราง	การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโครงสราง

Solving	problems	in	analysis	and	structural	design	with	
computer;	structural	analysis	and	design	software;	computer	
applications	in	structural	engineering.

613319	 เทคโนโลยีแบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร	 3(3-0-6) 
	 (Building	Information	Modeling	Technology)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

แนะน�าเทคโนโลยีแบบจ�าลองสารสนเทศอาคารเบ้ืองตน	เรียนรู
และฝกทกัษะการใชงานโปรแกรมคอมพวิเตอรทีส่นบัสนนุแนวคดิแบบจ�าลอง
สารสนเทศอาคาร	การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยในการออกแบบและ
เขียนแบบอาคารสองมิติและสามมิติในระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง	

Introduction	to	the	building	information	modeling	(BIM.)	
technology;	learning	and	practice	software	program	which	support	
BIM	concept;	the	usage	of	computer	tool	aided	building	design	
and	drafting	for	two	and	three-dimensions	in	the	level	of	
fundamental	to	intermediate	skill.

613320	 เทคโนโลยีชิ้นสวนคอนกรีตส�าเร็จรูป	 3(3-0-6) 
	 (Precast	Concrete	Technology)
	 วิชาบังคับกอน	:	613303	การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตรฐานชิ้นสวนคอนกรีตส�าเร็จรูป	การกอสรางดวยชิ้นสวน
คอนกรตีส�าเรจ็รปูและระบบโครงสราง	จดุตอ	แนวคดิการออกแบบ	การขนสง	
และการประกอบ	กรณีศึกษา

Standard	of	precast	concrete;	the	construction	of	precast	
concrete	elements	and	system	of	preacast	structures;	precast	
joint;	concept	of	precast	design;	trandsportation	and	fabrication	
of	precast;	case	study.
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613321	 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีมาตรฐานยูโร	3(3-0-6) 
	 (Reinforced	Concrete	Design	by	EURO	Code)
	 วิชาบังคับกอน	:	613303	การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ศึกษาพฤติกรรมเบื้องตนของแรงตามแนวแกน,	โมเมนตดัด,	
โมเมนตบิด,	แรงเฉือน,	แรงยึดเหน่ียว	และแรงกระท�าแบบผสม	ศึกษาการ
ออกแบบโครงสรางคอนกรีตชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธี
มาตรฐานยูโร

Fundamental	behavior	in	axial	load,	flexure,	torsion,	
shear,	bond	and	combined	actions;	design	of	reinforced	concrete	
structural	components	according	to	EURO	Code;

1.2.2.2)	กลุมวิชาวิศวกรรมฐานรากและธรณีเทคนิค	
613411	 ธรณีวิทยา	 3(3-0-6) 
	 (Geology)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ธรณีวิทยาทั่วไปเกี่ยวกับโลก	ลักษณะ	และการก�าเนิดของหิน	
ลักษณะพื้นผิว	ของเปลือกโลกธรณีวิทยาโครงสราง	การระเบิดของภูเขาไฟ
และการเกิดแผนดินไหว	โครงสรางทางธรณีวิทยา	แหลงแรและการเกิดของ
แหลงแรประเภทตาง	ๆ 	การเกดิหนิอคัน	ีหนิตะกอนและหนิแปร	การผพุงั	การ
ผุพังทางกายภาพ	การผุพังทางเคมี	ผลของการผุพังทางเคมีของหินอัคนี	การ
เกิดดิน	น�้าใตดิน	การพิบัติของลาดดินและการแกไข	

General	geological	of	earth	characteristics	and	origin	of	
the	rock;	volcanic	eruptions	and	earthquakes;	geological	structures	
and	mineral;	the	volcanic	rocks	and	igneous	,	sedimentary	rocks	
and	metamorphic	rot;	weathering	,	groundwater;	the	failure	of	
soil	slope	and	soil	stabilization.

613412	 การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพดิน	 3(3-0-6) 
	 (Soil	Improvement)
	 วิชาบังคับกอน	:	613401	ปฐพีกลศาสตร

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและหลักการการปรับปรุงดิน	ทฤษฎีการอัด
แนนและการควบคุม	การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใชสารผสมเพิ่ม	กลไกการ
เชื่อมประสาน	การปรับปรุงดินระดับลึก	การออกแบบเสาเข็มดิน-ซีเมนตเพื่อ
รับภาระในแนวดิ่งและดานขาง	การเรงการทรุดตัวโดยการใหภาระกอน	การ
ออกแบบแถบระบายน�้าในแนวดิ่งส�าเร็จรูป	การออกแบบการเสริมแรงดิน	
ส�าหรับโครงสรางกันดินและเสถียรภาพของความชัน

The	study	of	method	and	principle	of	soil	improvement;	
compaction	theory	and	control;	soil	improvement	using	admixtures;	
cementation	mechanism;	deep	soil	improvement;	design	of	soil-
cement	column	for	vertical	and	lateral	loading;	settlement	
acceleration	by	preloading;	design	of	prefabricated	vertical	drain;	
design	of	earth	reinforcement	for	retaining	structure	and	slope	
stabilization.

613413	 วัสดุการทาง	 3(3-0-6) 
	 (Highway	Materials)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ศึกษาเกี่ยวกับ	วัสดุที่ใชในงานทาง	ซึ่งประกอบดวยดิน	แอสฟลต	
(ยางมะตอย)	ซีเมนต	มวลรวม	,	และท�าการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดิน	การบดอัดดิน	การปรับปรุงคุณภาพดินเบ้ืองตน	ทราบถึง
ลักษณะของผิวทางลาดยางแบบเซอรเฟซทรีตเมนต,		แบบเซอรเฟซทรีตเมน
ตชั้นเดียว	,	แบบเซอรเฟซทรีตเมนตสองชั้น	,	เคพซีล	,	แผนเสนใยธรณี	,	ดิน
ซีเมนต	,	การน�าวัสดุแอสฟลติกคอนกรีตกลับมาใชใหม	

Study	about	highway	materials	such	as	soil,	asphalt,	
cement,	coarse	and	fine	aggregate;	compaction	of	soil	and	soil	
improvement;	surface	treatment,	single	and	double	surface	
treatment,	cape	seal;	geotextile,	soil	cement	and	recycling.

613414	 วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดลอม	 3(3-0-6) 
	 (Geo-environmental	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	613401	ปฐพีกลศาสตร

แนวคิดและหลักการของวิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดลอม	การอนุรักษ
และฟน้ฟสูภาพสิง่แวดลอม	การปองกนัภยัพบิตัทิัง้จากธรรมชาตแิละจากการ
กอสรางโดยประยุกตความรูพ้ืนฐานทางสาขาวิศวกรรมปฐพี	เทคโนโลยี
คอนกรีตและวิศวกรรมสิ่งแวดลอม	หลักการเบ้ืองตนในการใชประโยชนของ
กากของเสยีส�าหรบัเปนวสัดกุอสราง	วศิวกรรมปฐพีในการฝงกลบมลูฝอย	การ
ปรับปรุงฐานรากเพื่อปองกันการปนเป้อนของน�้าบาดาล

Concepts	 and	 principles	 of	 geo-environmental	
engineering,	environmental	conservation	and	rehabilitation,	
disaster	prevention	from	nature	and	construction	by	applying	
knowledge	in	geotechnical	engineering,	concrete	technology	and	
environmental	engineering,	basic	principles	of	waste	utilization	as	
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construction	materials,	geotechnical	engineering	of	solid	waste	
landfill,	foundation	improvement	to	prevent	groundwater	
contamination.

613415	 การแกไขการพิบัติของลาดดิน	 3(3-0-6) 
	 (Stabilization	of	soil	slope)
	 วิชาบังคับกอน	:		613401	ปฐพีกลศาสตร

สวนประกอบและรปูแบบการพบิตัขิองลาดดนิ	ลกัษณะและสาเหตุ
การพิบัติ	เสถียรภาพของลาดดิน	การแกไขการพิบัติของลาดดิน	โดยวิธี	การ
ลดน�้าหนักที่กระท�ากับลาดดิน	การตัดดินเปนขั้นบันได	การท�าระบบค�้ายัน	
การระบายน�้าใตดินและบนดิน	การเสริมก�าลังใหดินดวยวัสดุเสริมก�าลัง	การ
ท�าก�าแพงกันดิน	การปองกันการกัดเซาะผิวหนา	การปรับปรุงคุณภาพดิน

Mode	of	slope	failure;	the	cause	of	failure;	the	stability	
of	slope;		the	method	to	stabilization	slope	such	as	unloading,	
benching	of	slope,	bracing	of	slope,	serface	and	subsurface	
drainage	,	reinforcement	of	soil	,	retaining	wall	and	sheet	pile	
wall,	surface	protection	and	soil	improvement.

1.2.2.3)	กลุมวิชาวิศวกรรมการทางและส�ารวจ	
613511	 วิศวกรรมการขนสง	 3(3-0-6) 
	 (Transportation	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

การขนสงทางถนน	ทางรถไฟ	ทางอากาศ	ทางน�้า	และทางทอ	การ
วางแผนการขนสงในเขตเมือง	การวางแผนเพื่อประสานระบบการขนสง
ประเภทตางๆ	การออกแบบสิง่อ�านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานของระบบขนสง	

Transportation	by	highways	railways,	and	air	with	some	
attention	to	waterways	and	pipelines;	urban	transportation	
planning,	multi-	model	transportation	planning,	basic	facility	design	
of	transportation	system.

613512	 การออกแบบผิวทาง	 3(3-0-6) 
	 (Pavement	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	613401	ปฐพีกลศาสตร

หลักการทั่วไปของถนนและสนามบินรวมถึงผิวจราจรแบบตางๆ	
และน�้าหนักลอ	ศึกษาเกี่ยวกับความเคนที่เกิดโครงสรางชั้นทางแบบหยุนตัว
และโครงสรางชั้นทางแบบแกรงตัว	พิจารณาเก่ียวกับวัสดุที่จะน�ามาใชเปน

โครงสรางของถนนและการออกแบบทดสอบ	วธิอีอกแบบผวิจราจรโครงสราง
ชั้นทางแบบหยุนตัวและโครงสรางช้ันทางแบบแกรงตัว	ของถนนและของ
สนามบิน	รวมถึงวิธีการกอสรางและบ�ารุงรักษา	

Principles	of	highway	and	airport	pavements	including	
pavement	types	and	wheel	loads;	stresses	in	flexible	and	rigid	
pavements;	consideration	of	properties	of	pavement	components	
including	for	highway	and	airport;	methods	of	design	of	flexible	
and	rigid	pavements	for	highways	and	airport;	pavement	drainage;	
methods	of	construction	and	maintenance.

613513	 วิศวกรรมการจราจร	 3(3-0-6) 
	 (Traffic	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	613511	วิศวกรรมการขนสง

ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของการจราจร	การส�ารวจและวิเคราะหการ
จราจร	การควบคุมการจราจร	ทางแยกและทางแยกตางระดับ	การวิเคราะห
ความจุ	การออกแบบสัญญาณไฟจราจร	และจัดรอบสัญญาณไฟ	การจัดการ
จราจร	การวิเคราะหผลกระทบดานการจราจร	และความปลอดภัยทางดาน
จราจร

Theories	of	traffic	flow,	traffic	survey	and	analysis;	traffic	
control,	intersection	and	interchange,	analysis	of	traffic	capacity;	
design	of	traffic	signals,	traffic	management,	traffic	impact	analysis,	
traffic	safety.	

613514	 การส�ารวจเพื่อการกอสราง	 3(3-0-6) 
	 (Construction	Survey)
	 วิชาบังคับกอน	:	 613205	ส�ารวจ	และ	613206	ปฏิบัติงานส�ารวจ

งานโครงการวิศวกรรมส�ารวจ	รายละเอียด	ความถูกตอง	และขอ
ก�าหนดการวางแผน	และการก�าหนดขัน้ตอนส�าหรบัการรงัวดัเพือ่การกอสราง
ของโครงการวศิวกรรมตางๆ	การรงัวดัเพือ่การกอสราง	การรงัวดัเพือ่การอทุก

Project	engineering	survey,	detailed,	accurate	and	
requirements	planning;	determining	the	procedure	for	surveying	
for	the	construction	of	engineering	projects;	surveying	for	
construction;	surveying	for	hydrographic.



413

613515	 การส�ารวจเสนทาง	 3(2-3-6) 
	 (Route	Survey)
	 วิชาบังคับกอน	:	613205	ส�ารวจ

การส�ารวจแนวทาง	เทคนิคการส�ารวจในการหาต�าแหนงและ
ออกแบบถนน	การวางโคงราบและโคงดิง่	ท�าส�ารวจภมูปิระเทศและท�าแผนที่	
การออกแบบระดับแนวทาง	การท�าระดับตามแนวขวางและแนวยาว	การหา
พื้นที่และปริมาตรของงานดิน	การแกไขแนวทาง	การส�ารวจกอสรางถนน

Alignment	survey,	surveying	techniques;	route	location	
and	design,	horizontal	and	vertical	curves;	topographic	survey	and	
mapping,	design	of	grad	line,	cross	section	and	profile	leveling,	
earthwork;	alignment	layout;	route	construction	survey.

1.2.2.4)	กลุมวิชาการบริหารงานกอสราง	

613611	 เทคนิคการกอสราง	 3(3-0-6) 
	 (Construction	Techniques)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการกอสราง	การใชเครื่องจักรและ
เครือ่งมอืในการกอสราง	ความปลอดภยัในงานกอสราง	เทคโนโลยกีารกอสราง
สมัยใหม

Study	of	construction	techniques	and	methods	
throughout	construction	processes,	using	tools	and	equipment,	
safety	in	construction,	modern	construction	engineering	and	
technology.

613612	 วัสดุวิศวกรรมกอสราง	 3(3-0-6) 
	 (Building	Material	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

คุณสมบัติของวัสดุตางๆ	ที่ใชในงานกอสราง	ขอดีขอเสียของวัสดุ
เมือ่น�าไปใชในงานประเภทตางๆ	แหลงผลติ	กรรมวธิผีลติ	กรรมวธิตีดิตัง้	ตลอด
จนแนะน�าผลิตภัณฑวัสดุที่ทันสมัยที่สามารถประยุกตใชในงานกอสราง
ประเภทตางๆ	วัสดุทางกลและเคมีที่ใชในงานซอมแซมโครงสรางคอนกรีตที่
ช�ารุด

Properties	of	materials	used	in	construction;	the	
advantages	and	disadvantages	of	the	material	used	in	the	
manufacture	of	various	types	of	processing	installation	process;	

the	introduction	of	modern	materials	that	can	be	applied	in	various	
types	of	construction;	mechanical	and	chemical	materials	used	
in	repairing	damaged	concrete	structures.

613613	 การจัดการงานวิศวกรรม	 3(3-0-6) 
	 (Engineering	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

หลกัการจดัการสมยัใหมในอตุสาหกรรมกอสราง	วธิกีารเพิม่ผลผลติ
ในการท�างาน	มนุษยสัมพันธ	ความปลอดภยในงานอุตสาหกรรมกอสราง	
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม	เศรษฐศาสตรวิศวกรรมประยุกต	การ
เงิน	การตลาด	การบริหารโครงการกอสราง

Principles	of	modern	management	in	the	construction	
industry,	method	to	increase	productivity	in	the	workplace,	human	
relations,	safety	in	the	construction	industry,	laws	related	to	
engineering,	applied	engineering	economics,	finance,	marketing,	
construction	project	management.

613614	 การจัดการความปลอดภัยในงานกอสราง	 3(3-0-6) 
	 (Construction	Safety	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

หลักของความปลอดภัย	สาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุในงาน
กอสราง	ความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกล	เครื่องมือ	อุปกรณ	และระบบ
ไฟฟา	ความปลอดภัยในการเก็บและเคลื่อนยายวัสดุ	การบริหารความ
ปลอดภัย	การสอบสวนและการรายงานอบุตัเิหต	ุการสงเสรมิสขุภาพและความ
ปลอดภยั	ตลอดจนกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในงานกอสราง	และ
ศึกษาดูงานระบบความปลอดภัยในโครงการกอสราง

The	safety	causes	and	prevention	of	accidents	in	
construction;	the	safe	use	of	mechanical	equipment	and	electrical	
systems;	safe	to	store	and	move	materials;	safety	management	
investigation	and	reporting	of	accidents;	health	and	safety	as	well	
as	legal	and	safety	standards	in	construction;	site	visit	of	safety	
systems	in	construction	projects.
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613615	 กฎหมายที่เกี่ยวกับการกอสราง	 3(3-0-6) 
	 (Laws	in	Construction)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ศึกษากฎหมายที่เก่ียวของกับงานกอสราง	เชน	พระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร	พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง	กฎหมายควบคมุอาคาร	กฎหมาย
สิ่งแวดลอมส�าหรับอาคาร	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ	กฎหมายวิชาชีพ
สถาปนิกและวิศวกร	จรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ	บทลงโทษและ
ความรับผิดทางกฎหมาย	อนุญาโตตุลาการ

Introduction	to	construction	laws,	such	as	building	
control	act,	town	planning	act,	building	controlling	profession,	
environmental	laws	relating	to	buildings,	labor	relations	act,	laws	
for	architectural	and	engineering	profession,	professional	codes	
of	ethics,	penalty	clauses	and	legal	response,	arbitration.

613616	 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมส�าหรับวิศวกรโยธา	 3(3-0-6) 
	 (Economics	for	Civil	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

หลกัเศรษฐศาสตร	และการน�ามาประยกุตใชในสาขาวชิาวศิวกรรม
โยธา	โดยรายวิชานี้จะเนนทางดานเศรษฐศาสตรจุลภาค	ซึ่งประกอบไปดวย
หลักเศรษฐศาสตร	ดอกเบ้ีย	มูลคาของเงินตามเวลา	การวิเคราะหจุดคุมทุน	
การคิดคาเสื่อมราคา	การวิเคราะหการทดแทนทรัพยสิน	การเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทนในการลงทุน	และการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ

Economics	and	methods	which	will	able	them	to	apply	
for	civil	engineering.	This	course	emphasizes	the	application	of	
basic	microeconomics	concepts	including	principle	of	economics,	
interest,	time	value	of	money,	break	even	point	analysis,	
depreciation,	analysis	of	replacement,	comparison	of	return	on	
investment,	and	decision	on	investment	in	the	projects.

1.2.2.5)	กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน�้าและสิ่งแวดลอม	
613711	 ชลศาสตรของทางน�้าเปด	 3(3-0-6) 
	 (Hydraulics	of	Open	Channels)
	 วิชาบังคับกอน	:	613702	วิศวกรรมชลศาสตร

การจ�าแนกชลศาสตรของทางน�้าเปด	คุณสมบัติการไหลในทางน�้า
เปด	หลักการของพลังงาน	หลักการของโมเมนตัม	การค�านวณเกี่ยวกับการ

ไหลแบบคงตัว	การวัดอัตราการไหลในทางน�้าเปด	อาคารควบคุมในคลองสง
น�้า	และการเปลี่ยนหนาตัดของคลองสงน�้า	การออกแบบทางน�้าเปด	การค�า
นวณเกี่ยวกับการไหลแบบแปรเปลี่ยนนอยอยางชา	และอยางเร็ว	และการค�า
นวณระดับผิวน�้า

Classification	of	open	channel,	open	channel	flow	
property,	principal	of	energy	and	momentum,	steady	flow	
calculation,	measurement	of	open	channel	flow	discharge,	channel	
control	and	channel	transition,	channel	design,	calculation	of	
gradually	and	rapid	varied	flow,	water	surface	profile	calculation.

613712	 วิศวกรรมการระบายน�้า	 3(3-0-6) 
	 (Drainage	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	613702	วิศวกรรมชลศาสตร

ความส�าคัญของการระบายน�้า	การส�ารวจ	และเก็บขอมูลการ
ระบายน�้า	การวัดการไหล	ฝนและน�้าทา	หลักการของดิน	และน�้าในเชิงสถิต
และพลวตั	การวเิคราะหหาปรมิาณการรัว่ซมึ	ระบบการระบายน�า้เหนอืผวิดนิ	
และใตดิน	การระบายน�้าแบบรองน�้า	และแบบบอ

Importance	of	drainage,	drainage	surveying	and	data	
collection,	discharge	measurement,	rainfall	and	runoff,	principles	
of	soil	water	relationship,	statically	and	dynamically,	analysis	of	
infiltration	and	quantity,	surface	and	subsurface	drainage,	drainage	
by	ditches	and	wells.

613713	 วิศวกรรมทรัพยากรน�้า	 3(3-0-6) 
	 (Water	Resources	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	613702	วิศวกรรมชลศาสตร

การวางแผนโครงการ	การวิเคราะหระบบลุมน�้าตามแผนโครงการ
ดวยแบบจ�าลอง	การออกแบบเบือ้งตนส�าหรับองคประกอบของโครงการ	การ
วเิคราะหทางเศรษฐศาสตร	การจดัการน�า้ในระบบลุมน�า้ดวยแบบจ�าลอง	โคง
การบริหารอางเก็บน�้า	และกรณีศึกษา

Project	planning,	basin	system	analysis	of	planned	project	
by	modeling,	preliminary	design	of	project	components,	economic	
analysis,	water	management	on	basin	systems	by	modeling,	
reservoir	rule	curves,	case	studies.
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613714	 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล	 3(3-0-6) 
	 (Water	Supply	and	Sanitary	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

แหลงน�้าดิบเพื่อการผลิตน�้าประปา	ปริมาณและคุณภาพน�้าที่
ตองการ	มาตรฐานของน�า้	การคาดคะเนจ�านวนประชากร	ความตองการใชน�า้	
และความผนัผวนของระบบสงน�า้	การน�าน�า้ใตดนิขึน้มาใช	การออกแบบระบบ
สงน�า้	และระบบจายน�า้เทคนคิตางๆ	ในการบ�าบดัน�า้	โดยการใชตะแกรง	การ
สรางตะกอนและรวมตะกอน	การตกตะกอน	การกรอง	การปองกันการปน
เป้อนของเชื้อโรค	การแกน�้ากระดาง	การก�าจัดเหล็ก	การก�าจัดรสและสีของ
น�้า	การวางแผนเกี่ยวกับระบบประปา	และการบ�าบัดน�้าเสีย

Sources	of	public	water	supply,	quantity	and	quality	
requirements,	water	standards,	population	prediction,	water	
consumption	and	flow	variation,	groundwater	collection,	design	
of	water	transmission	and	distribution	system,	water	treatment	
technique,	screening,	coagulation	and	flocculation,	sedimentation,	
filtration,	disinfection,	softening,	iron	removal,	taste	and	color	
removal.

1.	กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

614101		กลศาสตรวิศวกรรมภาคพลศาสตร	 3(3-0-6)
	 (Engineering	Mechanics,	Dynamic)	
				 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	610202	
	 	 กลศาสตรวิศวกรรม

โมเมนทความเฉื่อยของมวล	กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกรง็ส�าหรบัการเคลือ่นทีเ่ชงิระนาบ	กฎของการดลและโมเมนตมั	กฎของงาน
และพลังงาน	แรงกระแทก	พื้นฐานการเคลื่อนที่ในระบบ	3	มิติ

Mass	moment	of	inertia,	mechanics	of	particle	and	rigid	
body	in	plane	motion,	equation	of	motion,	principle	of	impulse	
and	momentum,	principle	of	work	and	energy,	impact,	fundamental	
of	space	motion.

614102		กลศาสตรวัสดุ															 3(3-0-6)
(Mechanics	of	Materials)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษา	หรือ	เรียนควบกับ																			

วชิา	614101	กลศาสตรวศิวกรรมภาคพลศาสตร
แรงและความเคน	การทบทวนเก่ียวกับวัสดุทางวิศวกรรม	ความ

สัมพันธของความเคนและความเครียด	ความเคนในคาน	ไดอะแกรมของแรง

เฉือนและโมเมนตดัด	การแอนของคาน	การบิด	การโกงของเสา	ความเคนใน
ภาชนะรับแรงดัน	วงกลมโมหและความเคนผสม	กฎของฮุค	พลังงาน
ความเครียด	เกณฑการแตกหัก		การวัดความเคน

Forces	and	stresses;	review	of	engineering	materials;	
stresses	and	strains	relationship;	stresses	in	beams,	shear	force	
and	bending	moment	diagrams;	deflection	of	beams,	torsion;	
buckling	of	columns;	stresses	in	pressure	vessels;	Mohr’s	circle	
and	combined	stresses;	Hooke’s	law;	strain	energy;	failure	criterion;	
stress	measurement.

614103		กลศาสตรของไหล	 3(3-0-6)
(Fluid	Mechanics)
				 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

แนวคิดพื้นฐานของของไหล	สมบัติตาง	ๆ	ของของไหล		ของไหล
สถิตย		สมการโมเมนตัมและพลังงานส�าหรับปริมาตรควบคุม		สมการความ
ตอเนื่องและการเคลื่อนท่ี			การวิเคราะหมิติและสภาพความคลาย		การไหล
ของของไหลที่อัดตัวไมไดในสภาวะคงตัว		แรงตานและแรงยก		การวัดการ
ไหล	เครื่องจักรกลกังหัน	เชน	ป๊มและกังหัน		

Fundamental	concepts,	properties	of	fluid,	fluid	static;	
momentum	and	energy	equations;	equation	of	continuity	and	
motion;	similitude	and	dimensional	analysis;	steady	incompressible	
flow,drag	and	dynamic	lift,flow	measurement.	Introduction	to	
fluid	machinery:	pump	and	turbine.

614104		ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1												 1(0-3-3)
(Mechanical	Engineering	Laboratory	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ปฏิบัติการดานกลศาสตรวิศวกรรม	กลศาสตรของแข็ง	เธอรโมได
นามิกส	กลศาสตรเครื่องจักรกล	ระบบควบคุมอัตโนมัติและวัสดุวิศวกรรม		

Experimental	works	in	engineering	mechanics,	solid	
mechanics,	thermodynamic,	mechanics	of	machinery,	automatic	
control	and	engineering	materials.
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614105		ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	2	 1(0-3-3)
	 (Mechanical	Engineering	Laboratory	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษา	หรือ	เรียนควบกับวิชา	614104	

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1
ปฏิบัติการดานเธอรโมไดนามิกส		การถายเทความรอน	กลศาสตร

ของไหล	การท�าความเย็น	และระบบปรับอากาศ	การแปลงรูปพลังงาน	
วิศวกรรมยานยนตและเครื่องยนตเผาไหมภายใน

		Experimental	works	in	thermodynamics,	heat	transfer,	
fluid	mechanics,	refrigeration,	air	conditioning,	energy	conversion,	
automotive	engineering	and	internal	combustion	engines.

614106		กรรมวิธีการผลิต	 3(3-0-6)
	 (Manufacturing	Process)	
				 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ทฤษฎแีละแนวคิดในกระบวนการผลติตางๆ	เชน	การหลอ	การขึน้
รูป	การกลึง	และการเชื่อม		ความสัมพันธระหวางกระบวนการผลิตและวัสดุ	
หลักการพื้นฐานของตนทุนการผลิต					

Theory	and	concept	of	manufacturing	processes	such	as	
casting,	forming,	machining	and	welding;	material	and	manufacturing	
processes	relationships;	fundamental	of	manufacturing	cost.

614107		เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล																									 2(1-3-3)	
	 (Mechanical	Engineering	Drawing)	
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	610201
	 	 เขียนแบบวิศวกรรม

การเขียนแบบชิ้นงาน	3	มิติ	การเขียนแบบชิ้นงานประกอบ	การ
เขยีนแบบชิน้งานเพือ่สัง่ผลติ	การก�าหนดองคประกอบทีเ่กีย่วของกบังานเขยีน
แบบทางวศิวกรรมเครือ่งกล	โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรส�าเรจ็รปูชวยในการ
เขียนแบบ

3-D	drawing,	assembly	drawing,	drawing	for	producing,	
definition	of	the	composition	of	mechanical	engineering	drawing	
using	computer	aid	drawing.

614108		การฝึกฝีมือชาง									 2(0-6-6)				
	 (Workshop	Practices)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	

หลักการและการใชเครื่องมือกลในโรงงาน		ความปลอดภัยในการ
ใชเครือ่งมอืและวนิยัการปฏบัิตงิานในโรงงาน	ฝกปฏบิตังิานพืน้ฐานในโรงงาน		
เชน		งานตะไบ	งานตัด	งานเจาะ	งานไส	งานกลึง		งานเชื่อมแกสและไฟฟา	
เปนตน

Principles	and	using	tools	machine	in	factory;	safety	in	
the	tools	and	regulation	in	factories;	work	shop	practice	related	
to	basic	manufacturing	process	such	as	filing,	cutting,	drill	welding	
and	gas	welding.

614109		การฝึกงานทางวิศวกรรม																				 1(0-240-0)
	 (Engineering	Practices)
	 วิชาบังคับกอน	:	ตองเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไม

นอยกวา	2	ใน	3	ของหนวยกิต	ตลอดหลักสูตร	
หรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

ปฏิบัติการฝกงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการตางๆ	ของ
ภาครฐัหรอืเอกชน	ทีเ่กีย่วกบังานดานวศิวกรรมเครือ่งกล	โดยมเีวลาการปฏบิตัิ
งานไมนอยกวา	240	ชั่วโมง

Practice	in	government	and	private	sectors	with	respect	
to	the	field	of	mechanical	engineering	with	working	period	of	at	
least	240	hours.

614110		เธอรโมไดนามิกส		 3(3-0-6)
	 (Thermodynamics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

สมบติัของสารบริสทุธิ	์งานและความรอน	กาซอดุมคต	ิกฎขอทีห่นึง่
และขอที่สองของเธอรโมไดนามิกส	เอนโทรป	พื้นฐานการถายเทความรอน
และการแปลงพลังงาน	ความไมสามารถยอนกลับไดและอะเวเลบิลิตี้	วัฏจักร
คารโนต	วัฏจักรก�าลังกาซ	วัฏจักรท�าความเย็น	ความสัมพันธตาง	ๆ	ทาง
เธอรโมไดนามิกส	กาซผสม	ปฏิกิริยาเคมี		

Properties	of	pure	substances,	work	and	heat,	ideal	gas,	
first	and	second	laws	of	thermodynamics,	entropy,	basic	heat	
transfer	and	energy	conversion	Irreversibility	and	availability,	Carnot	
cycles,	gas	power	cycles,	refrigeration	cycles,	thermodynamics	
relations,	gas	mixtures,	chemical	reaction.
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2.		กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม	(วิชาเอกบังคับ)
614201		การถายเทความรอน	 3(3-0-6)
	 (Heat	Transfer)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชาหรือเรียนควบกับ	614110	

เธอรโมไดนามิกส		
หลักการถายเทความรอนโดยการน�า	การพา	และการแผรังสี	และ

การประยุกตใชการถายเทความรอนแบบตางๆ	เชน	การน�าความรอนใน
สภาวะไมสม�่าเสมอ	1	มิติ	อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและการเพ่ิมการ
ถายเทความรอน	การเดือดและการควบแนน		

Modes	of	heat	transfer,	conduction,	convection,	radiation	
and	applications	of	heat	transfer	such	as	one	dimensional	transient	
conduction	etc,	heat	exchangers	and	heat	transfer	enhancement,	
boiling	and	condensation.

614202		คอมพิวเตอรชวยงานส�าหรับการออกแบบ	 3(3-0-6)
	 ทางวิศวกรรมเครื่องกล	
	 (Computer	Aided	Mechanical	Engineering	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือเรียนควบกับ	วิชา	614102	

กลศาสตรวัสดุ
ซอฟแวรคอมพิวเตอรส�าหรับงานดานวศิวกรรม	การใชคอมพิวเตอร

ส�าหรับการออกแบบและการวเิคราะหปญหาทางดานวศิวกรรมเครือ่งกล	การ
จ�าลองทางกายภาพของปญหาทางดานวิศวกรรมเครื่องกล	และปญหาตางๆ	
ที่เกี่ยวของ	วิเคราะหเชิงตัวเลข	และการวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนต		

Computer	software	for	engineering,	use	of	computer	for	
design	and	analysis		of	mechanical	engineering	problems.	Physical	
modeling	and	simulations	of	mechanical	engineering	problems	
and	related	applications.

614203		เครื่องยนตเผาไหมภายใน	 3(3-0-6)
	 (Internal	Combustion	Engines)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือเรียนควบกับวิชา	614110	

เธอรโมไดนามิกส		
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนตเผาไหมภายใน	เครื่องยนตจุด

ระเบดิดวยประกายไฟ	และจดุระเบดิดวยการอดั	เชือ้เพลงิและทฤษฎกีารเผา
ไหม	ระบบจุดระเบิด	วัฏจักรอุดมคติเชื้อเพลิงอากาศ	การซุปเปอรชารจและ
การไลไอเสีย	สมรรถนะและการทดสอบเครื่องยนต	สารหลอลื่น		

Internal	combustion	engine	fundamentals,	spark-ignition	
and	compression-ignition	engines,	fuels	and	combustion	theory,	
ignition	systems,	ideal	fuel	air	cycle,	supercharging	and	scavenging,	
performance	and	testing,	lubrication.

614204		การท�าความเย็น	 3(3-0-6)
	 (Refrigeration)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือเรียนควบกับ	วิชา	614110	

เธอรโมไดนามิกส		
การทบทวนพืน้ฐานทางเธอรโมไดนามกิส		สมบตัแิละกระบวนการ

ทางไซโครเมตริกของอากาศ	การท�าความเย็นเบื้องตน		วัฏจักรการท�าความ
เย็นแบบอุดมคติและวัฏจักรจริง		กระบวนการท�าความเย็นแบบหลายความ
ดนั	คณุสมบตัขิองสารท�าความเยน็และน�า้มนัหลอลืน่		การค�านวณภาระความ
เย็น		คอมเพรสเซอร		คอนเดนเซอร	อีแวบพอเรเตอร			การขยายตัวและการ
ควบคุมระดับสารท�าความเย็น		การควบคุมสารท�าความเย็น		สวนประกอบ
ของวาลว			ระบบตรวจสอบและควบคมุไฟฟา		ระบบทอสารท�าความเยน็และ
การออกแบบถังเก็บสารท�าความเย็น		ความปลอดภัยของระบบท�าความเย็น						

Review	of	thermodynamics,	psychometric	property	of	
air	and	introduction	of	refrigeration,	ideal	and	real	refrigeration	
processes,	multi-pressure	refrigeration	process,	refrigerant	and	
lubricating	oil,	refrigeration	load	calculations,	compressors,	
condensers,	evaporators,	refrigerant	expansion	and	level	control,	
refrigerant	controls,	valve	components,	electrical	control	and	
monitoring	systems,	refrigerant	piping	and	vessel	design,	safety.

614205		วิศวกรรมโรงจักรตนก�าลัง		 3(3-0-6)
	 (Power	Plant	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือเรียนควบกับ	วิชา	614110	

เธอรโมไดนามิกส	และ	614201	การถายเท
ความรอน		

หลักในการแปลงพลังงงานและแนวคิดของอะเวเลบิลิตี้	การ
วิเคราะหเช้ือเพลิงและการเผาไหม	ระบบโรงจักรตนก�าลังแบบตางๆ	เชน	
กังหันไอน�้า	กังหันกาซและเครื่องยนตเผาไหมภายใน			วัฏจักรความรอนรวม	
และวัฎจักรโคเจนเนอเรชัน	ระบบโรงจักรพลังงานน�้า	โรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียร	ระบบการวัดและการควบคุมโรงจักรตนก�าลัง	การค�านวณทางดาน
เศรษฐศาสตร	และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม	
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Energy	conversion	principles	and	availability	concept,	
fuels	and	combustion	analysis,	component	study	of	steam,	gas	
turbine	and	internal	combustion	engine	power	plants,	combined	
cycle	and	cogeneration,	hydro	power	plant,	nuclear	power	plant,	
control	and	instrumentation,	power	plant	economics	and	
environmental	impacts.

614206		การปรับอากาศ	 3(3-0-6)
	 (Air	Conditioning)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือเรียนควบกับ	วิชา	614204	

การท�าความเย็น
พื้นฐานการถายเทความรอน	สมบัติทางไซโครเมตริกและ

กระบวนการตางๆ	ของอากาศชืน้	ความสบาย	การประเมินภาระการท�าความ
เย็น	อุปกรณของระบบปรบัอากาศ	ระบบปรบัอากาศชนิดตางๆ	การออกแบบ
ระบบทอลมและการกระจายลม	การออกแบบระบบระบายอากาศ	สาร
ท�าความเย็นและการออกแบบระบบทอสารท�าความเย็น	พื้นฐานการควบคุม
ในการปรับอากาศ	ความปลอดภัยทางดานอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ	
คุณภาพอากาศภายในหอง	ประสิทธิภาพพลังงานในระบบปรับอากาศ		

Basic	of	heat	transfer,	psychometric	properties	and	
processes	of	moist	air,	human	comfort,	cooling	load	estimation,	
air	conditioning	equipment,	various	types	of	air	conditioning	
systems,	air	distribution	and	duct	system	design,	ventilation	system	
design,	refrigerants	and	refrigerant	piping	design,	basic	controls	in	
air	conditioning,	fire	safety	in	a/c	systems,	indoor	air	quality,	energy	
efficiency	in	a/c	systems.

614207		การสั่นสะเทือนทางกล	 3(3-0-6)
	 (Mechanical	Vibration)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	610202	กลศาสตรวิศวกรรม	

และ	610103	คณิตศาสตรวิศวกรรม	3
ระบบที่มีอันดับความอิสระ	1	อันดับ	การสั่นสะเทือนโดยการบิด	

การเคลือ่นทีแ่บบฮารมอนกิ	การสัน่สะเทอืนแบบอสิระและแบบบงัคบั	วธีิของ
ระบบสมดุลแบบตางๆ	ระบบท่ีมีอันดับความอิสระหลายอันดับ	วิธีและ
เทคนิคในการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน

Systems	with	one	degree	of	freedom,	torsional	vibration,	
harmonic	motion,	free	and	forced	vibration,	method	of	equivalent	
systems,	systems	having	several	degrees	of	freedom,	methods	
and	techniques	to	reduce	and	control	vibration.

614208		กลศาสตรเครื่องจักรกล	 3(3-0-6)
	 (Mechanics	of	Machinery)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	614101	กลศาสตรวิศวกรรม

ภาคพลศาสตร	
การวเิคราะหความเรว็และความเรงในเครือ่งจกัรกล	การวเิคราะห

จลนศาสตรและพลศาสตรของแรง	การประยุกตใชงานและการสมดุลของ
ระบบทางกล				

Velocity	and	acceleration	analysis	in	machines;	kinematics	
and	dynamics	force	analysis,	applications	and	balancing	of	
mechanical	systems.

614209		การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล	1	 3(3-0-6)
	 (Design	of	Machine	Element	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	หรือ	เรียนควบกับวิชา	

614102	กลศาสตรวัสดุ
พ้ืนฐานการออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล	คุณสมบัติของวัสด	ุ

ทฤษฎคีวามเสยีหายความลา	การออกแบบชิน้สวนเครือ่งจกัรกลอยางงาย	รอย
ตอดวยหมุดย�้าและสลัก	การยึดดวยสลักเกลียว	การออกแบบรอยเชื่อม	การ
ออกแบบโครงงาน

Fundamental	of	mechanical	design,	properties	of	
materials,	theories	of	failure,	design	of	simple	machine	elements,	
keys	and	pins,	rivets,	welding	design,		design	project.

614210		การวัดและเครื่องมือวัด	 3(3-0-6)
	 (Measurement	and	Instrument)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ขอก�าหนดเฉพาะของเครื่องมือวัด	เชน	ความไมแนนอน	ความถูก
ตอง	ความละเอียด	ความไว	ความเปนเชิงเสน	เปนตน	ความคลาดเคลื่อนใน
การวัด	วิธีสถิติเพื่อการประเมินความไมแนนอนของการวัด	การหาความ
สัมพันธเชิงเสนดวยวิธีคณิตศาสตร	การเลือกอุปกรณการวัด	การสอบเทียบ	
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ทฤษฎีการวัดปริมาณกายภาพตางๆ	เชน		ความเครียด	ความดัน	อุณหภูมิ	
และ	อัตราการไหล		การใชอุปกรณไฟฟาในการตรวจวัดของระบบควบคุม
แบบวงจรรอบปด

Specification	of	the	instruments	such	as	uncertainty,	
accuracy,	precision,	sensivity	and	linearlity	etc.,	measurement	
tolerances,	statistic	for	estimating	uncertainty,		mathematic	for	
linear	relationship,	instrument	selection,	calibration,	physical	
measurement	theory	such	as	strain,	pressure,	temperature,	and	
fluid	flow,		electric	equipment	for	measuring	of	the	close-loop	
control	system.

614211		การควบคุมอัตโนมัติ	 3(3-0-6)
	 (Automatic	Control)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	610202	กลศาสตรวิศวกรรม	

และ	610103	คณิตศาสตรวิศวกรรม	3
หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ	การวิเคราะหและการ

จ�าลองของระบบควบคุมเชิงเสน	การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบควบคุม
แบบปอนกลับ	การวิเคราะหและออกแบบในโดเมนเวลา	ผลตอบสนองใน
โดเมนความถ่ี	การออกแบบและปรับปรุงสมรรถนะของระบบโดยใช
เทคนิคการชดเชย			

Automatic	control	principles,	analysis	and	modeling	of	
linear	control	elements,	stability	of	feedback	systems,	time	domain	
analysis	and	design,	frequency	response,	design	and	compensation	
of	control	systems.

614212		การบริหารทางวิศวกรรม	 3(3-0-6)
	 (Engineering	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

หลักการบริหารแบบใหม	วิธีการเพิ่มผลผลิต	มนุษยสัมพันธ	ความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม	มลภาวะ		กฎหมาย	พาณิชย	การเงิน	การ
ตลาดและการบริหารโครงการ	เทคนิคการน�าเสนอและการสรุปงานทาง
วิศวกรรมแบบมืออาชีพ	หลัก	PDCA	ในงานวิศวกรรม

Modern	management,	productivity,	relationship,	safety	
in	industrial,	pollutions,	laws,	commerce,	finance,	marketing	and	
project	management,	presentation	technique,	professional	

engineering	comprehension,	PDCA	principle	for	engineering	
application.

614213		โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล	1	 1(0-3-3)
	 (Mechanical	Engineering	Project	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	เปนนักศึกษาชั้นปที่	4	หรือเทียบเทา	

																				หรือสอบไดหนวยกิตเทากับนักศึกษาชั้นปที่	4
กลุมนักศึกษาจะตองวางแผนศึกษาและพัฒนาความเปนไปไดของ

โครงงานทีเ่กีย่วของสอดคลองกบังานในสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	โดยตอง
อยูในกรอบและทิศทางของคณะวิศวกรรมศาสตร		โดยนักศึกษาตองท�างาน
เปนกลุมซึ่งตองมีทักษะความรูที่หลากหลายแตกตางกัน				

A	study	of	planning	and	development	of	the	projects	in	
mechanical	engineering	field	under	the	direction	of	faculty	
members;	students	must	be	set	up	in	groups	with	diversified	
knowledge.

614214		โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล	2	 2(0-6-6)
	 (Mechanical	Engineering	Project	2)
	 	วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	614213	โครงงานวิศวกรรม

เครื่องกล	1
ท�าการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวขอที่ไดเสนอไวใน

โครงงานวิศวกรรม	1		โดยครอบคลุมถึงการออกแบบ	สรุป		วิเคราะห	และ
การน�าเสนอโครงงาน		

Project	experiment	and	development	as	proposed	and	
approved	in	614213	Mechanical	Engineering	Project	1	course	by	
including	the	design,	analysis,	conclusion,	and	project	presentation.

614215		การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล	2	 3(3-0-6)
	 (Design	of	Machine	Element	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	614209	การออกแบบชิ้น

สวนเครื่องจักรกล	1
พื้นฐานการออกแบบชิ้นสวนทางกล,	การออกแบบระบบขนถาย

ล�าเลียง	เฟองประเภทตางๆ	คัปปลิง	แบริ่ง	เบรก	คลัตช	สายพาน	โซ	การท�า
โครงงานออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล	
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Design	of	simple	mechanical	elements,	design	of	
transmissions,	gears,	couplings,	rolling-element	bearings,	brake,	
clutch,	belt,	chain,	Design	project.	

614216		ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	 3(3-0-6)
	 (Numerical	Methods)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือเรียนควบกับ	วิชา	610103	

คณิตศาสตรวิศวกรรม	3			
ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขส�าหรบัการแกปญหาทางวศิวกรรม	วธิกีารแก

รากของสมการก�าลงัสองโดยใชวธิกีารของนวิตนั,	การหาผลเฉลยระบบสมการ
เชิงเสน	การประมาณคาในชวงและนอกชวง	การหาคาอนิทิกรัลและคาอนพุนัธ
เชงิตวัเลข	การแกสมการเชงิอนุพนัธสามญัและการแกสมการเชงิอนพุนัธยอย	
การหาคาที่เหมาะสมที่สุด	

Numerical	methods	in	engineering	problems	solving,	root	
of	polynomial	equation	determination	using	Newton’s	method,	
solution	of	linear	equation	system,	data	interpolation	and	
extrapolation,	numerical	integration	and	differentiation,	numerical	
solution	of	ordinary	and	partial	differential	equation,	optimization.	

3.		กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม	(วิชาเอกเลือก)
									3.1	สายวิชาวิศวกรรมพลังงาน
614301		หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน		 3(3-0-6)
	 (Special	Topics	in	Energy	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	614110	เธอรโมไดนามิกส	

และ	614201	การถายเทความรอน
หัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบันและการพัฒนาใหมๆ	ในดานวิศวกรรม

พลงังาน	หรอืกรณศีกึษาของปญหาทางวศิวกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วของทาง
วิศวกรรมพลังงาน

Current	topics	and	new	development	in	energy	
engineering,	case	study	of	problems	and	researches	in	energy	
engineering.

614302		การออกแบบระบบความรอน	 3(3-0-6)
	 (Thermal	System	Design)
			 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	614201	การถายเทความรอน

การออกแบบระบบความรอนเพือ่ใหไดจดุเหมาะสมในระบบความ

รอน	เศรษฐศาสตรของระบบความรอน	การสรางสมการจากขอมลูการทดลอง	
การจ�าลองระบบความรอนดวยแบบจ�าลองทางคณติศาสตร	การหาจดุเหมาะ
สมของระบบความรอน

Thermal	system	design	to	optimize	the	thermal	system,	
thermal	system	economic,	equation	fitting,	modeling	thermal	
equipment	system,	optimized	design	of	thermal	system.

614303		การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน	 3(3-0-6)
	 (Heat	Exchanger	Design)
				 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	614201	การถายเทความรอน

การศึกษาการท�างานของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบตางๆ	
ศกึษาตวัแปรทีม่ผีลกระทบตอการออกแบบเครือ่งแลกเปลีย่นความรอน	และ
ใหนักศึกษาออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

Study	of	the	principle	of	the	heat	exchangers,	study	of	
the	factor	affected	on	the	heat	exchanger	design	and	student	
practice	for	heat	exchanger	design.

614304		พลังงานหมุนเวียนเบื้องตน	 3(3-0-6)
	 (Introduction	to	Renewable	Energy)
				 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ชนิดและแหลงพลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆ	เชน	ระบบพลัง
แสงอาทิตย	พลังลม	พลังน�้า	เชื้อเพลิงชีวมวล	ระบบความรอนใตภิภพ	ระบบ
เซลลเชื้อเพลงส�าหรับผลิตไฟฟา	ระบบการผลิตไฟฟา	การเปลี่ยนรูปพลังงาน
เบื้องตน	ระบบการกักเก็บพลังงาน		การประเมินทางเศรษฐศาสตร

Sources	and	types	of	renewable	energy	such	as	solar	
energy,	wind	energy,	hydrualic	energy,	biomass	energy	and	
geothermal	energy,	fuel	cell	for	electric	generation,	electric	
generation	system,	energy	conversion	principle,	energy	storage	
system,	economic	assessment.

614305		ทฤษฎีกังหันก๊าซ		 3(3-0-6)
												(Gas	Turbine	Theory)	
				 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	614203	เครื่องยนตเผาไหม

ภายใน
ชนิดและการท�างานของกังหันกาซ	วัฏจักรกังหันกาซ	สมรรถนะ

ของเคร่ืองยนตกังหันกาซและการน�าไปใชงาน	วัฏจักรกังหันกาซส�าหรับ
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เครื่องบิน	คอมเพรสเซอร	ระบบการเผาไหม	
Types	of	engine	and	working,	gas	turbine	cycle,	gas	

turbine	performance	and	application,	gas	turbine	for	airplane,	
compressor,	combustion	system.

614306		การจัดการพลังงาน	 3(3-0-6)
	 (Energy	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

สถานการณและแนวคิดการอนุรักษพลังงาน	การจัดท�า	Energy	
audit	การแยกประเภทของพลงังาน	แหลงก�าเนดิพลังงานและการใชประโยชน	
เชื้อเพลิงส�าคัญที่ใชในการเปลี่ยนรูปพลังงาน	การตรวจวัดพลังงานไฟฟาและ
ความรอน	การวเิคราะหการประหยดัพลงังานของระบบมอเตอร	แสงสวาง	ไอ
น�้า	เครื่องท�าความเย็น	อากาศอัด	การศึกษาการท�างานและการก�าหนด
ลักษณะเฉพาะของระบบทางกล	กฎหมายที่เกี่ยวของและการประหยัด
พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม	

Energy	situation	and	concepts	of	energy	conservation,	
energy	audits,	types	of	energy,	energy	source	and	apllication,	fuel	
for	energy	conversion,	electric	and	thermal	energy	survey,	energy	
conservation	analysis	for	motor,	lighting,	steam,	refrigeration,	air	
compressor,	operation	and	specification	of	mechanical	system,	
energy	conservation	law	for	buildings	and	industry.

4.2		สายวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
614401		กลศาสตรการเปลี่ยนรูปวัสดุ	 3(3-0-6)
	 (Mechanics	of	Material	Deformation)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	614102	กลศาสตรวัสดุ	

หลักการพื้นฐานการเปลี่ยนรูปวัสดุ	ทฤษฎีของสภาพยืดหยุนและ
สภาพพลาสตกิ	การเสยีรูปจากการเปลีย่นแปลงอณุหภมู	ิสมการการวเิคราะห
และค�านวณความฝดเนื่องจากการบีบอัดโลหะ		การตี	การรีด	การอัด	การดึง	
การขึ้นรูปโลหะ	และการตัดเฉือนวัสดุ

Principle	of	material	deformation,	theory	of	elasticity	
and	plasticity,	deformation	from	temperature	variation,	equations	
to	analyze	and	calculate	the	friction	from	metal	compression	
Forging,	rolling,	drawing,	extruding	and	cutting	material.

614402		กลศาสตรวัสดุขั้นสูง		 3(3-0-6)
	 (Advanced	Mechanics	of	Materials)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	614102	กลศาสตรวัสดุ	

การวเิคราะหความเคน	ความเครยีด	ทฤษฎยีดืหยุน	ทฤษฎพีลงังาน
ความเครยีด	การบดิคาน	เสา	แผนภาพแรงเฉอืน	โมเมนตดดั	การโกงของคาน	
คานทีไ่มสามารถแกปญหาไดดวยสถติศิาสตรอยางเดียว	ทรงกระบอกผนงัหนา	
แผนกลมหมุน	และสมมติฐานของการคราก	การประยุกตทฤษฎีกับงานทาง
ดานวศิวกรรม	การวเิคราะหความเคนและความเครยีดโดยวิธไีฟไนตเอลเิมนต

Stresses	and	strains	analysis,	elastic	theory,	strain	energy	
theory,	torsion	of	beam	and	column,	shear	force	diagrams	and	
bending	moment,	deflection	of	beams,	special	beams	which	
cannot	solve	using	the	static	theory,	thick	wall	cylinder,	rotating	
disk,	assumption	of	Yielding,	applying	of	theory	for	engineering	
problem,	finite	element	method	for	stresses	and	strains	analysis.

614403		สมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ	 3(3-0-6)
	 (Mechanical	Properties	and	Damage	of	Materials)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	614102	กลศาสตรวัสดุ	

สภาพยืดหยุนและสภาพพลาสติก	ความเคนและความเครียด	การ
ทดสอบและพฤติกรรมความแข็งแรงทางกล	การแตกและการแตกหักทางกล	
ความเคนและความเคนประกอบ	ความลาและความลาจากการเชื่อมดวย	
ความรอน	ความแข็งแรงของวัสดุที่ผานกรรมวิธีงานเย็นและทางความรอน	
ความแขง็แรงภายใตสภาพสถติและเงือ่นไขพลวตั	อทิธพิลบางประการทีส่งผล
ตอความเสียหายของวัสดุ		

Elasticity	and	plasticity,	stress	and	strain,	testing	and	
mechanical	strength	behavior,	failure	and	mechanical	failure,	stress	
and	combined	stress,	fatigue	and	fatigue	from	welding,	strength	
of	material	from	quenching	and	tempering,	static	and	dynamic	
strength,	factors	on	the	damage	of	materials. 

614404		การควบคุมไฮดรอลิกสและนิวเมติกส	 3(2-3-5)
	 (Hydraulics	and	Pneumatic	Control)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษา	หรือเรียนควบกับวิชา	614103	

กลศาสตรของไหล	
หลักการท�างาน	สวนประกอบและอุปกรณของระบบนิวแมติกส

และไฮดรอลกิส	ระบบก�าลงัของของไหล	การออกแบบวงจรควบคมุและวงจร
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ก�าลงั	การออกแบบระบบของระบบนวิแมตกิสและไฮดรอลกิส		การเขยีนรหสั
อุปกรณและแผนภาพการท�างานของวงจรนิวแมติกส	หลักการเบื้องตนใน
การน�า	PLC	มาใชในการควบคมุระบบนวิแมตกิส	ปฏบิตักิารในหองปฏบิตักิาร
ตามหัวขอที่เรียน

Principle	and	elements	of	pneumatic	and	hydraulic	
system,	fluid	power	systems,	control	and	power	circuit	design,	
design	of	pneumatic	and	hydraulic	system,	pneumatic	symbols	
and	operating	diagram	of	pneumatic	system,	introduction	to	PLC	
for	pneumatic	system	control,	practice	and	report.			

4.3		สายวิชาวิศวกรรมยานยนต
614501		วิศวกรรมยานยนตสมัยใหม	 3(2-3-5)
	 (Modern	Automotive	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	หรือเรียนควบคูกับวิชา	614203	

เครื่องยนตเผาไหมภายใน
หลกัการท�างานของเครือ่งยนตกาซโซลนี	ดเีซล	ระบบรถยนตไฟฟา	

ระบบไฮบริด	ระบบชารจประจุไฟฟาและระบบกักเก็บไฟฟา	ระบบสงก�าลัง
และการค�านวณระบบสงก�าลังของรถยนตสมัยใหม		อัตราทดเกียร	เฟองทาย	
แรงตานการเคลื่อนที่ของรถยนต	ก�าลังขับเคลื่อนรถยนต	อัตราเรงและอัตรา
หนวง	ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนพรอมเขียนรายงานประกอบ		

Principle	of	gasoline	and	diesel	engine,	electric	vehicle	
system,	hybrid	system,	electric	charging	and	storage	system,	
modern	transmission	system	and	calculation,	gear	ratio,	rear	gear,	
vehicle	drag	force,	power	rating,	acceleration	and	decay	rate,	
practice	and	report.

614502		เทคโนโลยียานยนตและการบ�ารุงรักษา	 3(2-3-5)
	 (Automotive	Technology	and	Maintenance)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	

อุปกรณ	และระบบการท�างานตางๆ	ของรถยนต	ระบบจุดระเบิด
ในเครือ่งยนต	ระบบจายเชือ้เพลงิ	ระบบหลอลืน่	ระบบระบายความรอน	ระบบ
ไฟฟารถยนต	ระบบชวงลางและกันสะเทือน	ระบบบังคับเลี้ยว	ระบบหามลอ	
ระบบสงก�าลัง	เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม	และปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียน
พรอมเขียนรายงานประกอบ				

Equipment	and	engine	operation	systems,	ignition	
system,	fuel	injection,	lubricating	system,	cooling	system,	electrical	

system	for	vehicle,	suspension	system,	steering	system,	break,	
transmission	system,	modern	vehicle	technology,	practice	and	
report.

614503		พลศาสตรและอากาศพลศาสตรของยานยนต	 3(3-0-6)
	 (Dynamics	and	Aerodynamics	of	Automobile)			
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	614101	กลศาสตรวิศวกรรม

ภาคพลศาสตร	และ	614103	กลศาสตรของไหล
แบบจ�าลองทางพลศาสตรยานยนตชนิด	2	ลอ	และ	4	ลอ	อิทธิพล

ของระบบกันสะเทือน	และบังคับเลี้ยวตอพฤติกรรมพลศาสตรของยานยนต	
การวเิคราะหระบบขับเคลือ่น	ระบบควบคมุแรงขับเคลือ่น	ระบบเบรกปองกนั
ลอล็อกตาย	ประวัติและพื้นฐานความตานทานทางอากาศพลศาสตร	การ
ออกแบบรถยนตตามหลักอากาศพลศาสตร	อิทธิพลของแรงตานอากาศตอ
สมรรถนะและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต	การออกแบบเพื่อลดแรง
ตานอากาศพลศาสตร	เสถยีรภาพของรถเมือ่ถกูลมปะทะดานขาง	เทคนคิการ
วัดและทดสอบ

Modeling	for	aerodynamics	of	automobiles,	influence	of	
suspension	and	steering	system	on	the	aerodynamics	of	
automobile,	driving	system	analysis,	driving	control	system,	ABS	
system,	history	and	basic	of	aerodynamic	drag,	aerodynamic	for	
vehicle	design,	influence	of	drag	on	the	performance	and	fuel	
consumption,	aerodynamic	design	for	drag	reduction,	effect	of	
wind	action	on	stability	of	vehicle,	measuring	and	testing	
technique.

614504		หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมยานยนต		 3(3-0-6)
	 (Special	Topics		in	Automotive	Engineering)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	 	
หัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและการพัฒนาใหมๆ	ในดานวิศวกรรม

ยานยนต	หรอืกรณศีกึษาของปญหาทางวศิวกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วของทาง
วิศวกรรมยานยนต

Current	topics	and	new	development	in	automotive	
engineering,	case	study	of	problems	and	researches	in	automotive	
engineering.
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1.	กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
615105	 ความนาจะเป็นและสถิติประยุกตส�าหรับวิศวกร	 3(3-0-6)
	 (Applied	Probability	and	Statistics	for	Engineers)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ทฤษฎีความนาจะเปน	และการแจกแจงทางสถิติ	ตัวแปรสุม	การ
อนมุานผลทางสถติ	ิการทดสอบสมมตฐิาน	การวเิคราะหความแปรปรวน	การ
ถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ	การน�าสถิติมาประยุกตใชกับงานดาน
อุตสาหกรรม

Probability	theory	and	statistics	distributions;	randon	
vaiables;	statitics	inference;	tests	of	statitics	hypotheses;	analysis	
of	variance;	regression	and	correlation;	using	statistical	method	
as	the	tool	in	problem	solving.

615106	 กระบวนการผลิตส�าหรับวิศวกรอุตสาหการ	 3(2-3-5)
	 (Manufacturing	Process	for	Industrial	Engineers)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	610203	วัสดุวิศวกรรม	

ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกับกรรมวธิกีารผลติทางอุตสาหกรรม	ดวย
วัสดุประเภทอโลหะ	และ	โลหะ	เชน	งานพลาสติก	การหลอ	การตี	การขึ้นรูป
โลหะแผน	การแปรรูปโลหะดวยเครื่องจักรกลและการเชื่อม	ขอจ�ากัดส�าหรับ
การแปรรูปและการขึ้นรูป	การศึกษาความสัมพันธ ระหวางวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต	รวมถึงหลักการพื้นฐานดานตนทุนการผลิต

Theory	and	concept	about	production	processes	from	
non-metrial	and	metrial	such	as	plastic	casting;	forming;	sheet	
metal	forming	process;	metal	forming	machine	and	welding;	limits	
for	processing	and	molding;	study	of	relationship	between	
structures,	properties	and	productions	process	and	the	basic	
principle	of	the	production	costs.

614110	 เธอรโมไดนามิกส	 3(3-0-6)
	 (Thermodynamics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

สมบตัขิองสารบริสทุธิ	์งานและความรอน	กาซอดุมคต	ิกฎขอทีห่นึง่
และขอที่สองของเธอรโมไดนามิกส	เอนโทรป	พ้ืนฐานการถายเทความรอน
และการแปลงพลังงาน	ความไมสามารถยอนกลับไดและอะเวเลบิลิตี้	วัฏจักร
คารโนต	วัฏจักรก�าลังกาซ	วัฏจักรท�าความเย็น	ความสัมพันธตาง	ๆ	ทาง
เธอรโมไดนามิกส	กาซผสม	ปฏิกิริยาเคมี

Properties	of	pure	substances,	work	and	heat,	ideal	gas,	
first	and	second	laws	of	thermodynamics,	entropy,	basic	heat	
transfer	 and	 energy	 conversion	 Irreversibil ity	 and	
availability,	Carnot	cycles,	gas	power	cycles,	refrigeration	cycles,	
thermodynamics	relations,	gas	mixtures,	chemical	reaction.

612225	 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)
	 (Principle	of	Electrical	Engineering)

เงื่อนไข	:	ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา	
ยกเวนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
องค ประกอบของวงจรไฟฟา	 กฎพื้นฐานทางไฟฟา	 วงจร

ไฟฟากระแสตรง	วงจรไฟฟากระแสสลับ	ระบบไฟฟา	3	เฟส	หนวยและ
มาตรฐานของการวดัทางไฟฟา	เครือ่งมอืวดัและวธีิการใชเครือ่งมอืวดัพืน้ฐาน
ทางไฟฟา	ทฤษฎีและการวิเคราะหหมอแปลงไฟฟา	หลักการของเครื่องจักร
กลหมุน

Composition	of	circuit;	basic	DC	and	Ac	circuit;	concept	
of	three-phase	systems;	units	and	standards	of	electrical	
measurement;	introduction	to	some	basic	electical	instruments;	
theory	and	analysis	of	transformer;	the	principle	of	rotating	
machines.

612226	 ปฏิบัติการหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 1(0-3-1)
	 (Principle	of	Electrical	Engineering	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานหรือเรียนควบกับวิชา	612225	
	 	 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา

ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา	612225	หลักการพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมไฟฟา

The	experiments	topics	related	to	612225.

615107	 หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม	 3(3-0-6)
	 (Principle	of	Engineering	Profession)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	

วิชาชีพวิศวกรรม	วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	การแกปญหาทาง
วิศวกรรม	การทดลองและการทดสอบ	การสื่อความหมายส�าหรับวิศวกร	พื้น
ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร	ทักษะทางดานการบริหารส�าหรับ
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วิศวกร	คอมพิวเตอรกับงานวิศวกรรม	งานวิศวกรรมกับผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม	จรรยาบรรณของวิศวกร

Engineering	profession;	control	engineering	profession;	
the	engineering	solutions;	experiments	and	tests;	interpretation	
for	engineers;	basic	math	and	science;	management	skills	of	
engineers;	computer	with	engineering;	engineering	environmental	
impacts;	enthics	of	engineers.

615108	 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม	 3(3-0-6)	
(Industrial	and	Commercial	Laws)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ความสัมพันธระหวางกฎหมายและการประกอบธุรกิจ	กฎหมายที่
เก่ียวของกบัพาณชิยกรรม	กฎหมายแพงและพาณชิยลกัษณะนติกิรรม	สญัญา	
ละเมิด	ประกันภัย	ตัวแทน	กูยืมเงิน	ค�้าประกัน	จ�านอง	จ�าน�า	ตั๋วเงิน	หางหุน
สวนและบรษิทั	กฎหมายบรษิทัมหาชน	กฎหมายเกีย่วกบัการใชเชค็	ภาษีอากร
เบื้องตนลิขสิทธ์ิ	และสิทธิบัตร	การระงับขอพิพาททางธุรกิจและกฎหมายที่
เก่ียวของกับการประกอบอุตสาหกรรม	อาทิ	กฎหมายแรงงานและความ
ปลอดภัย	กฎหมายโรงงานและสิ่งแวดลอม	กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เครื่องจกัร	กฎหมายเกี่ยวกบัพาณชิยอเิล็กทรอนิกส	และมาตรฐานผลติภณัฑ	
อุตสาหกรรม	กฎหมายวิศวกรและจรรยาบรรณวิชาชีพ	

The	relationship	between	laws	and	business;	the	laws	
relating	to	commerce:	civil	and	commercial	law	contract,	tort,	
insurance,	agency,	repayable,	suretyship,	mortgage	and	pawn,		
bill,	partnership	and	company	law	pubic	companies,	law	about	
usage	check,	basic	taxation	copyright	and	patent,	dispute	
settlement	business	and	the	laws	relating	to	industries;	labor	laws	
and	safety,	factory	laws	and	environmental	laws,	laws	registering	
machine,	laws	e-commerce	and	laws	for	engineers	and	professional	
ethics.

615109	 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ	 1(0-3-1)
	 (Industrial	Engineering	Laboratory)
	 วิชาบังคับกอน	:	อยูในดุลยพินิจของสาขาวิชา

ปฏบัิตกิารเครือ่งจกัรกลตดัปาดผวิ	การวดัและอปุกรณการวดั	การ
ทดสอบแบบไมท�าลาย	ส่ิงบกพรองในโลหะ	การปรบัปรงุและทดสอบคณุสมบตัิ

ทางกายภาพโลหะวิศวกรรม	กรรมวิธีการผลิต	ปฏิบัติการดานการศึกษาการ
ท�างานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี	การเชื่อมโลหะการเช่ือมดวยวิธีใชกาซ
ปกคลุม	การเชื่อมพลาสติก	พรอมเขียนรายงานประกอบ

Operations	of	metal	removal	process;	measurement	and	
instrument;	nondestructive	tesing;	development	and	testing	
properties	physical	metal	engineering,	manufacturing	process,	
operations	study	in	industrial	technology,	welding	process,	gas	
welding	process,	plastic	welding	process	and	lab	reports.

615110	 การฝึกฝีมือชาง	 2(0-6-2)
	 (Workshop	Practices)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

หลักการและการใชเครื่องมือกลในโรงงาน	ความปลอดภัยในการ
ใชเครื่องมือและวินัยการปฏิบัติงานในโรงงาน	การฝกปฏิบัติงานพื้นฐานใน
โรงงาน	งานตะไบ	งานตัด	งานเจาะ	งานเชื่อมแกสและไฟฟา

Principles	and	using	tools	machine	in	factory;	safety	in	
the	tools	and	reguration	in	factories;	work	shop	practice	releted	
to	basic	manufacturing	process	such	as	filing,	cutting,	drilling,	
welding	and	gas	welding.

614104	 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล	1	 1(0-3-3)
	 (Mechanical	Engineering	Laboratory	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ปฏิบัติการดานกลศาสตรวิศวกรรม	กลศาสตรของแข็ง	กลศาสตร
เครื่องจักรกล	และพื้นฐานเธอรโมไดนามิกส	พรอมเขียนรายงานประกอบ

Experimental	works	in	mechanics	of	machinery,	automatic	
control	and	engineering	materials.

610205	 การฝึกงานวิศวกรรม	 1(0-240-0)
	 (Engineering	Practice)
	 เงื่อนไข	:	ตองเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา	2	ใน	

3	ของจ�านวนหนวยกิต	ทั้งหลักสูตร	หรือไดรับการ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชา

ปฏิบัติการฝกงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการตางๆ	ของ
ภาครัฐหรือเอกชน	ที่เก่ียวกับงานดานวิศวกรรมอุตสาหการ	โดยมีเวลาการ
ปฏิบัติงานไมนอยกวา	240	ชั่วโมง
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Practice	in	government	and	private	sectors	with	respect	
to	the	field	of		Industrial	engineering	with	working	period	of	at	
least	240	hours.

(ค)	กลุมวิชาหลักทางวิศวกรรมศาสตร
615201	 วิศวกรรมซอมบ�ารุง	 3(3-0-6)
	 (Maintenance	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	615105	ความนาจะเปน

และสถิติประยุกตส�าหรับวิศวกร
การซอมบ�ารงุทางอตุสาหกรรม	และแนวคดิการซอมบ�ารงุรกัษาทวี

ผลที่ทุกคนมีสวนรวม	(TPM)	สถิติการสูญเสีย	การวิเคราะหความเชื่อถือได	
การซอมแซมไดและการหาใชงานได	การหลอลื่น	ระบบซอมบ�ารุงเชิง
ปองกัน	เทคโนโลยกีารเฝาสงัเกตสภาวะการท�างาน	การควบคมุการซอมบ�ารงุ
และระบบการสั่งงาน	การจัดการการซอมบ�ารุง	บุคลากรและทรัพยากร	การ
รายงานผลการซอมบ�ารงุ	ระบบการจดัการบ�ารงุรกัษาโดยใชคอมพวิเตอรและ
ดัชนีชี้วัดสมรรถนะ	การพัฒนาระบบการซอมบ�ารุง

Maintenance	in	industry	and	concept	of	Total	Productive	
Maintenance	(TPM);	failure	statistics;	reliability	analysis;	repairs	
and	finding	work;	lubrication	preventive	maintenance	system	and	
condition	monitoring	technologies;	maintenance	control	and	work	
order	system;	maintenance	organization;	personnel	and	resourse;	
maintenance	reports	and	key	proformance	index;	Computerize	
maintentance	management	system	(CMMS);	maintenance	system	
development.

615202	 การใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิต	 3(3-0-6)
	 (Computer	Aided	Manufacturing)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	610204	การโปรแกรม

คอมพิวเตอร	และ	610201	เขียนแบบ
วิศวกรรม

ระบบควบคุมเชิงตัวเลข	และหุนยนตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกรุป
และการประยุกตใชงานในการวางแผนการผลิต	ตารางการผลิตและการรวม
เอา	CAD/CAM	เขาไปในระบบการผลิต	ตัวอยางการใชงานระบบควบคุมเชิง
ตัวเลข	และ	CAD/CAM	ทางอุตสาหกรรม

Mechanical	hardware	part	programming	and	robot	
industrial;	group	technology	and	application	in	planning,	scheduling	
and	total	Computer	Aided	Design/Computer	Aided	Manufacturing:	
CAD/CAM	into	the	process	system;	exsample	usig	mechanical	
hardware	part	programming	and	CAD/CAM	in	industry.	

615301	การศึกษางานอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 (Industrial	Work	Study)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	615105	ความนาจะเปน

และสถิติประยุกตส�าหรับวิศวกร
การศึกษางานที่เกี่ยวของกับเวลาและเคลื่อนไหว	การปฏิบัติและ

ขั้นตอนกระบวนการที่รวมถึงการประยุกตหลักการของเศรษฐศาสตรการ
เคลื่อนไหว	การใชแผนภาพและแผนภูมิการไหลของกระบวนการ	แผนภูมิ
คน-เครือ่งจกัร	การศกึษาการเคลือ่นไหวระดบัไมโคร	การออกแบบสถานงีาน	
การศกึษาเวลาในการท�างาน	การชกัตวัอยางงาน	อตัราสมรรถนะระบบขอมลู
มาตรฐานและการใชเครือ่งมือทีส่มัพนัธกบังาน	เวลาเผือ่	การหาเวลามาตรฐาน
และการศึกษางานทางตรงและทางออม

Working	knowledge	of	the	time	and	motion	study;	
practices	and	prodedures	including	application	of	principles	of	
motion	economy;	use	of	flow	process	charts	and	diagram,	Man-
machine	charts,	micro-motion	study,	time	formulas,	work	sampling,	
performance	rating,	standard	data	system	and	use	of	equipment	
related	to	the	work.

615302	 วิศวกรรมความปลอดภัย		 3(3-0-6)
	 (Safety	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ศึกษาหลักการปองกันความเสียหาย	การออกแบบ	วิเคราะหและ
ควบคุมอันตรายของสถานีที่ปฏิบัติงานและองคประกอบมนุษย	เทคนิคเกี่ยว
กับระบบความปลอดภัย	หลักการจัดการความปลอดภัย	การปองกันอัคคีภัย	
การควบคุมเสียง	การปองกันรังสี	ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา	อันตรายจาก
เครื่องจักร	งานซอมบ�ารุงกับความปลอดภัย	และการปองกัน	กฎหมายเกี่ยว
กับความปลอดภัย

Study	of	loss	prevention	principles;	design,	analysis,	and	
control	of	workplace	hazard,	human	element;	system	safety	
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techniques;	principles	of	safety	management;	fire	protection,	
control	noise,	e-ray	protection,	safety	in	electrical	work,	principles	
of	machine	guarding,	maintenance	safety	and	safety	laws.

615401	 การควบคุมคุณภาพ		 3(3-0-6)
	 (Quality	Control)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	615105	ความนาจะเปนและ

สถิติประยุกตส�าหรับวิศวกร
แนวความคิด	และววิฒันาการดานคณุภาพ	การจดัการดานคณุภาพ	

การประยุกตวิธีการทางสถิติในการควบคุมกระบวนการและการวิเคราะห
ความสามารถของกระบวนการ	การจัดการควบคุมคุณภาพและกระบวนการ	
เทคนิคการควบคุมคุณภาพ	 ความเชื่อถือได ทางวิศวกรรมส�าหรับ
กรรมวิธีการผลิต

Quality	concept	and	evolution	of	quality	control	method;	
quality	control	management;	application	of	statistical	methods	
in	control	process	and	analysis	performance	of	process;	
management	quality	and	process	control;	quality	control	
techniques;	reliability	for	manufacturing.

615402	 การออกแบบแผนการทดลองส�าหรับวิศวกร		 3(3-0-6)
	 (Experimental	Design	for	Engineers)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	615105	ความนาจะเปนและ

สถิติประยุกตส�าหรับวิศวกร
ความสัมพันธระหวางปจจัยในระบบงานอุตสาหกรรมและปญหา

การวิเคราะหทางสถิติและการออกแบบการทดลองในงานอุตสาหกรรม	แบบ
จ�าลองทางคณติศาสตรขัน้สงูการวเิคราะหตวัแปรผวิสะทอนและวิธกีารทากชูิ

Relationship	between	factors	in	the	industrial	system	
and	their	problems,	statistical	analysis	and	design	of	control	in	
industrial	work,	advanced	mathematical	models,	respone	surface	
methodology,	and	Taguchi	method.

615501	 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม	 3(3-0-6)
	 (Engineering	Economy)
	 วิชาบังคับกอน		:	ไมมี

หลักการเศรษฐศาสตรวิศวกรรม	หลักการเกี่ยวกับตนทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจ	การค�านวณดอกเบี้ย	วิธีการเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ	คาเสื่อม

ราคา	ผลกระทบของภาษีอากรตอการตัดสินใจ	การวิเคราะหตนทุน	การ
วเิคราะหการทดแทนทรพัยสนิ	การวเิคราะหภายใตอตัราเงนิเฟอ	การประมาณ
คาที่เกิดจากภาษีเงินไดและการวิเคราะหความไว	การตัดสินใจภายใตความ
เสี่ยงและความไมแนนอน

Principles	of	engineering	economy;	principles	of	costs	of	
decision,	calculating	of	interest;	method	of	comparision	for	
decision;	depreciation,	effect	of	tax	on	decision,	cost	analysis;	
evaluation	of	replacement,	analysis	under	inflation,	estimations	
of	income	tax	consequences	and	sensitivity	analysis,	decision	
under	risk	and	uncertainty.

615502	 การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 (Industrial	Cost	Analysis)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	615501	
	 	 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

พื้นฐานของบัญชีตนทุน	การเงินในแงของการจัดการอุตสาหกรรม	
ตนทนุมาตรฐานและตนทนุทางตรง	การควบคมุตนทนุ	เศรษฐศาสตรดานการ
วางแผน	และการด�าเนนิงานอตุสาหกรรม	เหตผุลและการตดัสนิใจส�าหรบัการ
ลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม	หลักเกณฑการลดตนทุน

Basics	of	cost	accounting;	finance	terms	of	management	
industry;	costs	standard	and	direct	costing,	costs	control;	
economics	of	planning	and	industrial	operations,	reason	and	
dicision	of	investment	project	industrial,	principlesof	cost	
reduction.

615601	 การวิจัยด�าเนินงาน		 3(3-0-6)
	 (Operations	Research)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

แนะน�าระเบียบวิธีของการวิจัยด�าเนินงาน	เพื่อแกปญหาทาง
วศิวกรรมอตุสาหการแนวใหม	โดยเนนการใชแบบจ�าลองทางคณติศาสตร	การ
เขียนโปรแกรมเชิงเสน	ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ	ระเบียบวิธีบิ๊กเอ็ม	แบบจ�าลอง
การขนสงทฤษฎีของเกมส	ทฤษฎีแถวคอย	แบบจ�าลองวัสดุคงคลังและการ
จ�าลองกระบวนการตัดสินใจ

An	introduction	to	the	methodology	of	operation	
research	in	new	model	industrial	solving	problem,	emphasis	on	
the	use	of	mathematical	models,	linear	programming,	simplex	
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method,	Big-M	method,	transportation	models,	games	theory,	
queuing	theory,	inventory	model,	and	simulation	in	dicision	making	
process.

615602	 การวางแผนและควบคุมการผลิต	 3(3-0-6)
	 (Production	Planning	and	Control)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

แนะน�าระบบการผลติ	องคประกอบของการผลิตทางอตุสาหกรรม	
และกระบวนการทีใ่ชในการผลติ	เทคนคิการพยากรณ	การจดัการและควบคมุ
วสัดคุงคลงั	การวางแผนการผลติ	การวเิคราะหตนทนุและก�าไรเพือ่การตดัสนิ
ใจ	การจัดตารางการผลิต	การจัดสมดุลสายงานการประกอบ	การควบคุมการ
ผลิต	การจัดการโครงการ	และการวิเคราะหแผนภูมิเพิรท	–	ซีพีเอ็ม

Introduction	to	production	system;	element	of	procedure	
manufacturing	and	process	used	in	manufacturing	forecasting	
techniques;	management	and	inventory,	production	planning,	
cost	and	profitability	analysis	for	decision	making;	production	
scheduling;	assembly	line	balancing;	production	control;	project	
management		and	analysis	(Program	Evaluation	Review	Technique/	
Critical	Path	Method:	PERT/CPM)	chart.

615701	 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ	1	 1(0-3-1)
	 (Industrial	Engineering	Project	1)
	 เงื่อนไข	:	เปนนักศึกษาชั้นปที่	4	หรือไดหนวยกิตเทากับ	

นักศึกษาชั้นปที่	4
โดยท่ีนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนรายกลุม	(ที่ไดรับความเห็น

ชอบจากสาขาวิชาและเปนไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั)	เปนการน�าความ
รูทางดานวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอ่ืนๆ	ที่เก่ียวของมาด�าเนินการแก
ปญหาที่เกิดข้ึนจริงหรือเกิดจากกรณีศึกษา	โดยนักศึกษาจะตองมีอาจารยที่
ปรึกษาตามกลุมวิชาที่สนใจเพื่อใหค�าแนะน�า	จากน้ันนักศึกษาจะตองศึกษา
ความรูพืน้ฐานทีเ่กีย่วของรวมทัง้สบืคนภมูหิลงัของงานทีเ่ก่ียวของกับโครงงาน	
ท�าการวางแผนการท�างาน	พิจารณาประโยชนที่คาดวาจะไดรับเม่ือโครงงาน
ส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของนกัศกึษาตองมหีลกัฐานการเขาพบและปรกึษากบั
อาจารยทีป่รกึษาไมนอยกวา	10	คร้ังจงึจะมสีทิธสิอบความกาวหนาซึง่มเีนือ้หา
และวิธีการด�าเนินโครงการชัดเจน	และมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการ
สอบโครงงาน	

Industrial	engineering	project	is	carried	out	in	groups	or	
individually	under	the	University	regulation.	Each	student/group	
should	contact	the	faculty	member	in	an	area	of	concentration	
for	the	approval	of	the	project	proposal.	After	proposal	approval,	
a	student/group	members	conduct	a	feasibility	study,	innovative	
trends,	academic	backgrounds	and	reviews	concerning	the	project	
topic,	including	the	planning	and	development	of	the	project	
achievement.	Students	are	required	to	meet	their	advisors	for	at	
least	10	times	to	be	eligible	to	take	a	progressive	test.	The	group	
submits	a	progressive	report	by	using	the	Faculty	of	Engineering’s	
form.

615702	 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ	2	 2(0-6-2)
	 (Industrial	Engineering	Project	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	615701	โครงงานวิศวกรรม

อุตสาหการ	1
โครงงานตอเน่ืองจากโครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ	1	นกัศกึษาจะ

ตองด�าเนินการโครงการตามแผนที่วางไว	ท�าการศึกษาและทดลองเพื่อให
ส�าเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวและคณะกรรมการจะท�าการประเมินผลเมื่อ
โครงการเสร็จสมบูรณแลว	โดยนักศึกษาจะตองน�าเสนอบรรยายสรุป
วิธีการด�าเนินการโครงการอยางละเอียดและสรุปผลที่ไดจากการด�าเนิน
โครงการตามหลักการของวิศวกรรมอุตสาหการ	พรอมทั้งขอเสนอแนะโดย
ระหวางภาคการศึกษาตองมีหลักฐานการเขาพบและปรึกษากับอาจารยท่ี
ปรึกษาไมนอยกวา	10	ครั้งและจะตองจัดสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณเมื่อ
จบภาคการศกึษา	(รปูแบบและจ�านวนเลมตามระเบยีบการของมหาวทิยาลยั)

Project	experiments	and	developments	are	conducted	
following	the	proposal	in	the	course	615701	Industrial	Engineering	
Project	1	to	achieve	the	project	objectives.

Students	are	required	to	meet	their	advisors	for	at	least	
10	times.	A	final	project	report	will	be	evaluated,	approved,	and	
submitted	at	the	end	of	the	semester	(	the	report	format	and	
number	of	copies	are	informed	in	the	Project	Manual	).
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615703	 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 (Industrial	Plant	layout)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	615501	เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

การวิเคราะห	การออกแบบการวางผังโรงงานเบื้องตน	การจัดการ
วัสดุ	ปจจัยเชิงเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม	การคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ
และกระบวนการ	ธรรมชาตขิองปญหาการวางผงัโรงงานอตุสาหกรรม	การคดั
เลอืกท�าเลสถานทีต่ัง้โรงงาน	การวเิคราะหผลติภณัฑ	รปูแบบพืน้ฐานของการ
บริการเพ่ือการวางผังโรงงานและส่ิงอ�านวยความสะดวก	กฎหมายและขอ
บังคับที่เกี่ยวของกับการวางผังโรงงาน	และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การวางผังโรงงาน

Introduction	to	production	design,	preliminary	analysis	
of	plant	design,	management	material,	factors	handling	economics	
and	environment;	selected	equipment	and	process;	nature	of	
plant	layout	problem,	plant	location;	product	analysis;	basic	type	
of	layout	service	and	auxiliary	funtions;	laws	and	regulation	related	
to	plant	layout	and	simulation	program	to	plant	layout.

(ง)	กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร	
(ง.1)	กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต
615203	 การควบคุมไฮดรอลิกสและนิวเมติกส	 3(2-3-5)
	 (Hydraulics	and	Pneumatics	Control)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	610202	กลศาสตรวิศวกรรม

กฎพื้นฐานขอบเขตของการประยุกต	พิสัยในการท�างานความได
เปรียบและเสียเปรียบลักษณะสถิตย และพลวัตของระบบ	พรอมทั้ง
สวนประกอบของไฮดรอลกิสและนวิเมตกิส	การออกแบบวงจรระบบเปดและ
ระบบปด	ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ

Basic	rule	and	scope	of	applications;	range	in	the	working;	
the	advantage	and	disadvantage	in	static	and	dynamic	systems;	
component	of	Hydraulics	and	pneumatic;	design	circuit	open	and	
close	system	in	laboratory.

615204	 กระบวนการทางวิศวกรรมการขึ้นรูปวัสดุ	 3(3-0-6)
	 (Forming	Materials	Process	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแบบตาง	ๆ 	การตีขึ้นรูป	การดันขึ้นรูปการ
อัดขึ้นรูป	การดึงขึ้นรูป	และการค�านวณหาแรง	แรงบิดและความดันที่ใช	การ

ออกแบบชั้นสวนประกอบ	การเลือกวัสดุท�าเครื่องมือ	และการเลือก
กระบวนการผลิตเพื่อประหยัด

Metal	forming	processes,	forging,	extruding,	and	drawing;	
calculations	of	force,	torque,	and	pressure	used	in	the	design	of	
parts	and	components;	material	selection	for	tools;	selection	of	
low-cost	production	processes.

615205	 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง	 3(3-0-6)
	 (Advanced	Manufacturing	Process)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	615106	กระบวนการผลิต

ส�าหรับวิศวกรอุตสาหการ
กระบวนการทางอตุสาหกรรมการผลติช้ันมลูฐาน	การหลอ	การชบุ	

การเชื่อม	การปาดผิว	การขึ้นรูป	การตรวจสอบ	และการวัดโลหะวิทยาของ
การพอกผิว	การขึน้รูปโลหะรอนและเย็น	วัสดุ	พลาสตกิและกรรมวธิีการผลิต
ระบบกรรมวิธีการผลิตสมัยใหม	การวางแผนด�าเนินงาน	และประเมินราคา

Fundamental	process	in	industrial;	casting,	plating	
welding,	screeding,	forming,	inspection	and	measurement	
metallurgy	of	masking;	Metal	forming,	heat	and	cold.	material,	
plastic	and	news	process,	operation	planning	and	cost	estimation.

615206	 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต	1	 3(2-3-5)
	 (Computer	Aided	Design	and	Manufacturing	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	610204	
	 	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

หลกัการพืน้ฐานและการเขยีนแบบดวยคอมพิวเตอรภาพในระนาบ
ภาพ	2	มิติ	ภาพ	3	มิติและกราฟฟก	การประยุกตคอมพิวเตอรกราฟฟกกับ
กระบวนการผลิตและการใชคอมพิวเตอรควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เบื้องตน

Fundarmental	and	Drawing	by	computer	in	modeling	2D	
and	3D;	application	of	computer	graphic	with	manufacturing	
processes	and	computer	control	of	industrial	machinery.
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615207	 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต	2	 3(2-3-5)
	 (Computer	Aided	Design	and	Manufacturing	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	615206	คอมพิวเตอรชวยใน

การออกแบบและการผลิต1
การใชคอมพิวเตอรออกแบบและวิเคราะหงานวิศวกรรมกับระบบ

การผลิต	หลักการพื้นฐานของ	CAD/CAM	การใชคอมพิวเตอรควบคุม
เครือ่งจกัรกลและกระบวนการผลติ	การใชหุนยนตอตุสาหกรรม	การเชือ่มโยง
ขอมูลระหวาง	CAD	/	CAM

Computer-assisted-design	and	analysis	of	engineering	
work	with	production	system;	principle	of	CAD/CAM;	using	
computer	control	of	machinery	and	process,	industrial	robots,	
connecting	data	between	CAD/CAM.

615208	 การวิเคราะหและออกแบบผลติภณัฑและกระบวนการ	3(2-3-5)
	 (Analysis	for	Product	Design	and	Process)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

หลักการและทฤษฎีทางวิศวกรรม	การวิเคราะหและออกแบบ
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต	การพิจารณาและการตัดสินใจเลือก
กระบวนการผลิต	ปฏิบัติการ	การวิเคราะหผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
ดวยโปรแกรมส�าเร็จรูป

The	principles	and	engineering	theory;	analysis	and	design	
product	and	process;	consider	and	decisions	process	experiment	
analysis	product	and	procedure	by	package	program.
 
(ง.2)	กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย
615303	 การยศาสตรส�าหรับวิศวกรอุตสาหการ	 3(3-0-6)	
	 (Ergonomics	for	Industrial	Engineers)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	615105	ความนาจะเปน

และสถิติประยุกตส�าหรับวิศวกร
การจดัสภาพการท�างาน	วธิที�างานและสถานทีท่�างานใหเหมาะสม

กับลักษณะของงานและผูปฏิบัติงาน	ขนาดสัดสวนรางกายมนุษยและการ
ออกแบบ	ปฏสิมัพนัธระหวางคนกบัเครือ่งจกัรความสามารถในการท�างานของ
มนุษย	งานซ�้าซาก	งานกะ	ความเครียด	ความลา	ความแข็งแรงของรางกาย	
ความทนทานของรางกาย	แนวทางแกปญหาดานกายศาสตรในสถานทีท่�างาน

The	working	conditions	method	and	workplace	suitable	
with	nature	of	work	and	worker	size	ratio	body	and	design;	

interaction	between	man	with	machine	ability	in	worker	of	human	
repetitive	work,	work	shifts,	strain,	fatigue,	strength	of	body,	
endurance;	concept	of	the	problem	solving	in	ergonomics	in	
workplace.

615304	 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน	 3(3-0-6)
	 (Logistics	and	Supply	Chain	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

บทบาทของโลจิสติกสและโซอุปทานในองคกรและอุตสาหกรรม	
การจัดการไหลของวัตถุดิบและวัสดุคงคลัง	การบริหาร	การขนสง	การผลิต	
การจดัซ้ือและคลงัสินคา	การพยากรณและวางแผนในโซอปุทาน	ตวัขบัเคลือ่น
และอปุสรรคในโซอปุทานพรอมกบัวธิกีารควบคุมประสิทธภิาพ	โลจสิติกสและ
โซอุปทาน

The	roles	logistics	and	supply	chain	in	organization	and	
industry;	management	 flow	 of	metarial	 and	 inventory,	
transportation,	procurement,	purchase	and	warehouse,	forecast	
and	planning	supply	chain	drivers	and	obstacles	in	supply	chain	
together	with	performance	control	logistics	and	supply	chain.

615305	 การจัดการความเสี่ยง	 3(3-0-6)
	 (Risk	Management)

วิชาบังคบกอหนา	:	ไมมี
ป จจัยที่ก อใหเกิดความขัดแยงในการจัดการเชิงวิศวกรรม	

วิธีการวิเคราะหและการประเมินความเส่ียง	การควบคุมความเสี่ยง	การ
วิเคราะหความผิดพลาดดวยผังตนไม	การจัดการความเสี่ยงแบบไมแนนอน

The	factors	affecting	conflict	in	engineering	management;	
analysis	method	and	risk	assessment,	risk	control,	error	analysis	
by	tree	diagram,	uncertainty	risk	management.

615306	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)
	 (Management	Information	System)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศึกษาวิชา	610204	
	 	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

บทบาทของระบบขอมูลในการจัดการและกระบวนการตัดสินใจ	
การพฒันาของระบบขอมลูจากการวางแผนและออกแบบโดยละเอยีด	ทฤษฎี
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ของระบบขอมลู	คุณคาของขอมลูตวัอยางและการประยกุต	การใชระบบขอมลู	
และผลที่มีตอการปฏิบัติการขององคการ

The	role	of	the	information	system	in	the	management	
and	decision	making	process,	detailed	development	of	management	
information	system	through	planning,	design	and	implemention,	
introduction	to	information	theory,	the	value	of	sample	information	
system;	application	of	information	system	and	changes	in	the	
operation	of	organization	examples	and	application.	

615307	 วิศวกรรมระบบ	 3(3-0-6)
	 (System	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษา	615601	การวิจัยด�าเนินงาน

การศึกษาวิธีการวิศวกรรมระบบ	หลักปฏิบัติการวางแผน	การจัด
องคการและการจัดการส�าหรับออกแบบและ	ด�าเนินงานของระบบงาน
วิศวกรรมที่ซับซอน

Method	of	system	engineering,	practice	to	planning,	
organization	and	management	for	design	and	operation	of	complex	
enginnering	system.

615308	 คอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมอุตสาหการ		 3(2-3-5)
	 (Computer	in	Industrial	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัการประยกุตใชงานโปรแกรมส�านกังาน	การ
ใชงานโปรแกรมประยกุตในงานดานเอกสาร	ความรูเบือ้งตนในการก�าหนดรปู
แบบการเขียนรายงาน	การสรางแมแบบในงานเอกสาร	การใชงานโปรแกรม
ประยกุตในงานดานตาราง	ความรูเบ้ืองตนในการก�าหนดสตูรค�านวณ	และการ
ประยุกตใชโปรแกรมเพื่อการเก็บขอมูลการผลิต	การประมวลผลและการ
วางแผนการผลิตอยางงาย	การใชงานโปรแกรมประยุกตในงานน�าเสนอ	การ
ใชเครื่องมือตาง	ๆ	ในโปรแกรมประยุกตในงานน�าเสนอ	การใชงานโปรแกรม
ประยกุตในงานฐานขอมลู	เพือ่ใชในการจดัการฐานขอมลูขององคกรขนาดเลก็

The	principles	about	office	appication	program;	
application	program	for	documents;	basic	knowledge	in	format	
report,	template	document,	table,	basic	knowledge	in	fomula	
calculation	and	application	program	of	production	data	storage,	
processor	and	production,	presentation	and	other	toolbars	in	
management	in	small	organizations.
 

(ง.3)	กลุมความรูดานระบบคุณภาพและผลิตภาพ
615403	 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 (Industrial	Quality	Assurance)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

หลักการประกันคุณภาพ	ความตองการและขอก�าหนดของลูกคา
และตลาด	การพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ	การหาแหลงตนทางและความ
สมัพนัธกบัผูสงมอบ	การประกนัคุณภาพในกระบวนการผลิต	การบรกิารและ
ความสัมพันธกับลูกคาความรับผิดชอบและการรับประกันผลิตภัณฑ	การ
คุมครองผูบริโภค	ตนทุนและระบบสารสนเทศคุณภาพ	การตรวจประเมิน
คุณภาพ

Quality	assurance	principles,	market	and	customer	needs	
and	requirement,	product	development	and	management,	soucing	
and	supplier	relation,	quality	assurance	in	manufacturing	process,	
customer	service	and	relations,	product	liability	and	warranty,	
customer	protection,	cost	and	quality	information	system,	quality	
audit.

615404	 การจัดการคุณภาพโดยรวม	 3(3-0-6)
	 (Total	Quality	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ระบบการบริหารคุณภาพที่ใชในองคการเชนระบบการประกัน
คุณภาพ,ระบบ	ISO,	Benchmarking	และ	Six	Sigma	เปนตน	รวมถึง
เทคนคิการบรหิารควบคมุคณุภาพการผลติโดยใชสถติเิขาชวย	โดยเนนใหเหน็
ถึงวิธีการและเทคนิคตาง	ๆ	ที่น�ามาใชในการควบคุมคุณภาพการผลิต

The	system	qulity	organization	such	as	quality	assurance,	
ISO,	Benchmarking	and	Six	Sigma	etc.	including	technique	in	
management	and	quality	control	by	statitics,	By	highlighting	the	
method	and	other	techniques	using	in	quality	control.

615405	 การวัดและการบริหารผลิตภาพ	 3(3-0-6)
	 (Productivity	Measurement	and	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

แนวคิด	เครื่องมือและเทคนิคในการวัดผลิตภาพในระดับองคกร	
ฝายและบุคลากร	ดัชนีคาชี้วัด	การจัดกลุมดานสารสนเทศและการรายงาน	
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจและการปรับปรุงน�าการวัดผลผลิตภาพ
เขาเปนสวนหนึ่งของการวัดผลการท�างาน	การเชื่อมโยงผลิตภาพกับความ
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สามารถในการท�าก�าไร	คณุภาพชีวติในการท�างาน	นวตักรรม	ประสทิธผิลและ
ประสิทธิภาพ

Concepts,	tools,	and	techniques	for	productivity	
measurement	at	the	organizational,	functional	and	individual	
levels;	measure	index,	information	grouping	and	reporting,	
information	analysis	for	decisions	and	improvement.	Integrating	
productivity	with	performance	measurement:	profitability,	quality	
of	work	life,	innovation,	effectiveness	and	efficiency.
 
(ง.4)	กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน
615503	 การศึกษาความเป็นไปไดของโครงการ	 3(3-0-6)
	 (Industrial	Project	Feasibility	Study)
	 วิชาบังคับกอน	:	 ผานการศกึษาวชิา	615501	เศรษฐศาสตรวศิวกรรม

แนวคิด	ทฤษฎี	และหลักการที่เกี่ยวของกับการจัดท�าโครงการทาง
ดานอุตสาหกรรม	การวางแผนโครงการ	การศึกษาความเปนไปไดและ
วเิคราะหโครงการทางดานการตลาด	ทางดานเทคนคิ	ทางดานการจดัการ	ดาน
การเงิน	ทางดานเศรษฐศาสตร	ดานสังคมและสิ่งแวดลอม	การจัดการความ
เสี่ยง	การติดตามและประเมินผลโครงการและปจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวของ

Concept,	theory	and	principles	of	industrial,	project	
planning,	feasibility	study	and	analysis	of	project	maketing,	
technique,	management,	finance,	economy,	society	and	
emviroment,	risk	management,	monitoring	and	evaluation	of	
projects	and	orther	factors.

615504	 เศรษฐศาสตรประยุกตในอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 (Applied	Industrial	Economics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ความหมายและลักษณะของเศรษฐศาสตรจุลภาค	ความสัมพันธ
ของเศรษฐศาสตรจลุภาคกบัการด�าเนนิงานอตุสาหกรรม	อปุสงค	อปุทานและ
ดุลยภาพของตลาด	พฤติกรรมของผูบริโภค	การผลิตและตนทุนการผลิต	
ทฤษฎีหนวยผลิต	ตนทุนธุรกรรม	โครงสรางตลาด	พฤติกรรมการแขงขันและ
การด�าเนินงานของหนวยธุรกิจ	การวิเคราะหและการพยากรณอุปสงค	การ
ตั้งราคา	การวิเคราะหโครงการลงทุนทางธุรกิจและอุตสาหกรรม	การตัดสิน
ใจภายใตความเสีย่งและความไมแนนอน	การวเิคราะหภาวะเศรษฐกจิเพือ่การ
ตัดสินใจในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม	ทฤษฎีแหลงที่ต้ังอุตสาหกรรม	เครือ
ขายวิสาหกิจ	ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม	และการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขันของธรุกจิและอตุสาหกรรมในเชงิเศรษฐกิจอตุสาหกรรม
ในโลกปจจุบัน

The	meaning	and	characteristics	of	microeconomics	;	
relationship	of	microeconomic	with	industrial	operation	demand	
supply	and	balance	economic;	consumer	behavior;	production	
and	cost	production	theory;	unit	cost	of	production;	transactions;	
market	structure,	competition	behavior	and	business	operation,	
analysis	and	forcast	demand,	pricing,	analysis	structure	investment	
and	industry.	Decision	under	risk	and	uncertainty,	business	and	
industry,	theory	of		location,	enterprise	network,	factors	affecting	
industrial	development	and	capability	to	competition	of	business	
and	industrial	economics	present	in	today’s	world.
 
(ง.5)	กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและการด�าเนินการ
615603	 การควบคุมวัสดุคงคลัง	 3(3-0-6)
	 (Inventory	Control)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	615601	การวิจัยด�าเนินงาน

ศึกษาระบบวัสดุคงคลัง	การสรางแบบจ�าลองทางคณิตศาสตรของ
ระบบวัสดุคงคลังเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานตาง	ๆ	
แบบจ�าลองพลวัต	การพยากรณความตองการลีดไทม	(Lead	Time)	และ
ผลกระทบของแบบจ�าลองที่สรางขึ้น

Study	of	inventory	systems:	deterministic	and	probabilistic,	
fixed	versus	variable	reorder	interval,	dymanic	and	multistage	
models,	statistical	forecasting	of	demands	and	lead	times,	effects	
on	the	inventory	models.

615604	 เทคนิคการพยากรณ	 3(3-0-6)
	 (Forecasting	Techniques)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

บทบาทของการพยากรณในการจัดการอุตสาหกรรม	วิธีการ	
พยากรณเชิงปริมาณ	วิธีพยากรณโดยใชอนุกรมเวลา	วิธีถดถอยแบบงายและ
แบบตวัแปรหลายตวั	การพยากรณโดยใชแบบจ�าลองการวดัเชงิเศรษฐศาสตร	
การเลอืกวธิกีารเชงิปรมิาณทีเ่หมาะสมส�าหรบัสถานการณตาง	ๆ 	ขอจ�ากดัของ
วิธีการพยากรณแบบตางๆ	การใชโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการพยากรณ

Role	of	forecast	in	industrial	management,	method	
quantitative,	forecast	in	time	series	methods,	simple	linear	
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regression	and	multi	factor,	forecast	by	economic	simulation,	
selection	quantitative	methods	suitable	for	orther	situation	,	limit	
of	methods	forecasting,	package	program	of	forecasting.

615605	 การใชคอมพิวเตอรในการจ�าลองสถานการณ	 3(3-0-6)
	 (Computer	Application	in	Simulation)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	615105	ความนาจะเปน

และสถิติประยุกตส�าหรับวิศวกร
พืน้ฐานการสรางแบบจ�าลองและการจ�าลองสถานการณ	การสราง

แบบจ�าลองของระบบทีม่คีวามซบัซอน	การวเิคราะหและเลอืกปจจยัเขา	การ
สรางตัวแปรสุม	การวิเคราะหผลลัพธ	การออกแบบและการสรางแบบจ�าลอง
ทางเลอืกใหม	ศกึษาวธิกีารสรางแบบจ�าลองและท�าโครงการทางอตุสาหกรรม
การผลิต	และบริการดวยโปรแกรมการจ�าลองสถานการณ

The	basic	design	in	simulation	and	animation	simulation,	
design	of	complex	simulation	system	incomplex,	analysis	and	
select	in	factors,	design	sample,	result	analysis,	design	sampling	
variables	alternative	simulation	study,	method	simulation	and	
industry	project	process	and	service	by	program	simulation.

615606	 การจัดการโครงการ	 3(3-0-6)
	 (Project	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

หลักการทางเทคนคิและการจดัการโครงการในงานบรหิารโครงการ	
การวางแผนและการจัดล�าดับงานของโครงการ	การจัดล�าดับกิจกรรมโดยวิธี
เพิรทและซีพีเอ็ม	(PERT/CPM)	การเรงโครงการ	การจัดท�าตนทุนและงบ
ประมาณของโครงการ	การตรวจตดิตามและการควบคมุโครงการ	การประเมนิ
และการปดโครงการดวยซอฟทแวรส�าหรบัการจดัการโครงการ	และการจ�าลอง
สถานการณเพื่อการจัดการความเสี่ยง

Technical	and	managerial	aspects	of	project	management,	
project	planning	and	scheduling,	sequencing	activity	(PERT/CPM)	
project	crashing,	manage	cost	and	budgets	project	monitoring	and	
controlling	project,	evaluating	and	completing	project	by	software	
for	management	project	and	simulation	for	risk	management.

615607	 การจัดการการผลิต	 3(3-0-6)
	 (Operation	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	615601	การวิจัยด�าเนินงาน

หลักการเบื้องตนและหนาที่ในการจัดการผลิต	การวางแผนการ
จัดการองคการ	การออกแบบระบบการผลิต	และควบคุมการผลิตท้ังในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ	

The	 principles	 and	 function	 of	 manufacturing	
management,	organization	planning,	design	system	process	and	
qualitative	and	quantitative	production	control.
 
(ง.6)	กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
615704	 วิศวกรรมคุณคา	 3(3-0-6)
	 (Value	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	ผานการศึกษาวิชา	615106	กระบวนการผลิต

ส�าหรับวิศวกรอุตสาหการ
ประวัติความเปนมาของวิศวกรรมคุณคา	หลักการของวิศวกรรม

คณุคา	การประยกุตวธิกีารของวศิวกรรมคณุคา	ในการวิเคราะหการออกแบบ
และการเลอืกกรรมวธิกีารผลติภณัฑ	ตลอดจนการจดัซือ้วตัถดุบิเพือ่ลดตนทนุ
การผลิต	โดยไมท�าใหคุณคาของผลิตภัณฑลดลง	กรณีศึกษาและการทดสอบ
กับปญหาจริงที่เกิดขึ้น

The	story	of	value	engineering;	principles	of	value	
engineering	application	of	value	engineering	methodology	to	
product	analysis,	product	design	and	manufacturing	process,	study	
of	material	costs	in	order	to	achieve	cost	improvement	without	
loss	of	product	value,	case	studies	and	problems	discussion.

615705	 หัวขอพิเศษในงานวิศวกรรมอุตสาหการ		 3(3-0-6)
	 (Special	Topics	in	Industrial	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	อยูในดุลพินิจของสาขาวิชาฯ

หัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและการพัฒนาใหม	ๆ	ในสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ	กรณีศึกษาของปญหาในอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยขั้น
พื้นฐาน

Current	interesting	topics	and	new	development	in	
Industrial	engineering,	case	study	on	problems	in	industry	or	basic	
research.
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กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
616101		ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรมสิ่งแวดลอม	 3(2-3-5)
	 (Chemistry	for	Environmental	Engineering)
  วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

วิธกีารตรวจวิเคราะหลกัษณะสมบตัขิองน�า้และน�า้เสยี	การเกบ็และ
การรักษาสภาพตัวอยาง	ทักษะการวิเคราะหเพ่ือลักษณะสมบัติของน�้าและ
น�้าเสียที่นาเช่ือถือ	การใชเคร่ืองมือวิเคราะหพื้นฐานปฏิบัติการวิเคราะห
คุณภาพน�้าและน�้าเสีย	อาทิ	ของแข็ง	ดีโอ	บีโอดี	ซีโอดี	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	
ฯลฯ	การแปรผลและการประยุกตผลเชิงปฏิบัติส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม	
เชน	การปรบัปรงุคณุภาพน�า้	การปรบัสภาพใหเปนกลาง	การรวมตะกอนดวย
สารเคมี	การก�าจัดความกระดาง	และการดูดติดผิวของถานก�ามันต

Study	of	the	characteristics	of	water	and	wastewater,	
sampling	methods,	sample	preservation,	water	quality	analyzation	
include:		total	suspended	solids,	BOD,	COD,	TKN,	phosphate	etc.	
Application	of	water	and	wastewater	treatment	include:	
neutralization,	coagulation,	flocculation,	hardness	elimination	and	
absorption	by	using	activated	carbon.

616102	 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม	 3(3-0-6)
	 (Biology	for	Environmental	Engineering)
 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

หลักการทางชีววิทยา	เซลล	และโครงสรางของเซลล	การท�างาน
ของเอ็นไซมในสวนที่เก่ียวกับการยอยสลายสารอินทรีย	สาหราย	รา	และ
โปรโตซัว	หลักการของแบคทีเรียวิทยา	เมตาโบลิซึม	การเจริญเติบโตและการ
ควบคุมแบคทีเรีย	โคลิฟอรมแบคทีเรีย	แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา	
ระบบนิเวศวิทยาน�้าจืดและภาวะมลพิษในแหลงน�้า	บทบาทของจุลินทรียใน
กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียแบบชีววิทยาและการเปลี่ยนแปลงรูปรางทาง
ชีววิทยา	ความรูพื้นฐานทางพิษวิทยา

Contents	include	principles	of	biology,	cell	and	its	
structure;	enzyme	function	relating	to	degradation	of	organic,	
seaweed,	mold	and	protozoa;	principles	of	bacteriology,	
metabolism,	growth	and	controlling	of	bacteria,	coliform	bacteria;	
fundamental	concepts	relating	to	ecological	system,	fresh	water	
ecology	and	water	pollution;	roles	of	microorganisms	onto	process	
biological	wastewater	treatment	process	and	change	of	biological	
structure;	and	basic	knowledge	of	toxicology.

616201	 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหนวยส�าหรับ	 3(3-0-6)
	 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม	1	 		
	 (Unit	Operations	and	Processes	for	Environmental	
	 Engineering	1)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ดุลมวลและถังปฏิกรณ	เกณการเลือกกระบวนการในการปรับปรุง

คณุภาพน�า้	และบ�าบดัน�า้เสยี	การปฏบิตักิารเฉพาะหนวยทางกายภาพในการ
ปรับคุณภาพน�้าและบ�าบัดน�้าเสีย	การถายโอนแกส	การลอยตัว	การปรับให
เทา	การเติมอากาศ	การตกตะกอนทางสารเคมี	โคแอกกูเลชันและฟล็อก
คูเลชั่น	การฆาเชื้อโรค

Class	contents	include	mass	balance,	reactors,	criteria	
for	process	selection	in	water	and	wastewater	treatment,	physical	
unit	operation	in	water	and	wastewater	treatment,	gas	transfer,	
flotation,	equalization,	aeration,	chemical	precipitation,	coagulation	
and	flocculation	and	disinfection.

616202	 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหนวยส�าหรับ	 3(3-0-6)
	 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม	2	
	 (Unit	Operations	and	Processes	for	Environmental	
	 Engineering	2)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หลกัการวเิคราะหกระบวนการ	เครือ่งปฏกิรณแบบไหลตามกนัและ

แบบกวนตอเนื่อง	การบ�าบัดน�้าเสียทางเคมีและชีวภาพ	กระบวนการบ�าบัด
แบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน	การท�าใหเปนกลาง	ระบบการเติบโต
แบบแขวนลอยและแบบเกาะติด	จลนพลศาสตรชีวเคมีและการเติบโต	
กระบวนการบ�าบัดสลัดจ

Class	material	includes	analytical	process	of	plug	flow	
and	continuously	stirred	tank	reactors,	chemical	and	biological	
wastewater	treatment,	aerobic	and	anaerobic	treatment	processes,	
neutralization,	biological	suspended-growth	and	attached	growth	
systems,	biochemical	and	growth	kinetics,	and	sludge	treatment	
processes.
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กลุมวิชาหลักดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
616701	 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม	1	 1(0-3-1)
	 (Environmental	Engineering	Project	I)

เงื่อนไข	:	เปนนักศึกษาชั้นปที่	4	หรือเทียบหนวยกิตไดเทากับ
	 นักศึกษา	ชั้นปที่	4	และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
	 กรรมการบริหารหลักสูตร
โครงรางที่แสดงวัตถุประสงค	แนวความคิด	วิธีการศึกษาแผนการ

ท�างาน	และงบประมาณรายจายของโครงงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Preparation	of	a	proposal	report	showing	objectives,	

concepts,	methodology,	work	schedule	and	budgetary	for	a	
selected	project	in	the	field	of	environmental	engineering.

616702	 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม	2	 2(0-6-2)
	 (Environmental	Engineering	Project	II)

วิชาบังคับกอน	:	616701	โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม	1
ด�าเนนิการศกึษาโครงรางงานวศิวกรรมสิง่แวดลอมทีผ่านความเหน็

ชอบแลว	และน�าเสนอผลการศึกษาเปนงานในรูปเลม
Conduct	the	study	of	environmental	engineering	in	the	

approved	project	and	presentation	of	major	findings	in	form	of	
project	report.

616103	 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม	 3(3-0-6)
	 (Fundamental	of	Environmental	Engineering)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
มุมมองปญหาสิ่งแวดลอมแบบองครวม	ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

มลพษิทางน�า้	มลพษิทางอากาศ	มลพษิทางเสยีง	ขยะมลูฝอย	และขยะอนัตราย	
การวิเคราะหถึงสาเหตุรวมถึงมาตรการประเมินและแกไขปญหามลพิษตางๆ	
ระบบการบริหารจัดการทางดานสิ่งแวดลอม	ขอก�าหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการแกปญหาทางสิ่งแวดลอม	

Class	includes	holistic	view	of	environmental	issues,	
introduction	of	water	pollution,	noise	pollution,	solid	waste	and	
hazardous	waste,	analysis	of	causes	including	measures	to	address	
and	resolve	pollution,	environmental	management,	laws	and	
registrations	relating	to	correction	of	environmental	problems.

616203	 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา	 3(3-0-6)
	 (Water	Supply	Engineering	Design)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ปริมาณน�้าที่ตองการ	แหลงน�้าผิวดินและน�้าใตดิน	คุณภาพน�้า	

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้า	เชน	การเติมอากาศ	การสรางและการรวม
ตะกอน	การตกตะกอน	การกรองแบบทรายกรองชาและทรายกรองเร็ว	การ
ฆาเชื้อโรคและการก�าจัดความกระดาง	การประเมินความตองการใชน�้า	
สมรรถนะของโรงจายน�้า	ระบบจายน�้า

Class	contents	include	desired	water	content,	surface	
water	and	groundwater,	water	quality,	water	quality	improvement	
such	as	aerating,	formation	and	aggregation	of	sludge,	sedimentation,	
sand	filtration,	slow	filtration,	disinfection	and	removal	of	hardness,	
water	demand	assessment,	performance	of	the	water	dispenser,	
water	distribution	system.

616204	 การออกแบบทางวิศวกรรมน�้าเสีย	 3(3-0-6)
	 (Wastewater	Engineering	Design)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง	ลักษณะของน�้าเสียจากแหลงตางๆ	

หลักเกณฑในการเลือกระบบบ�าบัดน�้าเสีย	การออกแบบระบบแยกดวย
ตะแกรง	ถังตกตะกอน	ถังเติมอากาศ	ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบเลี้ยงตะกอน
จุลินทรีย	ระบบบอเติมอากาศ	ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบถังกรองชีวภาพ	ระบบ
บอผึ่ง	ระบบแผนสัมผัสชีวภาพ

Effluent	standard;	characteristics	of	wastewater	from	
different	sources;	criteria	for	selection	of	wastewater	treatment	
system;	design	of	screening,	sedimentation	tank,	aeration	tank,	
activated	sludge	process,	aeration	lagoon,	trickling	filter,	waste	
stabilization	pond,	rotating	biological	contractor.

616301	 มลพิษทางอากาศและการควบคุม	 3(3-0-6)
	 (Air	Pollution	and	Control)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แหลงก�าเนิดและผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอสิ่งมีชีวิตและ

วัสดุ	กฎเกณฑและมาตรฐานส�าหรับคุณภาพอากาศทั่วไป	การศึกษาขอมูล
ทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อน�าไปใชท�านายการแพรกระจายของมลพิษในอากาศ	
การหมนุเวยีนสารมลพษิในบรรยากาศโลก	การใชแบบจ�าลองเชงิคณติศาสตร
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เพ่ือท�านายสภาวะความเขมขนของสารมลพษิในอากาศ	การปลอยสารมลพษิ
จากแหลงอยูกับที่และแหลงเคลื่อนที่	วิธีวัดปริมาณมลพิษในอากาศ	

Material	includes	origins	and	effects	of	air	pollution	to	
organism	and	material,	regulations	and	standards	for	air	quality,	
study	of	climatographic	data	to	forecast	distribution	of	air	pollution,	
turnover	of	pollutant	in	atmosphere,	mathematical	model	for	
forecasting	levels	of	air	pollution,	emissions	of	pollutants	from	
mobile	sources	and	measurement	methods	for	air	pollution.

616401	 วิศวกรรมขยะมูลฝอย	 3(3-0-6)
	 (Solid	Waste	Engineering)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอยชุมชน	การ

ออกแบบระบบการเกบ็และการขนสงขยะมลูฝอย	การออกแบบกระบวนการ
บ�าบัดขยะมูลฝอย	การออกแบบการฝงกลับถูกหลักสุขาภิบาล	การหมักปุ๋ย	
การเผาเปนเถา	การลดและการน�าขยะมลูฝอยกลบัมาใช	การผลติแกสชวีภาพ
จากขยะมูลฝอย

Physical	and	chemical	characteristics	of	municipal	solid	
waste,	design	of	solid	waste	collection	and	transportation	system,	
design	of	solid	waste	treatment	processes,	design	of	sanitary	
landfill,	composting,	incineration,	solid	waste	reduction	and	
recycling,	biogas	production	from	solid	waste.

616402	 การจัดการขยะอันตราย	 3(3-0-6)
	 (Hazardous	Waste	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แหลงก�าเนิดและลักษณะของขยะ	หลักการทางวิศวกรรมศาสตร

ในการจัดการขยะ	เชน	การจัดเก็บ	การขนถาย	การก�าจัด	และการน�ากลับมา
ใชใหม	การจ�าแนกประเภทของของเสียเส่ียงอันตรายรวมถึงการบ�าบัดและ
ก�าจัดของเสียเสี่ยงอันตราย

Class	includes	origin	and	characteristics	of	garbage;	
engineering	principle	of	solid	waste	management	such	as	
collection,	transportation,	disposal	and	reuse;	and	classification	
of	hazardous	waste	including	treatment	and	disposal	of	hazardous	
waste.

616501	 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม	 3(3-0-6)
	 (Environmental	Impact	Assessment)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
การพฒันาวธิกีารประเมินผลกระทบตอสิง่แวดลอมทางดานอากาศ	

น�า้	เสยีง	ชวีภาพ	วฒันธรรม	ทรพัยากร	เศรษฐกจิ	สงัคม	คณุคาการใชประโยชน
ของมนษุย	และอืน่ๆทีเ่กีย่วของ	ความสมัพนัธระหวางงานดานวศิวกรรมศาสตร
และองคประกอบสิ่งแวดลอม	การวางแผนตรวจวัดทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม	การเฝาระวัง	การจัดระบบองคการและสถาบันที่เกี่ยวของในงาน
จัดการส่ิงแวดลอม	การจัดการระบบอุตสาหกรรมและชุมชน	การรักษา
ทรัพยากร	แนวทางในการจัดการและท�าใหบรรลุตามเปาหมาย	การศึกษา
กรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม	

Class	includes	development	of	methods	to	evaluate	
environmental	impact	assessment:	air,	water,	noise,	biology,	
culture,	economic,	social,	human	use	values	and	other	topics;	
interrelationship	of	engineering	tasks	and	environmental	
parameters;	planning	on	environmental	quality	measurement,	
surveillance,		managing	on	setting	up	an	organization	and	institution	
relating	to	environmental	management;		industrialization	and	
urbanization	management;	resource	conservation;		approaches	
to	manage	and	to	accomplish	a	target	goal;		and	case	studies	
relating	to	environmental	impact	assessments.

616502	 กฎหมายสิ่งแวดลอม	 3(3-0-6)
	 (Environmental	Law)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
กฎหมายและมาตรฐานทางสิ่งแวดลอม	พระราชบัญญัติโรงงาน	

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ	พระราชบัญญัติสาธารณสุข	การปฏิบัติและการบังคับใช
กฎระเบียบ	สนธิสัญญา	กฎหมาย	และระเบียบขอบังคับระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม	

Material	includes	environmental	laws	and	standards:	
Hazardous	Substance	Acts:	National	Environmental	Regulation	on	
resource	conservative	acts:	Public	health	Acts,	Implementation	
and	enforcement	rules,	treaty	and	related	international	laws	and	
regulations.
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616601	 สุขาภิบาลอาคาร	 3(3-0-6)
	 (Building	Sanitation)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ศกึษาการสขุาภบิาลอาคาร	ซึง่รวมถงึกฎหมายและขอก�าหนด	การ

ระบายอากาศ	แสงสวาง	การออกแบบระบบประปาอาคาร	(น�้ารอน	น�้าเย็น	
และน�้าดื่ม)	ทอระบายน�้าและอากาศ	การปองกันอัคคีภัย	การระบายน�้าทวม	
น�้าทิ้งจากอาคาร	การก�าจัดและทิ้งขยะ

Study	includes	building	sanitation,	laws	and	regulations,	
ventilation,	lighting,	water	supply	design	for	building	(hot	water,	
cold	water	and	drinking	water),	drainage	and	air,	fire	protection,	
flood	drainage,	wastewater	from	buildings,	disposal	and	dumping.

กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและวิศวกรรมโยธา
 (1)	กลุมวิชาเลือกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
616104	 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรม	 3(3-0-6)
	 สิ่งแวดลอม	 		
	 (Computer	Application	for	Environmental	Engineering)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แนะน�าการใชไมโครคอมพิวเตอรเปนอุปกรณชวยค�านวณในการ

วเิคราะหดานวศิวกรรมสิง่แวดลอม	การวเิคราะหปญหาดานวศิวกรรมประปา	
เชน	การไหลในทอระบายน�้าโครงขายจายน�้าประปา	การวิเคราะหปญหา
อุทกวิทยา	การวิเคราะหชลศาสตร	การออกแบบผลิตน�้าประปาและระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย	การวิเคราะหทอปลอยน�้าเสียในทะเล	แบบจ�าลองคณิตศาสตร
ส�าหรับการจัดการคุณภาพน�้า	คุณภาพอากาศ	และมลพิษทางเสียง	เปนตน

Study	includes	introduction	of	micro-computer	which	is	
a	computational	assist	on	an	analytical	of	environmental	
engineering	problems:	plumbing	systems,	hydrology,	hydraulic	
engineering,	water	supply	system,	water	and	wastewater	system,	
marine	sewage	system,	mathematical	models	for	managing	water	
quality,	air	and	noise	pollution,	etc.

616105	 วิศวกรรมนิเวศวิทยา	 3(3-0-6)
	 (Ecological	Engineering)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หลักการวิศวกรรมนิเวศวิทยาในการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอม	

ระบบนเิวศบนบกและในน�า้	การจ�าลองระบบนเิวศเพือ่การบ�าบดัของเสยีและ
การฟ้นฟู	ชนิดของของเสียที่บ�าบัดไดโดยใชหลักการวิศวกรรมนิเวศวิทยา	
ระบบบ�าบัดของเสียแบบธรรมชาติ

Principle	of	ecological	engineering	for	environmental	
pollution	management,	terrestrial	and	aquatic	ecosystems,	
artificaial	ecosystems	for	waste	treatment	and	remediation,	type	
of	treatable	wastes	by	ecological	engineering,	natural	waste	
treatment	system.

616205	 การควบคุมมลพิษน�้าเสียอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 (Industrial	Water	Pollution	Control)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ขบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ	และลกัษณะน�า้

เสียของโรงงาน	การลดปริมาณน�้าเสียใหนอยที่สุด	เทคโนโลยีสะอาด	
เทคโนโลยีการบ�าบัด	กฎหมายและขอบังคับ

Class	includes	manufacturing	processes	and	characteristics	
of	their	wastewater,	wastewater	minimization,	clean	technology,	
treatment	technology,	and	laws	and	regulations.

616302	 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน	 3(3-0-6)
	 (Noise	and	Vibration	Control)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
พฤติกรรมของคล่ืนเสียง	วิชาการเครื่องมือและเกณฑการวัดเสียง

รบกวนและการสั่นสะเทือน	ผลกระทบของเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
ตอมนษุยและสิง่แวดลอม	กฎหมายและขอก�าหนดของการควบคมุเสยีงรบกวน
และการสั่นสะเทือน	การใชวัสดุซับเสียง	และตัวขวางกั้นเสียง

Class	includes	behavior	of	acoustic	waves,	instrumentation	
and	criteria	in	measurement	of	noise	and	vibration,	impact	of	
noise	and	vibration	to	human	and	environment,	laws	and	
regulations	for	controlling	of	noise	and	vibration,	uses	of	adsorption	
materials	and	barriers.

616503	 สิ่งแวดลอมและพลังงาน	 3(3-0-6)
	 (Environment	and	Energy)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
การหมุนเวียนพลังงานของโลก	พลังงานชีวภาพและระบบ

นิเวศวิทยา	แหลงพลังงานตางๆ	และจุดเดนเทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน	
ก�าลงัการผลติและพลงังานอาทติย	พลงังานกบัปญหาสิง่แวดลอม	เชน	มลพษิ
ความรอน	มลพิษทางอากาศ	กัมมันตภาพรังสี	และมลพิษในรูปแบบอื่นๆ	
แนวโนมของการใชพลงังานและการชะลอการเพิม่ปริมาณ	การใชงานโดยการ
อนุรักษ
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Class	material	includes	energy	flows	of	the	earth,	bio-
energy	and	ecosystems,	sources	of	a	variety	of	energy	and	their	
merits	on	the	generation	of	energy,	power	generation	capacity	
and	solar	power,	energy	and	environmental	problems	such	as	
heat,	air	pollution,	radioactive	waste,	and	other	forms	of	pollutions,	
trend	of	power	consumption,	detaining	of	energy	consumption	
growth,	and	energy	uses	with	conservation	ideas.

616504	 ระบบและการจัดการทางสิ่งแวดลอม	 3(3-0-6)
	 (Environmental	System	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หลกัการพจิารณาทางระบบและการจดัการทางสิง่แวดลอม	รวมไป

ถึงการจัดล�าดับคามส�าคัญกอน-หลัง	การก�าหนดมาตรฐานและบรรทัดฐาน	
ตัวบงช้ีและดัชนี	ระบบขอมูล	การจัดตั้งองคกร	การบังคับใชและหัวขอทาง
เศรษฐศาสตรส�าหรบัการควบคมุทางสิง่แวดลอม	การตรวจวดัและการปองกนั
มลพิษ	และกรณีศึกษา

Class	 includes	 principals	 on	 consideration	 of	
environmental	system	management;	prioritizing,	standardization	
and	criterion,	indication	and	indices,	data	system,	establishing	an	
organization,	enforcement	and	topics	of	economic	for	environmental	
control,	measurement	and	pollution	controls,	and	case	studies.

616505	 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
	 (Industrial	Safety	Management)
 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

ธรรมชาติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมและความ
ส�าคัญในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ	การวางแผนเพ่ือความปลอดภัย	เชน	
การก�าหนดแผนผังโรงงาน,	การปองกันเครื่องจักรและการบ�ารุงรักษา	ความ
ปลอดภัยในโรงงาน	การจัดการแผนความปลอดภัย	การอบรมเรื่องความ
ปลอดภยั	กรณศีกึษาเรือ่งการวิเคราะหอบุตัเิหต	ุการตอบสนองตอเหตฉุกุเฉนิ
ในมุมวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Class	includes	nature	of	accident	in	manufacturing	and	
importance	of	accidental	prevention,	safety	planning:	specification	
of	plant	layout,	preventive	and	maintenance	program,	safety	in	
industrial	work	space,	safety	planning	management,	safety	training,		
case	studies	of	analysis	of	accidents,	and	emergency	response	as	
environmental	engineering.

616506	 การป้องกันมลพิษ	 3(3-0-6)
	 (Pollution	Prevention)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
กฎหมายและขอบงัคับทีเ่กีย่วของกบัของเสยีอตุสาหกรรม	แนวทาง

ในการลดปรมิาณของเสยีใหเหลอืนอยทีส่ดุ	การน�าของเสยีกลับมาใชประโยชน
ใหมและใชซ�้า	การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด	การวิเคราะหวงจรชีวิตของ
วัสดุ	การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของการปองกันมลพิษ

Laws	and	regulations	regarding	industrial	wates,	
approaches	for	waste	minimization,	waster	recycling	and	reuse,	
clean	technology	application,	materials	life	cycle	assessment,	
evaluation	of	economic	benefit	from	pollution	prevention.	

616602	 วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดลอม	 3(3-0-6)
	 (Environmental	Health	Engineering)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หลกัวศิวกรรมสขุภาพสิง่แวดลอม	ชมุชนและชีวอนามยัสิง่แวดลอม

ในที่ท�างาน	มาตรฐานของส่ิงแวดลอมและสุขภาพและความตองการ	
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ	
การประยุกตใชหลักวิศวกรรมในการปกปองสุขภาพสิ่งแวดลอม	ความ
ปลอดภัยและการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

Principles	of	environmental	health	engineering,	
community	and	occupational	environments,	environmental	health	
standards	and	requirements,	health	impact	assessment,	health	
risk	assessment,	application	of	engineering	principle	 in	
environmental	health	protection,	safety	and	emergency	response.	

(2)	กลุมวิชาเลือกวิศวกรรมโยธา	(โครงสราง	ฐานราก	และธรณีเทคนิค)
613301	 ทฤษฎีโครงสราง	 3(3-0-6)
	 (Theory	of	Structures)

วิชาบังคับกอน	:	613202	ความแข็งแรงของวัสดุ
การหาแรงเฉือนและโมเมนตดัดของโครงสรางชนิดก�าหนดไดโดย

วธิสีถติ	เสนอทิธพิลของโครงสรางแบบคานและแบบถกัโดยวธิกีารค�านวณและ
วธิเีขยีนรปู	การหาการโกงตวัโครงสรางดวยวธิพีืน้ทีโ่มเมนต	วธิคีานเสมอืน	วธิี
งานเสมอืน	วธิพีลงังานความเครยีดและวธิแีผนภาพวลิเลยีท-โมร	การวเิคราะห
เบื้องตนส�าหรับโรงสรางชนิดก�าหนดไมไดโดยวิธีสถิตโดยวิธี	คอนซิซเทนซ
ดีฟอรเมชั่น
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Introduction	to	structural	analysis:	type	of	structure,	type	
of	loaded,	analysis	of	reaction	by	equilibrium	equation	and	
geometric	method,	equilibrium	of	shear	forces	and	bending	
moments	in	statically	determinate	beams	influence	line	in	beams	
and	trusses.	Deflections	of	beams	by	methods	of	conjugate	beam,	
moment	area,	virtual	work	and,	strain	energy	and	Williot-Mohr	
method,	analysis	of	statically	indeterminate	structures	by	method	
of	consistent	deformation.

613302	 การวิเคราะหโครงสราง	 3(3-0-6)
	 (Structural	Analysis)

วิชาบังคับกอน	:	613301	ทฤษฎีโครงสราง
การวเิคราะหโครงสรางแบบอินดเีทอรมเินททางสถติประกอบดวย	

วธิกีารเปลีย่นรปูสอดคลอง	วธิมีมุลาดและการโกง	วธิกีารกระจายโมเมนต	เสน
อิทธิพลของโครงสรางแบบอินดีเทอรมิเนท	การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี
ประมาณ	แนะน�าความรูเบือ้งตนทางวธิวีเิคราะหโครงสรางโดยใชเมตรกิซและ
การวิเคราะหแบบพลาสติก

Analysis	of	statically	indeterminate	structures	by	method	
of	consistent	deformation,	methods	of	slope	and	deflection,	
moment	distribution,	influence	lines	of	indeterminate	structures;	
approximate	analysis;	introduction	to	matrix	structural	analysis	
and	plastic	analysis.

613303	 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	 4(3-3-8)
	 (Reinforced	Concrete	Design)

วิชาบังคับกอน	:	613301	ทฤษฎีโครงสราง
วสัดคุอนกรตีและเหลก็เสรมิ	ศกึษาพฤติกรรมเบือ้งตนของแรงตาม

แนวแกน,	โมเมนตดัด,	โมเมนตบิด	แรงเฉือน,	แรงยึดเหนี่ยว	และแรงกระท�า
แบบผสม	ศึกษาการออกแบบโครงสรางคอนกรีต	ช้ินสวนโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีก�าลัง	และวิธีหนวยแรงใชงาน	ฝกปฎิบัติออกแบบ
ชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก	และการก�าหนดรายละเอียดการเสริมเหล็ก

Concrete	and	reinforcement;	fundamental	behavior	in	
axial	load,	flexure,	torsion,	shear,	bond	and	combined	actions;	
design	of	reinforced	concrete	structural	components	by	working	
stress	and	strength	design	methods;	design	practice.	Practice	in	
reinforced	concrete	design	and	detailing.

613304	 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก	 4(3-3-8)
	 (Timber	and	Steel	Design)

วิชาบังคับกอน	:	613301	ทฤษฎีโครงสราง
การออกแบบโครงสรางไม	องคอาคารรับแรงดึงและแรงอัด	การ

ออกแบบองคอาคารรับแรงดัด	คานไมประกอบ	การออกแบบจุดตอ	โดยวิธี
การออกแบบหนวยแรงทีย่อมให	การออกแบบโครงสรางเหลก็	องคอาคารรบั
แรงดึง	องคอาคารรับแรงอัด	คานเหล็กรูปพรรณ	องคอาคารรับแรงตามแกน
และแรงดัดรวมกัน	องคอาคารประกอบ	คานขนาดใหญ	การออกแบบจุดตอ
ดวยใชหมุดย�้าหรือสลักเกลียว	การออกแบบจุดตอดวยการเชื่อม	โดยวิธีการ
ออกแบบหนวยแรงที่ยอมให	(Allowable	Stress	Design;	ASD.)	และโดยวิธี
การออกแบบตัวคูณความตานทานและน�้าหนัก	(Load	and	Resistance	
Factor	Design;	LRFD.)	การออกแบบในภาคปฏิบัติ	:	ปฏิบัติการออกแบบ
โครงสรางไมและปฏบิตักิารออกแบบโครงสรางเหลก็	พรอมทัง้เขยีนแบบขยาย
องคอาคารและจุดตอดวย

Design	of	steel	and	timber	structures;	tension	and	
compression	members;	beams;	beam-columns;	built-up	members;	
plate	girders;	connections;	Allowable	Stress	Design	(ASD.)	and	
Load	and	Resistance	Factor	Design	(LRFD.)	methods.	Design	practice	
:	Practice	in	steel	&	timber	design	and	detailing.

613401	 ปฐพีกลศาสตร	 3(3-0-6)
	 (Soil	Mechanics)

วิชาบังคับกอน	:	613202	ความแข็งแรงของวัสดุ
การก�าเนดิของดนิ	สวนประกอบของดนิ	คณุสมบตัพิืน้ฐานทางดาน

วิศวกรรมของดิน		การจ�าแนกประเภทของดิน	การส�ารวจดิน	การไหลซึมของ
น�า้ในดนิความเคนในดนิ	คณุสมบตัทิางดานแรงเฉอืนของดนิเมด็ละเอยีดและ
เมด็หยาบ	แรงดนัทางดานขาง	การทรดุตวัและทฤษฎกีารยบุอดัตวั	เสถยีรภาพ
ความลาดชัน	ทฤษฎีก�าลังแบกทานของดิน

Soil	formation,	index	properties	and	classification	of	soil,	
compaction,	permeability	of	soil	and	seepage	problems,	principle	
of	effective	stresses	within	a	soil	mass;stress	istribution,	
compressibility	of	soil,	shear	strength	of	soil,	earth	pressure	theory,	
slope	stability,	bearing	capacity.	 		
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613402	 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร	 1(0-3-2)
	 (Soil	Mechanics	Laboratory)

วิชาบังคับกอน	:	ตองผานหรือเรียนควบกับวิชา	613401	
	 ปฐพีกลศาสตร
ปฎิบัตกิารทดลองทีส่มัพนัธกบัทฤษฎีทีไ่ดศกึษาในรายวชิา	613401	

ปฐพีกลศาสตร	ไดแก	การทดสอบกลศาสตรของดนิในสนามและในหองปฎบิตัิ
การ	ซึ่งเปนไปตามวิธีทดสอบแบบมาตราฐาน	เพ่ือค�านวณหาคุณสมบัติของ
ดินทางวิศวกรรม	เชน	การหาคาขีดจ�ากัดและดัชนีอัตตะเบิรกของดิน	การบด
อดัดนิ	การหาการกระจายของเมด็ดนิ	ความถวงจ�าเพาะ	ความสามารถในการ
ซมึผาน	การทดสอบหาความหนาแนนในสนาม	การทดสอบอตัราสวนแรงธาร
คาลิฟอรเนีย	การทดสอบแรงอัดแบบไมถูกจ�ากัด	การทดสอบแรงเฉือนแบบ
โดยตรง	การทดสอบแรงเฉือนดวยการบิดดวยใบมีด	4	แฉก	การทดสอบการ
อัดตัวคายน�้า	และการทดสอบแรงอัดสามแกน

Atterberg	limits,	compaction	test,	grain	size	analysis	(sieve	
and	hydrometer),	specific	gravity,	permeability,	field	density	test,	
California	bearing	ratio,	unconfined	compression	test,	direct	shear	
test,	vane	shear	test,	consolidation	test	and	triaxial	test.

กลุมวิชาแกนทางธุรกิจ
620001	 เศรษฐศาสตรเบื้องตน	 3(3-0-6)
		 (Principles	of	Economics)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หลกัและความหมายของวชิาเศรษฐศาสตรโดยศกึษาเกีย่วกบัหลกั

ทัว่ไปของเศรษฐศาสตรจลุภาค	อปุสงคและอปุทาน	โครงสรางและการก�าหนด
ราคาในตลาดแขงขนัสมบูรณและไมสมบรูณ	พฤตกิรรมของผูบรโิภค	และหลกั
ทั่วไปของเศรษฐศาสตรมหภาค	รายไดประชาชาติ	วัฏจักรธุรกิจ	เงินเฟอและ
เงินฝด	นโยบายการคลังและการคาระหวางประเทศ	ผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดานเศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทางธุรกิจ

Principles	and	definitions	of	economics;	general	principles	
of	microeconomic,	demand	and	supply,	structure	and	price	
determination	in	perfect	and	imperfect	competition	markets,	
consumer	behavior;	general	principles	of	macroeconomics,	
national	income,	business	cycle,	inflation	and	deflation,	fiscal	
policy	and	international	trade;	impacts	of	change	with	indicators	
of	macroeconomics	on	business	activities.	

620002	 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ		 3(3-0-6)
	 (Quantitative	Analysis	in	Business)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
กระบวนการตัดสนิใจและประโยชนการใชเทคนคิทางคณติศาสตร

เชงิปรมิาณเพือ่ชวยในการตดัสนิใจ	การโปรแกรมเชงิเสน	เทคนคิการประเมนิ
ผลและการตรวจสอบโครงการ	ทฤษฎีการตัดสินใจ	ตัวแบบของมารคอฟ	
ทฤษฎีเกม	แถวคอย	ตัวแบบสินคาคงคลัง	การจ�าลองสถานการณ	การน�า
โปรแกรมส�าเร็จรูปมาใชประมวลผลลัพธ

	Decision-making	processes	and	utilization	of	quantitative	
mathematics	techniques	for	decision	making;	linear	programming;	
techniques	of	assessing	and	monitoring	projects;	decision	theory;	
Markov	model;	game	theory;	queuing	model;	inventory	model;	
simulation;	software	package	for	data	processing.	

620003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Business	Law)		

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี		
ความรูท่ัวไปทางกฎหมาย	กฎหมายเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ	หางหุน

สวน	บริษัทจ�ากัด	บริษัทมหาชน	หลักกฎหมายนิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจ	
สัญญาซื้อขาย	สัญญาขายฝาก	สัญญาเชาทรัพย–เชาซื้อ	สัญญากูยืมเงินและ
หลักการประกันดวยบุคคลและทรัพย	สัญญาตัวแทน	สัญญาตั๋วเงิน	สัญญา
จางแรงงาน	สัญญาเพื่อระงับขอพิพาททางธุรกิจ	กฎหมายเกี่ยวกับตราสาร
ทางการเงิน	ตราสารทุนและตราสารหนี้	กฎหมายทรัพยสินทางปญญา	
กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพทางดานธุรกิจและจรรยาบรรณ
ทางธุกิจ

	Introduction	to	law;	laws	relating	to	business	corporations,	
partnership,	limited	company,	public	company;	principles	of	juristic	
act	and	business	contract,	sale	contract,	consignment	contract,	
hire	of	property	contract	and	hire	of	purchase	contract,	loan	of	
money	contract,	and	principles	of	bail	by	security	and	third	party;	
agency	agreement;	bill	contract,	labor	contract,	contract	for	
business	dispute	resolution;	laws	concerning	financial	instrument,	
equity	and	fixed	income,	intellectual	property	law,	laws	relating	
to	business	professions	and	business	ethics.
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620004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
	 (Business	English	1)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ศกึษาศพัท	ส�านวน	ประโยคทีใ่ชในการสือ่สารในสถานการณตางๆ	

ทางธุรกิจที่หลากหลาย	ไดแก	การกลาวถึงประวัติขององคกร	การใหขอมูล
เกี่ยวกับบริษัท	การด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ	การวางแผนปฎิบัติงาน	การฝก
ปฎบิตักิารตอนรบัและเยีย่มลกูคา	การเลือ่นและการยกเลกินดัหมาย	การแสดง
ความคิดเห็น	การส่ังงาน	การเชื้อเชิญ	ฯลฯ	โดยเนนใหผูเรียนมีความรูความ
สามารถในดานทักษะการพูด	การฟง	การอาน	การเขียน	รวมทั้งสามารถออก
ส�าเนียงค�า	วลี	ประโยคและบทสนทนาพื้นฐานไดอยางถูกตอง

A	four-skill	introductory	course	providing	basic	knowledge	
level	of	business	concentrating	on	the	inter-office	communication	
using	American	and	International	English	for	a	range	of	business	
situations	which	include	visiting	a	client,	Business	activities.	fixing	
an	appointment,	making	business	plans,	demonstrating	opinions	
and	preferences,	giving	direction,	invitations,	etc.

620005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)	
	 (Business	English	2)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ศึกษาศัพท	ส�านวน	ประโยคที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจที่ซับซอน

ขึ้น	ฝกปฏิบัติการใชภาษาในสถานการณตางๆ	ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ
กาละเทศะ	เชน	การติดตอทางโทรศัพท	การใหขอมูล	เก่ียวกับสินคาและ
บริการ	การท�าตารางเวลาและการนัดหมาย	การตรวจสอบความคืบหนาของ
งาน	กฎขอบังคับตางๆ	และการแนะน�าขององคกร	การประชุมและการ
อภิปราย	การพูดในท่ีสารธารณะ	ผลสัมฤทธิ์ขององคกรรวมไปถึงการคาด
การณอนาคตขององคกร	ฯลฯ	โดยเนนใหผูเรียนมีความรู	ความสามารถ
ในดานทกัษะ	การพดู	การฟง	การอาน	การเขยีน	รวมทัง้สามารถ	ออกส�าเนยีง
ค�า	วลี	ประโยค	และบทสนทนาที่สูงขึ้นไดอยางถูกตอง

A	Continuation	of	Business	English	I	providing	advanced	
knowledge	level	of	business	concentrating	on	inter-office	
communication	using	American	and	International	English	for	a	
range	of	business	situations	which	include	telephoning,	scheduling	
appointments,	company	performance.	Product	and	service.	Talking	
about	decision,	checking	progress,	company	regulation,	meeting	
and	discussion,	speaking	in	public,	etc.

620006	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)	
	 (Business	Statistics)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
การวเิคราะหปญหาทางธรุกจิในเชงิสถติ	ิโดยศกึษาการวดัแนวโนม

เขาสูสวนกลาง	การวัดการกระจาย	การประมาณคา	การทดสอบสมมติฐาน
ของคาพารามิเตอร	การวิเคราะหความแปรปรวน	การวิเคราะหอนุกรมเวลา	
การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ

Analysis	of	business	problems	using	statistical	methods,	
measure	of	central	tendency,	measure	of	dispersion,	estimation,	
parameter	hypothesis	test,	analysis	of	variance;	time	series	analysis;	
regression	and	correlation	analysis.

620007	 การภาษีอากร		 3(3-0-6)
	 (Taxation)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หลักเกณฑวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับ

ใชในปจจุบัน	ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา	ภาษีเงินไดนิติบุคคล	ภาษีเงินไดหัก	
ณ	ที่จาย	ภาษีมูลคาเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีสรรพสามิต	ภาษีศุลกากร	
อากรแสตมป	ภาษีมรดก	ภาษีอื่นๆ	ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ

Criteria	and	methods	of	tax	collectible	under	the	
Revenue	Code	in	current	enforcement;	personal	income	tax;	
corporate	income	tax;	withholding	income	tax;	value-added	tax;	
specific	business	tax;	excise	tax;	custom	duty;	stamp	duty;	
inheritance	tax;	other	taxes	concerning	business	operations.

620008	 การจัดการการปฏิบัติการ	 3(3-0-6)
	 (Operation	Management)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
การจดัการการผลติในลกัษณะทีเ่ปนเชงิระบบ	หนาทีแ่ละระบบการ

ผลติ	การออกแบบผลติภณัฑและกระบวนการผลติ	การวางแผนก�าลงัการผลติ	
และความตองการทรัพยากรการผลิต	การวางแผนท�าเลที่ตั้ง	การวางแผนผัง
สถานประกอบการ	การจัดการการจัดซื้อและสินคาคงคลัง	ตัวแบบการขนสง	
การจัดการโลจิสติกส	การควบคุมคุณภาพ	และการจัดการโครงการเพื่อ
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

Systematic	approach	for	manufacturing	management;	
functions	and	production	systems;	production	design	and	process;	
production	capacity	planning	and	resource	requirement	planning;	
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location	planning;	layout;	purchasing	and	inventory	management;	
transportation	model;	logistics	management;	quality	control;	
project	management	for	performance	enhancement.

620009	 ธุรกิจระหวางประเทศ	 3(3-0-6)
		 (International	Business)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ลักษณะส�าคัญของโลกาภิวัฒน	บทบาทของธุรกิจขามชาติ	การ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส	ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจ
ระหวางประเทศ	องคการการคาโลกและเขตการคาเสร	ีทฤษฎกีารคาระหวาง
ประเทศ	บทบาทของวฒันธรรมในการจดัการธรุกิจระหวางประเทศ	วธิดี�าเนนิ
ธรุกจิระหวางประเทศ	กลยทุธการจดัการธรุกจิระหวางประเทศ	กระบวนการ
บริหารการจัดการธุรกิจระหวางประเทศในดานการตลาด	ทรัพยากรมนุษย	
การเงิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดการขามวัฒนธรรม	วิเคราะหสภาพ
แวดลอมโลกท่ีผลตอการคาและการเงนิระหวางปรเทศ	จรยิธรรมในการด�าเนนิ
ธุรกิจระหวางประเทศ

Major	characteristics	of	globalization;	roles	of	multinational	
business;	e-commerce;	factors	and	environments	affecting	
international	business;	World	Trade	Organization	and	Free	Trade	
Zone;	theories	of	international	business;	cultural	roles	in	
international	business	management;	modes	of	entry	into	
international	business;	international	business	strategies;	processes	
of	international	business	management	in	marketing,	human	
resources,	finance,	information	technology,	cross-cultural	
management,	analysis	of	global	environment	affecting	trade	and	
international	finance;	ethics	in	international	business	operation.

620010	 การจัดการกลยุทธ	 3(3-0-6)	
		 (Strategic	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
กระบวนการวางแผนกลยุทธ	การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอกที่มีผลตอการก�าหนดกลยุทธขององคกร	เครื่องมือในการ
วิเคราะหกลยุทธ	แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ	การก�าหนดกลยุทธ	
การน�ากลยุทธไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผลกลยุทธ	ตลอดจนการ
วิเคราะหโครงสรางองคกรและการปรับปรุงกลยุทธใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันรวมทั้งจรรยาบรรณของผูบริหารในการจัดการกลยุทธ

Strategic	planning	processes;	analysis	of	external	and	
internal	environments	affecting	organizational	strategy	formulation;	

strategic	analysis	tools;	concepts	of	strategy	management;	strategy	
formulation;	strategy	implementation	and	assessment;	analysis	
of	organizational	structure	and	strategy	improvement	for	current	
situations;	management	ethics.	

621001	 การบัญชีขั้นตน	1	 3(2-2-5)
	 (Principles	of	Accounting	1)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
Prerequisite	 :	None
พฒันาการทางวชิาชพีบญัช	ีแนวความคดิทางการบัญช	ีความหมาย

และวัตถุประสงคของการบัญชี	ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี	กรอบ
แนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ	กฎหมายและพระราชบัญญตัเิกีย่วกบั
การบญัช	ีจรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชพีบญัช	ีหลกัการและวธิกีารบนัทกึ
บญัชตีามหลกัการบญัชคีู	การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปและสมดุราย
วันเฉพาะ	และการผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท	การปรับปรุงและปด
บัญชี	การจัดท�างบทดลอง	การจัดท�ากระดาษท�าการ	และงบการเงิน	

Development	of	accounting	professions;	accounting	
concepts;	definitions	and	objectives	of	accounting;	benefits	of	
accounting	information;	conceptual	framework	for	financial	
reporting;	law	and	accounting	act;	professional	ethics;	principles	
and	methods	of	accounting	entry	based	on	double-entry	
accounting;	accounting	entry	in	general	journal	and	special	journal;	
posting	through	ledger	account;	adjusting	entries	and	closing	
entries;	preparation	of	trial	balance,	working	paper,	and	financial	
statement.	

621002	 การบัญชีขั้นตน	2	 3(2-2-5)	
	 (Principles	of	Accounting	2)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621001	การบัญชีขั้นตน	1
การบัญชีส�าหรับกิจการซ้ือขายสินคาและกิจการใหบริการ	

การบญัชภีาษมีลูคาเพิม่	การบญัชสี�าหรบักจิการอุตสาหกรรม	ระบบใบส�าคญั	
การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้	การบัญชีเกี่ยวกับเจาหนี้	การบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือน
และคาจางแรงงาน	เงินลงทุน	ตั๋วเงิน	สินคา	ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ	สินทรัพยไมมีตัวตน	หนี้สิน	และสวนของเจาของ	

Accounting	for	commodity	and	service	businesses;	
accounting	for	value-added	tax;	accounting	for	industry;	voucher	
system;	accounting	by	debtors	and	creditors;	accounting	for	salary	
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and	wages,	investment	capital,	notes,	commodity,	property,	plant	
and	equipment,	natural	resources,	intangible	assets,	debts,	and	
owner’s	equity.

621003	 หลักการบัญชี	 3(2-2-5)	
	 (Principles	of	Accounting)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี	แนวความคิดและหลัก

การของการจดัท�าบญัชตีามหลกัการบญัชคีู	และน�าเสนองบการเงนิทีส่มบรูณ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป	ของธุรกิจจ�าหนายสินคาและใหบริการโดย
ครอบคลุมดวยวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม

Definitions	and	objectives	of	accounting;	concepts	and	
principles	of	accounting	entry	based	on	double-entry	accounting;	
completeness	of	financial	statement	under	the	acceptable	
accounting	of	commodity	business	and	service	by	using	the	
accounting	for	value-added	tax.	

621004	 การบริหารตนทุนเพื่อการตัดสินใจ	 3(2-2-5)
	 (Cost	Management	for	Decision	Making)	
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621003	หลักการบัญชี	

แนวคิดเก่ียวกบัตนทนุ	การคดิตนทนุ	และการจดัท�างบก�าไรขาดทนุ
ตามระบบตนทุนรวม	ระบบตนทุนผันแปร	การวิเคราะห	ความสัมพันธของ
ตนทุน	ปริมาณก�าไร	ผลของการเปลี่ยนแปลงในปจจัยตางๆ	ตอการวิเคราะห
ตนทุน	แนวคิดเบื้องตนที่ใชในการตัดสินใจ	การจัดท�างบประมาณเพื่อการ
วางแผนและควบคุม

Concepts	of	cost,	costing,	and	profit	and	loss	statement	
in	accordance	with	total	cost	systems;	variable	cost	systems;	cost	
volume	profit	analysis	and	changing	factors	towards	cost	analysis;	
basic	concepts	for	decision	making;	budgeting	for	planning	and	
control.	

621005	 การบัญชีการเงิน	 3(3-0-6)	
	 (Financial	Accounting)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ส�าหรับนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา	ปวส.ทางการบัญชี	
พัฒนาการของวิชาชีพบัญชี	แนวความคิดทางบัญชี	ความหมาย

และวัตถุประสงคของการบัญชี	ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี	กรอบ

แนวคดิส�าหรบัรายงานทางการเงนิ	กฎหมายและพระราชบญัญตัเิกีย่วกบัการ
บญัช	ีจรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชพีบญัช	ีหลกัการและวธิกีารบนัทกึบญัชี
ตามหลักการบัญชีคู	การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวัน
เฉพาะ	และการผานรายการไปยงับญัชแียกประเภท	การปรบัปรงุและปดบญัช	ี
การจัดท�างบทดลอง	การจัดท�ากระดาษท�าการ	และงบการเงิน	การบัญชี
ส�าหรับกิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ	การบัญชี	ภาษีมูลคาเพ่ิม	
การบัญชีส�าหรบักจิการอตุสาหกรรม	ระบบใบส�าคญั	การบัญชีเกีย่วกบัลกูหนี	้
การบัญชีเกี่ยวกับเจาหนี้	การบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและคาจางแรงงาน	เงิน
ลงทุน	ตั๋วเงิน	สินคา	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	ทรัพยากรธรรมชาติ	สินทรัพย
ไมมีตัวตน	หนี้สิน	และสวนของเจาของ	

Development	of	accounting	professions;	accounting	
concepts;	definitions	and	objectives	of	accounting;	benefits	of	
accounting	information;	conceptual	framework	for	financial	
reporting;	law	and	accounting	act;	professional	ethics;	principles	
and	methods	of	accounting	entry	based	on	double-entry	
accounting;	accounting	entry	in	general	journal	and	special	journal;	
posting	through	ledger	account;	adjusting	entries	and	closing	
entries;	preparation	of	trial	balance,	working	paper,	and	financial	
statement;	accounting	for	commodity	and	service	businesses;	
accounting	for	value-added	tax;	accounting	for	industry;	voucher	
system;	accounting	by	debtors	and	creditors;	accounting	for	salary	
and	wages,	investment	capital,	notes,	commodity,	property,	plant	
and	equipment,	natural	resources,	intangible	assets,	debts,	and	
owner’s	equity.

622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)	
	 (Principles	of	Marketing)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ความหมาย	ความส�าคัญ	กระบวนการทางการตลาด	แนวคิดการ

ตลาดสมยัใหม	บทบาท	และผลกระทบทีส่�าคญัของการตลาดทีม่ตีอเศรษฐกจิ	
สงัคม	และสภาพแวดลอม	พฤตกิรรมผูบรโิภค	สวนประสมทางการตลาด	การ
แบงสวนตลาด	การเลือกตลาดเปาหมายและกระบวนการบริหารตลาดเบื้อง
ตน	ตลอดจนจริยธรรมของนักการตลาด

Marketing	definition	and	importance;	marketing	process;	
new	marketing	concepts;	roles	and	significant	effects	of	marketing	
to	economics,	social,	and	environment;	consumer	behavior;	
marketing	mix;	market	segmentation;	market	targeting	and	basic	
marketing	management	process;	marketing	ethics.
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623001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Business	Finance)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ความรูท่ัวไปดานธุรกิจ	ดานการเงินและการจัดการเงิน	เครื่องมือ

ทางการเงินและตลาดทุนทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ	เปาหมาย	
ความส�าคัญ	ขอบเขต	บทบาทหนาที่ของฝายการเงิน	การจัดการทรัพยากร
ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	การวางแผน	และการพยากรณทางการเงิน	
เทคนิคการวิเคราะหรายงานทางการเงิน	การตัดสินใจทางการเงิน	การตัดสิน
ใจโครงการลงทุน	โครงสรางของเงินทุนและนโยบายการจายเงินปนผล	

Introduction	 to	 business,	 f inance,	 and	 finance	
management;	financial	tools	and	domestic	and	international	
capital	markets;	goals,	significance,	scopes,	roles	and	functions	of	
finance	sections,	finance	resource	management,	business	financing,	
planning,	and	financial	forecast;	techniques	of	financial	statement	
analysis;	financing	decisions;	capital	budgeting	decision;	capital	
structure	and	dividend	policy.

623002	 เศรษฐศาสตรจุลภาค	 3(3-0-6)
	 (Microeconomics)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค	ความพึงพอใจของ

ผูบริโภคการเลอืกบรโิภคภายใตขอจ�ากดัของงบประมาณ	ทีม่าของเสนอปุสงค	
ตัวแปรท่ีก�าหนดอุปสงคและ	การเปลี่ยน	แปลงของอุปสงค	คาความยืดหยุน
ของอุปสงค	ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิต	ที่มาของเสนอุปทาน	และคา
ความยืดหยุนของอปุทาน	ดลุยภาพของตลาดโครงสรางตลาดและการก�าหนด
ราคาสินคาในตลาดประเภทตางๆ

Basic	theory	of	consumer	behavior;	consumer	satisfaction;	
consumer’s	optimal	choice	under	budget	constraint;	derivation	
of	the	demand	curve;	demand	variance;	shifts	in	demand;	elasticity	
of	demand;	market	equilibrium;	market	structure;	price	
determination	in	various	markets.

 
623003	 เศรษฐศาสตรมหภาค	 3(3-0-6)
	 (Macroeconomics)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หลกัเศรษฐศาสตรทัว่ไปทีว่าดวยรายไดประชาชาต	ิการบรโิภค	การ

ออม	การลงทนุ	รายจายของรฐับาล	การคาระหวางประเทศ	การเปลีย่นแปลง
ระดับรายไดประชาชาติ	การเงินการธนาคาร	อุปสงคและอุปทานของเงิน	
นโยบายการเงนิ	เงนิเฟอและเงนิฝด	บทบาทของรฐับาล	นโยบายการคลงั	การ

คาระหวางประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Principles	of	economics	for	national	income,	consumption,	

saving,	investment,	government	expenditure,	international	trade,	
change	in	national	income,	finance	and	banking,	money	supply	
and	demand,	monetary	policy,	inflation	and	deflation;	roles	of	
government	on	fiscal	policy,	international	trade	and	economic	
development.

624001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)	
	 (Principles	of	Management)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แนวคิดและหลักการทางการบริหาร	กระบวนการทางการบริหาร	

วัฒนธรรมองคการและสภาวะแวดลอมภายนอก	ทฤษฎีและวิวัฒนาการ
ทางการบริหาร	หนาที่การบริหาร	คือ	การวางแผน	การจัดองคการ	การน�า	
และการควบคุม	ศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคล	พฤติกรรมกลุม	ภาวะผูน�า	การ
สื่อสาร	และการบริหารภายใตภาวะการเปลี่ยนแปลง

Concepts	and	principles	of	management,	management	
processes,	organizational	culture,	and	external	environment;	
evolution	of	management	theories;	functions	of	management,	
planning,	organizing,	leading,	and	controlling;	individual	and	group	
behaviors;	leadership;	communication;	management	under	
changing	conditions.

625001	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (Information	Technology	for	Business)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ	บทบาท	และรปูแบบของ

ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ	องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ประเภทและวิธีการประมวลผลขอมูล	แนวความคิดในการน�าระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการบริหารงานธุรกิจปรเภทตางๆ	การประยุกตใช
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเกบ็	การเขาถงึ	การประมวลผลและการควบคมุ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชในการบรหิารจดัการ	ระบบงานทางธรุกจิ	และทกัษะ
ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศโดยสามารถบรูณาการในบทบาทของผูประเมนิ	
ผูออกแบบระบบสารสนเทศ

	Fundamental	of	information	system,	roles,	form	in	
business	organization;	elements	of	information	technology;	types	
and	procedures	of	information	processing;	concepts	of	using	
computer	system	in	business	management;	application	of	
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informational	technology	for	storage;	accessibility;	information	
technology	processing	and	control	in	business	management	
system;	integration	of	information	technology	usage	skills	on	a	
role	of	an	information	technology	system	assessor	and	designer.

หมวดวิชาเฉพาะ	สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชาเอกบังคับ	
621101	 การบัญชีขั้นกลาง	1	 3(2-2-5)
	 (Intermediate	Accounting	1)

วิชาบังคับกอน	:	621002	การบัญชีขั้นตน	2	หรือ	621005	
	 การบัญชีการเงิน
แนวคดิและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่วกบัสนิทรพัยวา

ดวยเรื่อง	การรับรูรายการ	การวัดมูลคา	การแสดงรายการและมูลคา	การ
จ�าแนกประเภทและการเปดเผยขอมลู	การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัสนิทรพัย	การ
ตีราคาสินทรัพย	วิธีการค�านวณคาเสื่อมราคา	คาตัดจ�าหนายและคาสูญสิ้น	
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของสินทรัพย	และการดอยคาของสินทรัพย

Concepts	and	standards	of	financial	reporting	on	assets	
concerning	recognition,	measurement,	presentation	and	valuation,	
classification,	and	disclosure;	accounting	entry	on	assets;	valuation	
of	assets;	depreciation	methods;	write-off	and	depletion;	change	
in	assets;	impairment	of	assets.

621102	 การบัญชีขั้นกลาง	2	 3(2-2-5)
	 (Intermediate	Accounting	2)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621002	การบัญชีขั้นตน	2	หรือ	
621005	การบัญชีการเงิน

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหน้ีสินและสวนของเจาของ	การ
จ�าแนกประเภทหนี้สิน	การรับรู	การวัดมูลคา	การตีราคา	การแสดงรายการ
หนีส้นิในงบแสดงฐานะทางการเงนิ	ประมาณการ	หนีส้นิ	ผลประโยชนพนักงาน	
และการเปดเผยขอมูลหนี้สินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
การบัญชีเกี่ยวกับการจัดต้ังกิจการ	การด�าเนินงาน	การแบงผลก�าไรขาดทุน	
การเปลีย่นแปลงสวนของเจาของ	การเลกิกจิการ	และการช�าระบญัชขีองหาง
หุนสวน	บริษัทจ�ากัด	และบริษัทมหาชนจ�ากัด	การค�านวณก�าไรตอหุน	การ
แสดงรายการสวนของเจาของในงบแสดงฐานะการเงนิและการเปดเผยขอมูล
ในการงบการเงิน	และการจัดท�างบกระแสเงินสด

Principles	and	procedures	of	liabilities	and	owner’s	
equity;	classification	of	liabilities;	recognition;	measurement;	

valuation;	statement	of	liabilities	for	statement	of	financial	position;	
estimated	liabilities;	employee	benefits;	disclosure	of	assets	
according	to	standards	of	financial	statement;	accounting	for	
organization	cost,	operation,	profit-and	loss	sharing,	changing	
equity,	dissolution,	and	liquidation	of	partnership,	limited	
company,	and	public	limited	company;	earnings	per	share;	
statement	of	owner’s	equity	in	statement	of	financial	position;	
disclosure	of	financial	statement;	statement	of	cash	flows.

621103	 การบัญชีตนทุน	 3(2-2-5)
	 (Cost	Accounting)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621002	การบัญชีขั้นตน	2	หรือ
วิชา	621005	การบัญชีการเงิน

บทบาทของการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ	ศัพทและความหมาย
ของตนทุนตาง	ๆ	ระบบบัญชีที่ใชบันทึกตนทุน	วิธีการบัญชีและการควบคุม
วตัถดุบิ	คาแรงงาน	และคาใชจายการผลติ	ระบบบญัชตีนทนุงานสัง่ท�า	ระบบ
ตนทุนชวงการผลิต	ระบบตนทุนมาตรฐาน	การปนสวนคาใชจายการผลิต	
วธิกีารบญัชเีกีย่วกับของเสยี	การสิน้เปลอืง	งานทีบ่กพรอง	เศษซาก	การบญัชี
ตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑผลพลอยได	การบัญชีตนทุนกิจกรรม

Roles	of	cost	accounting	in	business	corporations,	term	
and	definition	of	costs,	accounting	system	for	cost	accounting	
entry,	accounting	procedure	and	control	of	materials,	wage,	and	
production	cost;	accounting	systems	of	job	order	costing,	process	
costing,	standard	costing,	production	cost	allocation;	accounting	
procedures	of	spoilage,	waste,	defect,	scrap;	accounting	for	
joint	product	and	by-product	costs;	accounting	for	activity-based	
costing.

621104	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(2-2-5)
	 (Management	Accounting)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621103	การบัญชีตนทุน
แนวคดิเกีย่วกับตนทนุ	การบญัชเีพือ่การจัดการ	การค�านวณตนทนุ

เต็มและระบบตนทุนผันแปร	การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน	
ปรมิาณและก�าไร	การวเิคราะหตนทนุ	การใชขอมลูเพ่ือประโยชนในการตดัสนิ
ใจในการวางแผนและควบคุม	การด�าเนินงานกิจการภายใตสภาวการณท่ี
แนนอนและไมแนนอน	การก�าหนดราคาสินคา	ราคาโอน	และ	การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน	การวิเคราะหการจายลงทุน		
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การจัดท�างบประมาณ	การน�าเสนอขอมูลตนทุนท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ใหตรงกับความตองการของผูบริหาร

Concepts	of	cost,	management	accounting,	absorption	
and	variable	costing;	analysis	of	relationships	on	cost,	quantity,	
and	profit;	cost	analysis;	application	of	information	for	decision	
making	in	planning	and	control;	operations	under	certain	and	
uncertain	circumstances;	pricing,	transfer	pricing,	and	responsibility	
accounting;	performance	appraisal;	investment	analysis;	budgeting;	
presentation	of	related	costs	of	performance	to	meet	the	needs	
of	executives.

621105	 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	 3(3-0-6)
	 (Internal	Auditing	and	Internal	Control)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621101	การบัญชีขั้นกลาง	1และ
วิชา	621102	การบัญชีขั้นกลาง	2

วิวัฒนาการ	แนวคิดของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน	มาตรฐานของวิชาชีพตรวจสอบภายใน	หนาที่	ความรับผิดชอบ	และ
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน	การก�ากับดแูลกจิการท่ีด	ีการควบคมุภายใน
และการจัดการความเส่ียงขององคกร	ตามแนวคิดของ	COSO	การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน	เทคนิค	ขั้นตอนการการตรวจสอบภายใน	
วางแผนงานตรวจสอบภายใน	การรายงานและตดิตามผลการตรวจสอบภายใน	
การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	รวมทั้งการบริหารหนวยงานตรวจ
สอบภายใน	การตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ	การน�าคอมพิวเตอรมา
ชวยในงานตรวจสอบ	และบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริต

Concepts	and	development	of	internal	auditing	and	
internal	control;	Standards	for	Professional	Internal	Auditing;	
authority,	responsibility,	and	code	of	ethics	of	internal	auditors;	
good	governance,	internal	control,	and	risk	management	in	
organizations	based	on	COSO	framework;	internal	assessments;	
techniques,	procedures,	planning,	reporting,	monitoring,	and	
quality	control	of	internal	auditing;	internal	audit	management;	
engagement	supervision;	computer-assisted	supervision;	roles	of	
internal	auditors	towards	fraud	deterrence.

621106	 การสอบบัญชี	 3(3-0-6)
	 (Auditing)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621101	การบัญชีขั้นกลาง	1	
	 และวิชา	621102	การบัญชีขั้นกลาง	2
แนวคิดทั่วไปและแมบทส�าหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น	วิวัฒนาการ

เกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี	บทบาทและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี	
กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี	จรรยาบรรณ	และความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชี	ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชีและบริการอื่นใน
การใหความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ	การทุจริตและขอผิดพลาด	การวางแผนงาน
สอบบัญชี	ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระส�าคัญ	การประเมิน
ความเส่ียง	หลักฐานการสอบบัญชี	วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจ
สอบ	การเลอืกตวัอยางในงานสอบบญัช	ีกระดาษท�าการ	และรายงานการสอบ
บัญชี	การตรวจสอบสินทรัพย	หนี้สิน	สวนของผูถือหุน	รายได	คาใชจาย	
แนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร	การควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชี	และบริการอื่นของผูสอบบัญชี

Concepts	and	frameworks	for	confidentiality	of	work;	
development	of	CPA	exam;	role	and	responsibility	of	auditors;	
Accounting	Acts	concerning	CPA	exam;	code	of	ethics	and	
accountability	of	auditors;	agreement	on	terms	of	audit	engagement	
and	relevant	services	for	professional	confidentiality;	fraud	and	
misstatement;	planning,	risk,	and	materiality	in	auditing;	risk	
assessments;	audit	evidence,	collection,	and	verification;	audit	
sampling;	audit	working	papers	and	auditor’s	report	on	financial	
statements;	audits	of	assets,	liabilities,	shareholders’	equity,	
revenues	,	expenses;	guidelines	for	computerized	auditing;	quality	
audit	and	relevant	services.

621107	 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 3(2-2-5)
	 (Accounting	Information	System)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	625001	เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 เพื่อธุรกิจ	และวิชา	621002	การบัญชีขั้นตน	2	

หรือสอบไดวิชา	625001	เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ	และวิชา	621005	การบัญชีการเงิน

องคประกอบของระบบบัญชี	ลักษณะ	สวนประกอบ	และ
วิธีการของระบบสารสนเทศ	หลักการจัดท�าเอกสารธุรกิจ	การควบคุมภายใน
เก่ียวกับสารสนเทศทางการบัญชี	หลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ
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สารสนเทศทางการบญัช	ีวงจรทางธรุกจิขัน้พืน้ฐาน	ประเภทของเอกสาร	ทาง
เดนิเอกสารและสารสนเทศทางการบญัช	ีระบบยอยตางๆ	ในวงจรรายได	วงจร
คาใชจาย	วงจรการผลติสนิคา	วงจรการลงทนุและวงจรการจดัหาเงนิและการ
รายงานทางการเงิน

Elements	of	accounting	system;	characteristics,	
components,	and	methods	of	information	system;	principles	of	
business	documentation;	internal	control	relevant	to	accounting	
information	systems;	basic	business	cycles;	types	of	document,	
accounting	information	flows,	and	accounting	information	systems;	
subsystems	in	the	revenue	cycle;	expenditure	cycle;	production	
cycle;	investment	cycle;	financing	cycle;	financial	reporting	cycle.

 
621108	 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห	 3(3-0-6)
	 (Financial	Report	and	Analysis)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	623001	การเงินธุรกิจ	
	 วิชา	621101	การบัญชีขั้นกลาง	1	
	 และวิชา	621102	การบัญชีขั้นกลาง	2
การรับรู	การวัดมูลคา	และการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการ

เงินตามกรอบแนวคิดส�าหรับรายงานทางการเงิน	และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ	วธิกีารและเครือ่งมอืในการวเิคราะหงบการเงนิและขอมลูทางการ
บญัชอีืน่ท่ีส�าคญัเพือ่การตดัสินใจ	การวเิคราะหอตุสาหกรรม	ผลกระทบตองบ
การเงนิจากการใชนโยบาย	การบญัชทีีต่างกนั	ปญหาและขอจ�ากัดของงบการ
เงนิ	การวิเคราะหงบการเงนิรวมโดยเนนกรณศีกึษาหรอืเหตกุารณจรงิ	ประเมนิ
มูลคาธุรกิจ	รวมทั้งวิธีการประเมินมูลคาธุรกิจเพื่อการตัดสินใจลงทุน

Recognition,	measurement,	and	disclosure	of	financial	
report	under	the	conceptual	framework	for	financial	reporting	and	
standards;	methods	and	tools	for	financial	analysis	and	other	
essential	accounting	information	for	decision;	industrial	analysis;	
effects	on	financial	statement	by	accounting	policy	enforcement;	
problems	and	limitations	of	financial	statement;	analysis	of	
consolidated	financial	statement	with	a	focus	on	case	studies	or	
actual	events;	business	valuation	and	methods	of	decision	making	
in	investment.

621109	 การบัญชีภาษีอากร	 3(3-0-6)
	 (Tax	Accounting)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621002	การบัญชีขั้นตน	2	หรือ	
621005	การบัญชีการเงิน	และวิชา	620007	
การภาษีอากร	

แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใช
จายตามหลักบัญชีและการภาษีอากร	การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อค�านวณ
ภาษเีงนิไดตามประมวลรษัฎากร	การปรบัปรงุก�าไรสทุธทิางการบญัชเีปนก�าไร
สทุธทิางภาษอีากร	การจดัท�ารายงานตางๆ	ทีเ่กีย่วของกบัภาษแีละแบบแสดง
รายการภาษี	ประเด็นปญหาทางภาษีอากรที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหาร	การบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี	และความ
แตกตางระหวางการวางแผนภาษี	การหลีกเลี่ยงภาษี	และการหนีภาษี

Concepts	and	differences	between	criteria	of	revenue	
and	expenditures	based	on	the	principles	of	accounting	and	
taxation;	preparation	of	working	papers	for	tax	computation	under	
the	Revenue	Code;	adjustment	of	TFRS	profits	for	taxable	profits;	
report	preparation	concerning	tax	and	income	tax	return;	tax	issues	
affecting	decision	on	finance	and	management;	deferred	tax	
accounting;	differences	in	tax	planning,	tax	evasion,	and	abusive	
tax	avoidance.

621110	 การบัญชีขั้นสูง	1	 3(2-2-5)
	 (Advanced	Accounting	1)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621101	การบัญชีขั้นกลาง	1	และ
วิชา	621102	การบัญชีขั้นกลาง	2

การบัญชีธุรกิจฝากขาย	ธุรกิจขายผอนช�าระ	การบัญชีส�าหรับ
สัญญาเชา	สัญญากอสราง	นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบญัชแีละขอผดิพลาด	การบญัชสี�าหรบัรายการทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศ
และการแปลงคางบการเงิน	การบัญชีส�านักงานใหญและสาขา	การบัญชี
ส�าหรับการปรับโครงสรางหนี้	และงบการเงินระหวางกาล

Accounting	for	consignments,	installments,	leases,	
construction	contracts;	accounting	policies;	changes	in	accounting	
estimates	and	errors;	accounting	for	foreign	exchange	rates	and	
translation	of	foreign	currency	financial	statement;	home	office	
and	branch	accounting;	accounting	for	troubled	debt	restructurings;	
interim	financial	statement.
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621111	 การบัญชีขั้นสูง	2	 3(2-2-5)
	 (Advanced	Accounting	2)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621101	การบัญชีขั้นกลาง	1	และ
วิชา	621102	การบัญชีขั้นกลาง	2	

การบญัชสี�าหรบัการรวมธรุกจิ	การบญัชสี�าหรบัเงนิลงทนุในบรษิทั
รวม	การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย	การจัดท�างบการเงินรวม	งบ
กระแสเงนิสดรวม	การบญัชสี�าหรบักจิการรวมคาการบญัชี	กองทนุและกจิการ
ไมหวังผลก�าไร	

Accounting	for	business	combinations,	investment	in	
associates	and	subsidiaries;	preparation	for	consolidated	financial	
statement;	consolidated	cash	flow	statement;	accounting	for	joint	
venture;	fund	and	non-profit	business.	

621112	 สัมมนาการบัญชีการเงิน		 3(3-0-6)
	 (Seminar	in	Financial	Accounting)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621101	การบัญชีขั้นกลาง	1	
	 และวิชา	621102	การบัญชีขั้นกลาง	2
อภิปรายประเด็นปญหาตางๆที่ เกิดข้ึนในปจจุบันและท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต	แนวทางปฏิบัติและวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏบิตัใินการน�ามาตรฐานและหลกัการบญัชมีาใช	กฎเกณฑขอบงัคับทางการ
บญัช	ีจรรยาบรรณและความรบัผดิชอบทางวชิาชพีของผูประกอบวชิาชพีบญัชี
ที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมทางวิชาชีพและภาคสาธารณชน

Discussion	and	analysis	with	a	focus	on	current	issues	
and	future	changes;	practical	guidelines	and	solutions	to	the	
problem	arising	from	the	implantation	of	Standards	and	Conceptual	
Frameworks	for	Accounting;	work	ethics	and	accountability	of	CPAs	
relevant	to	professional	and	public	environment.	

กลุมวิชาเอกเลือก	
621201	 การบัญชีเฉพาะกิจการ	 3(3-0-6)
	 (Specialized	Accounting)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621101	การบัญชีขั้นกลาง	1	
	 และวิชา	621102	การบัญชีขั้นกลาง	2
หลักการและรูปแบบของการบัญชสี�าหรบักจิการทีม่ลีกัษณะเฉพาะ	

ซึ่งประกอบดวยการจัดท�าบัญชี	งบการเงิน	และการเปดเผยขอมูล	ส�าหรับ
กิจการตางๆ	เชน	สถาบันการเงิน	ธุรกิจการสงออกและน�าเขา	โรงแรม	โรง
พยาบาล	ธุรกิจประกันภัย	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย	การบัญชีมรดก	และทรัสต	ี
การบัญชีของธุรกิจระหวางประเทศ	

Principles	and	forms	of	specialized	accounting	in	separate	
financial	statement,	book	keeping,	financial	statement,	and	
disclosure	of	enterprises:	financial	institutions,	import	and	export	
companies,	hotels,	hospitals,	insurance,	real	estates,	accounting	
for	inheritance	and	trustees,	international	accounting.	

621202	 การบัญชีระหวางประเทศ	 3(3-0-6)
	 (International	Accounting)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621110	การบัญชีขั้นสูง	1
ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ	การเปรียบเทียบระบบบัญชี

และวิธกีารทางการบญัชขีองประเทศตาง	ๆ 	การลดความแตกตางทางการบญัช	ี
งบการเงินระหวางประเทศ	การจัดท�ารายงานและวิเคราะหงบการเงิน	ราคา
โอนและภาษีระหวางประเทศ	บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ	คณะกรรมการมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ	ผลกระทบของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และนโยบายของ
รัฐบาลมีผลตอการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการจัดท�างบการเงิน	

Accounting	systems	in	international	business;	comparative	
accounting	systems	and	methods	of	different	countries;	
international	financial	statement;	financial	report	and	analysis	of	
financial	statement;	transfer	pricing	and	international	tax;	roles	of	
IASB	and	IFRS;	effects	of	economic,	social	environments	and	
government	policies	on	policy	formulation	and	financial	statement.	

 
621203	 การวางแผนและควบคุมก�าไร		 3(3-0-6)
	 (Profit	Planning	and	Control)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621104	การบัญชีเพื่อการจัดการ
บทบาทและหนาทีข่องฝายบรหิารในการวางแผนและควบคมุก�าไร	

การประเมินผลองคกรประเภทตางๆ	การวางแผนกลยุทธ	การใชงบประมาณ
เปนเคร่ืองมอืในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิงานใหบรรลวุตัถปุระสงค
ทีว่างไว	การก�าหนดดชันวีดัผลการด�าเนนิงาน	และการรายงานเพือ่การควบคมุ
และการบริหาร

Administrative	roles	and	duties	in	planning	and	profit	
control;	performance	assessment	of	various	types	of	organizations;	
strategic	planning;	budget	management	as	planning	and	control	
tools	to	achieve	the	targeted	objectives;	determining	index	of	
performance	appraisal;	and	control	and	administrative	reports.
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621204	 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)
	 (Seminar	in	Managerial	Accounting)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621104	การบัญชีเพื่อการจัดการ	
อภิปราย	วิเคราะห	บทบาททางการบัญชีเพื่อการจัดการกับสภาพ

แวดลอมที่เปลี่ยนแปลง	และน�าเสนอประเด็นส�าคัญทางบัญชีเพื่อการจัดการ
ตามสภาพปจจุบัน	การใชขอมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ	การประยุกตการ
บัญชีตนทุนและการวิเคราะหขอมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารและจรรยา
บรรณวิชาชีพ

Discussion	and	analysis	of	managerial	accounting	roles	
for	changing	environment	and	today’s	crucial	issues	of	managerial	
accounting;	use	of	accounting	data	for	strategic	purposes;	
application	of	cost	accounting;	and	data	analysis	of	both	
managerial	and	ethical	accounting.

621205	 การจัดการตนทุน	 3(3-0-6)		
	 (Cost	Management)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621103	การบัญชีตนทุน
แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ	ตนทุนคุณภาพ	

ตนทุนตามเปาหมาย	การวิเคราะหหวงโซคณุคา	ตนทนุวงจรตามอายผุลติภณัฑ	
ระบบการจัดการสินคาทันเวลา	การวัดผลและประเมินผลแบบดุลภาพ	การ
ค�านวณมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร	และการจัดการตนทุนกิจกรรม

Key	cost	concepts	for	strategic	management;	qualitative	
cost;	target	cost;	value	chain	analysis;	product	life	cycle	cost;	
just-in-time	management	system;	balanced	scorecard;	economic	
value	added	calculation;	and	activity-based	costing	management.

621206	 การบัญชีสิ่งแวดลอม		 3(3-0-6)
	 (Environmental	Accounting)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621101	การบัญชีขั้นกลาง	1	และ
วิชา	621102	การบัญชีขั้นกลาง	2

แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน	ความรับผิดชอบขององคกรที่มีตอ
สงัคมดานตางๆ	กระบวนการและเครือ่งมอืการจดัการสิง่แวดลอม	การรวบรวม	
การวิเคราะหและการรายงานขอมูลดานสิ่งแวดลอม	ตลอดจนการจัดท�า
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติของ	ISO	หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ	

Concepts	of	sustainable	development;	corporate	social	
responsibilities;	processes	and	tools	of	environmental	management;	

compilation,	analysis	and	report	of	environmental	data	and	
sustainable	development	based	on	ISO	guidelines	and	practices	
or	involved	parties.

 
621207	 การใชคอมพิวเตอรในการตรวจสอบบัญชี	 3(2-2-5)
	 (Computerized	Auditing)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621106	การสอบบัญชีและวิชา	
625001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ	

ความรูทัว่ไปเกีย่วกบัระบบสารสนเทศการตรวจสอบภายใน	สภาพ
แวดลอมของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร	การประเมินความเสี่ยง	การ
ประเมนิประสิทธผิลของการควบคมุภายในระบบสารสนเทศ	เทคนคิการตรวจ
สอบโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบบัญชี

Introduction	to	information	systems	of	internal	audit;	
environment	of	computerized	information	systems;	risk	assessment;	
effectiveness	assessment	of	internal	control	in	information	
systems;	computer-assisted	audit	techniques.	

621208	 สัมมนาการสอบบัญชี	 3(3-0-6)
	 (Seminar	in	Auditing)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621106	การสอบบัญชี
หลกัการและปญหาตางๆ	ทีเ่ก่ียวกบัการสอบบญัช	ีวธิกีารตรวจสอบ

ที่จะน�ามาปรับใช	การเขียนรายงานของผู สอบบัญชี	โดยใชกรณีศึกษา	
มาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี

Principles	and	problems	in	auditing;	audit	techniques	for	
potential	adjustment;	the	auditor’s	report	in	practice	case	studies;	
auditing	standards	and	professional	ethics.	

621209	 สัมมนาการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน		 3(3-0-6)
	 (Seminar	in	Internal	Audit	and	Internal	Control)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621105	การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน

อภิปราย	วิเคราะห	และน�าเสนอประเด็นส�าคัญในการตรวจสอบ
ภายใน	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มาตรฐานการการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจ
สอบภายใน	กระบวนการเขาสูวิชาชีพ	จรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน	โดยเนนการใชบทความและกรณีศึกษา

Discussion,	analysis	and	brainstorming	of	interesting	issues	
in	internal	audit;	good	corporate	governance;	Standards	for	the	
Professional	Practice	of	Internal	Auditing;	process	towards	
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professionals	of	internal	auditors;	professional	ethics	of	internal	
auditors	through	journal	articles	and	case	studies.

621210	การฝึกหัดงานทางการบัญชี	 3(0-270	ชม.-0)
	 (Accounting	Internship)

วิชาบังคับกอน	:	นักศึกษาฐานะชั้นปที่	3	ขึ้นไป	
หรอือยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ
ฝกทกัษะในการท�างานดานการบญัช	ีการตรวจสอบบญัช	ีหรอืดาน

อื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี	เพื่อใหสามารถน�าหลักการ	ทฤษฎีประยุกตกับ
การปฏิบัติงานจริงในองคกรตางๆ	โดยมีบุคคลที่องคกรมอบหมายท�าหนาที่
ดูแลรับผิดชอบการปฎิบัติงาน	การก�าหนดงานเพื่อประเมินผล

Practicum	in	the	field	of	accounting,	auditing	or	relevant	
professions	for	the	best	integration	of	theoretical	and	practical	
skills;	assignments	and	evaluation	under	the	student	trainee’s	
supervisor	in	charge.

 
621211	 การจัดการฐานขอมูล	 3(3-0-6)
	 (Database	Management)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621107	ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับฐานขอมูล	โครงสราง	สวนประกอบ	ชนิด
ของขอมูล	การเช่ือมโยง	ความสัมพันธของขอมูลในฐานขอมูลใหเปนไปตาม
ระบบและวิธีการทางบัญชี	ตลอดจนการประยุกตใชระบบการจัดการฐาน
ขอมูล

Introduction	to	database,	structure,	components,	types	
of	data,	data	in	compliance	with	accounting	systems	and	methods;	
applications	of	database	management	systems.

621212	โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี	 3(2-2-5)
	 (Accounting	Software)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	625001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ	

องคประกอบและโครงสรางหลักของโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการ
บัญชี	การใชโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีในการประมวลขอมูลทางการ
บัญชี	การเลือกใชโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีและการน�ามาติดตั้งใชงาน	
โดยฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีที่นิยมใชในปจจุบัน

Components	and	main	structures	of	accounting	software;	
use	of	accounting	software	for	accounting	data	processing;	

selections	of	accounting	software,	installation	and	implantation	
through	practices	with	up-to-date	software	packages.	

621213	การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบ	 3(3-0-6)
	 สารสนเทศ
	 (Information	Systems	Security)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621107	ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี

การรักษาความปลอดภัย	การสรางระบบ	การควบคุม	และการ
ประกนัคณุภาพของระบบสารสนเทศแผนการจดัการ	และแนวโนมของระบบ
สื่อสารขอมูลในธุรกิจ

Security,	system	creation,	control,	and	quality	assurance	
in	information	systems;	management	plans	and	trends	of	business	
information	communication.

621214	สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 3(3-0-6)
	 (Seminar	in	Accounting	Information	Systems)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	621107	ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี

อภิปราย	วิเคราะห	และน�าเสนอประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางบญัช	ีการน�าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรมาใชกบังานตางๆ	ในระบบ
สารสนเทศทางการบญัชรีวมทัง้ศกึษาถงึเทคโนโลยใีหมๆ 	ทีเ่กีย่วของกบัระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี	โดยเนนการใชกรณีศึกษา	บทความและเอกสารท่ี
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

Discussion,	analysis	and	brainstorming	of	interesting	issues	
on	accounting	information	systems;	application	of	computer	
technology	to	different	tasks	in	accounting	information	systems;	
study	of	innovative	technology	relevant	to	accounting	information	
systems	with	a	focus	on	case	studies,	journal	articles	and	
documents	published	nationally	and	internationally.

 
621215	 การวางแผนภาษี	 3(3-0-6)
	 (Taxes	Planning)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	620007	การภาษีอากร
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา	นิติบุคคล	ภาษีมูลคาเพิ่ม	

และภาษีธุรกิจเฉพาะ	เพื่อใหการเสียภาษีเปนไปอยางเหมาะสมและเปนไป
ตามประมวลรษัฎากร	ความแตกตางระหวางการวางแผนภาษีเชงิกลยทุธ	การ
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เลี่ยงภาษี	และการหนีภาษี	นโยบายบัญชีที่มีผลตอการวางแผนและประหยัด
ภาษีในสถานการณตางๆ	ขององคกรธุรกิจ	กฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุนทีเ่กีย่วของกบัการภาษอีากร	ภาษอีากรตางประเทศ	และอนสุญัญาภาษี
ซอน

Tax	planning	in	personal	income	tax,	corporate	income	
tax,	value-added	tax,	and	specific	business	tax	for	valid	tax	
payment	and	under	the	Revenue	Code;	differences	in	strategic	
tax	planning,	tax	evasion	and	abusive	tax	avoidance;	tax	policy	
affecting	tax	planning	and	economy	of	tax	burden	under	certain	
circumstances	in	business	corporations;	BOI	laws	concerning	
taxation,	international	taxation,	and	Double	Taxation	Agreement.

621216	 สัมมนาการภาษีอากร	 3(3-0-6)
	 (Seminar	in	Taxation)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	620007	การภาษีอากร
อภปิรายวเิคราะหและน�าเสนอประเดน็ทีน่าสนใจเกีย่วกบัภาษเีงนิ

ไดบุคคลธรรมดา	ภาษีเงินไดนิติบุคคล	ภาษีมูลคาเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษี
เงินไดหัก	ณ	ที่จาย	โดยเนนประเด็นส�าคัญที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

Discussion,	analysis	and	brainstorming	of	interesting	issues	
on	personal	income	tax,	corporate	income	tax,	value-added	tax,	
specific	business	tax,	withholding	income	tax	with	up-to-date	
issues.

621217	 ประเด็นปัญหาดานภาษีอากร		 3(3-0-6)
	 (Issue	in	Taxation	Problems)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	620007	การภาษีอากร	
ปญหาภาษีอากรดานตางๆ	ของกรมสรรพากร	ค�าวินิจฉัยของกรม

สรรพากร	ค�าพพิากษาศาลฎีกา	ตลอดจนปญหาในทางปฏบิตัโิดยเนนประเด็น
ส�าคัญที่เกิดขึ้นในปจจุบัน	รวมทั้งแนวทางแกไขปญหา

Various	taxation	problems	of	the	Revenue	Department;	
the	Revenue	Department’s	legal	decision;	Supreme	Court’s	
judgment;	today’s	common	problems	in	practicality	and	guidelines	
for	solution.

621218	 การวิจัยทางการบัญชี	 3(3-0-6)
	 (Accounting	Research)

วิชาบังคับกอน	:	สอบไดวิชา	620006	สถิติธุรกิจ
ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัย	การท�าวิจัยในรูปแบบตางๆ	ความหมาย	

ความส�าคัญ	ประเภทของงานวิจัย	เพื่อใหเขาใจแนวคิดของการท�างานวิจัย	
เขาใจถงึประโยชนทีไ่ดรบัจากงานวจิยั	การเสนอโครงรางการวจิยั	การน�าเสนอ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทางดานการบัญชี	

Research	methodology;	definitions,	significance	and	types	
of	research	methods	and	disciplines	for	understanding	concepts	
and	benefits	obtained	from	the	research;	research	proposal	and	
presentation	of	research	results	in	accounting.

หมวดวิชาเฉพาะดาน	สาขาวิชาการตลาด
กลุมวิชาเอกบังคับ
622101	 พฤติกรรมผูบริโภค		 3(3-0-6)
	 (Consumer	Behavior)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบรโิภค	ความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรม

ผูบริโภคกับการจัดการการตลาด	แบบจ�าลองวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค	
ปจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคลที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ	
การวเิคราะหพฤตกิรรมผูบรโิภคในการตดัสนิใจซือ้และการใชสินคาในแงของ
จิตวิทยา	สังคม	วัฒนธรรม	และเศรษฐศาสตร

Consumer	behavior	concepts;	relationship	between	
consumer	behavior	and	marketing	management;	consumer	
behavior	analysis	model;	internal	and	external	personal	factors	
influencing	buyer’s	decision	process;	consumer	behavior	analysis	
of	purchases	decision-making	and	product	usage	in	psychological,	
social,	cultural,	and	economic	aspects.

622102	 การจัดการผลิตภัณฑ	 3(3-0-6)
	 (Product	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	ความหมายและความส�าคญัของผลติภัณฑ	ประเภทของผลติภณัฑ	

สวนประสมผลิตภัณฑ	การตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ	การบรรจุภัณฑ
และฉลาก	ความส�าคัญของตราผลิตภัณฑ	และการสรางตราผลิตภัณฑ	วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑและกลยุทธในแตละขั้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ	การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม	กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑใหม

Product	definition	and	importance;	types	of	products;	
product	mix;	product	line	decision	making;	packaging	and	label;	
importance	of	brand	and	branding;	product	life	cycle	and	strategies	
in	its	each	stages;	new	product	development;	new	product	
acceptance	process.
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622103	 การจัดการราคา	 3(3-0-6)		
	 (Price	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	ความหมายและความส�าคญัของราคา	ปจจยัทีต่องพจิารณาในการ

ต้ังราคา	การก�าหนดวัตถปุระสงคและขัน้ตอนการก�าหนดราคา	วธิกีารก�าหนด
ราคาโดยใชเกณฑตนทนุ	อปุสงค	และการแขงขนั	นโยบายการตัง้ราคา	กลยทุธ
การตั้งราคา

Price	definition	and	importance;	factors	to	consider	when	
pricing;	objective	setting	and	pricing	procedure;	cost-based,	
demand-based,	and	competition-based	pricing	method;	pricing	
policy;	pricing	strategy.

622104	 การจัดการชองทางการตลาดและการกระจายสินคา		3(3-0-6)	
	 (Marketing	Channel	and	Physical	Distribution	
	 Management)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ลักษณะโครงสรางรูปแบบของชองทางการตลาด	บทบาทหนาที่

และการพัฒนาชองทางการตลาด	สถาบันการตลาด	การจัดการความขัดแยง
ในชองทางการตลาด	การเลือกชองทางและคนกลาง	การกระตุนและสงเสริม
คนกลาง	การประเมินผล	การควบคุมชองทางการตลาดตลอดจนปจจัยและ
สภาพแวดลอมตางๆท่ีมีผลตอการจัดการชองทางการตลาด	กระบวนการ
กระจายสินคา	โลจิสตกิส	รปูแบบการขนสง	การจดัการคลังสนิคา	การวเิคราะห
ตนทุนในการกระจายสินคา

Marketing	channel	structure	and	types;	marketing	channel	
role,	function,	and	development;	marketing	institutions,	conflict	
management	in	marketing	channel;	selecting	distribution	channel	
and	middle	man;	motivating	and	encouraging	middle	man;	
management	of	marketing	channel	including	factors	and	
environment	affecting	marketing	channel	management;	physical	
distribution	process;	logistics;	mode	of	transportation;	warehouse	
management;	distribution	cost	analysis.

622105	 การจัดการสงเสริมการตลาด	 3(3-0-6)
	 (Promotion	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
ความหมายและความส�าคญัของการสงเสรมิการตลาด	กระบวนการ

สื่อสารการตลาด	แนวความคิดดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	การ

ตัดสินใจดานสวนประสมการสงเสริมการตลาด	การโฆษณา	การสงเสริมการ
ขาย	การประชาสมัพนัธ	การขายโดยบคุคลและการตลาดทางตรง	การก�าหนด
งบประมาณ	และการวัดผลการสงเสริมการตลาด

Promotion	management	definition	and	importance;	
marketing	communication	process;	integrated	promotion	concepts;	
promotion	mix	decision	making;	advertising;	promotion;	public	
relation;	personal	selling	and	direct	marketing;	budgeting	and	
promotion	appraisal.

622106	 การจัดการงานขาย	 3(3-0-6)
	 (Sales	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หลักการจัดการงานขาย	และจรรยาบรรณในการจัดการงานขาย	

การวางแผนการใชความพยายามของทีมงานขาย	การจัดรูปแบบทีมงานขาย	
การบริหารเวลา	เขตการขาย	โควตาการขาย	การสรรหาและฝกอบรมทีมงาน
ขาย	การอ�านวยการทีมงานขาย	การจูงใจพนักงานขาย	การจายคาตอบแทน	
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน	การใหค�าปรึกษาแกพนกังานขาย	การแกปญหา
และการตัดสินใจ

Principles	of	sales	management;	ethics	 in	sales	
management;	sales	team	effort	planning;	organizing	sales	team;	
time	management;	territory,	sales	quota;	sales	team	sorting	and	
training;	directing	sales	team;	motivating	sales	representative;	
compensation,	evaluation,	advising	sales	representative;	decision	
making	and	problem	solving.

622107	 การวิจัยการตลาด	 3(3-0-6)
	 (Marketing	Research)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
บทบาทความส�าคัญ	ความหมาย	การเขียนขอเสนอโครงการการ

วิจัยกระบวนการวิจัยการตลาด	การก�าหนดปญหาในการท�าวิจัยการตลาด	
การก�าหนดแหลงทีม่าของขอมลู	การออกแบบงานวจิยั	การก�าหนดวธิกีารเกบ็
รวบรวมขอมูล	การวางแผนเลือกตัวอยาง	การวิเคราะหและแปลความหมาย
ของขอมูล	การรายงานผลการวิจัยการตลาดเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ
ทางการตลาด

Marketing	research	role,	importance,	and	definition;	
marketing	process	research-project	proposal;	determine	problems	
in	marketing	research;	determine	source;	research	design;	
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determine	method	of	data	collecting;	sampling	selection	plan;	
data	analysis	and	interpretation;	research	presentation	for	making	
marketing	decision.

622108	 กลยุทธการตลาด	 3(3-0-6)
	 (Marketing	Strategy)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
กระบวนการการจัดการการตลาด	การวิเคราะหสถานการณ

ทางการตลาด	การวางแผนกลยทุธโดยมุงความส�าคัญทีก่ารตลาด	การวเิคราะห
การแขงขัน	การแบงสวนตลาด	และเลือกตลาดเปาหมาย	การพัฒนาและ
ก�าหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด	กลยุทธผลิตภัณฑ	กลยุทธราคา	
กลยุทธการจัดจ�าหนาย	และกลยุทธการสงเสริมการตลาด	การปฎิบัติการ
ทางการตลาดและการควบคุม

Marketing	management	process;	marketing	analysis;	
marketing	oriented	strategic	planning;	competition	analysis;	market	
segmentation;	market	targeting;	marketing	mix	development	and	
strategy	formulation;	product	strategy,	price	strategy,	place	
strategy,	promotion	strategy;	marketing	implementation	and	
control.

622109	 การวางแผนการตลาด	 3(3-0-6)
	 (Marketing	Planning)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
ค�าจ�ากดัความ	ความส�าคญั	และบทบาทของการวางแผนการตลาด	

คุณลักษณะที่ดีของแผน	การตลาด	กระบวนการวางแผนการตลาด	การ
พยากรณการขาย	การวิเคราะหสถานการณทางธรุกจิ	การก�าหนดวตัถปุระสงค	
การก�าหนดกลยุทธการตลาด	การก�าหนดโปรแกรมการตลาด	การก�าหนดงบ
ประมาณ	การน�าไปใชและการควบคุม

Marketing	plan	definition,	importance,	and	role;	
characteristics	of	good	marketing	plan;	marketing	planning;	sales	
forecast;	SWOT	analysis;	objective	setting;	marketing	strategy;	
marketing	programming;	budgeting,	allocation,	and	control.

622110	 การตลาดโลก		 3(3-0-6)	
	 (Global	Marketing)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แนวคิดของการเขาสูการตลาดโลก	สภาพแวดลอมทางการตลาด

โลก	ท้ังภายในธุรกิจและภายนอกธุรกิจ	กลยุทธการเขาสูตลาดโลก	การแบง

สวนตลาด	การตดัสนิใจดานผลติภณัฑ	ราคา	การจดัจ�าหนาย	และการสงเสรมิ
การตลาดในตลาดโลก

Global	market	entry	concepts;	internal	and	external	
business	environment	of	global	market;	market	entry	strategy;	
market	segmentation;	product,	price,	and	place	decision	making,	
promotion	in	international	market.

622111	 สัมมนาการตลาด		 3(3-0-6)	
	 (Seminar	in	Marketing)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ปญหาทางการตลาดของกิจการในหลากหลายธุรกิจทั้งในประเทศ

และตางประเทศ	โดยชี้แนะใหผูเรียนสามารถน�าความรูดานการตลาดที่เคย
ศกึษามาแลว	ประยกุตเพือ่แกปญหาและสรปุบทเรยีน	ศกึษากลยทุธการตลาด
ที่นักการตลาดเคยน�ามาใชกับองคกรจนประสบความส�าเร็จ	การเตรียมความ
พรอมสูการเปนนักการตลาดที่มีคุณภาพ	ผานกรณีศึกษา	บทความทางการ
ตลาด	การอภิปรายท้ังรายบุคคลและรายกลุม	หนังสืออานนอกเวลาและ
การน�าเสนอรายงาน

Study	marketing	problems	in	both	domestic	and	overseas	
businesses	by	directing	students	to	acquired	learnt	knowledge	of	
marketing	to	solve	problems	and	summarize	the	lessons;	study	
marketing	strategy	that	marketers	successfully	used	in	organizations;	
preparing	to	be	effective	marketers	through	case	studies,	marketing	
articles,	individual	and	group	discussion,	reading	books,	and	
presentation.

กลุมวิชาเอกเลือก
622201	 การจัดการแบรนด	 3(3-0-6)
	 (Brand	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
ววิฒันาการของแบรนด	การเลอืกตลาดเปาหมาย	การวางต�าแหนง

แบรนด	กลยุทธการสรางแบรนด	การบูรณาการแบรนดกับสวนประสมการ
ตลาด	การประเมินคาแบรนด	ประเด็นปญหาในการจัดการแบรนด	และการ
แกไข	จรรยาบรรณในการสรางแบรนด

Brand	evolution;	market	targeting;	brand	positioning;	
branding	strategy;	intergretation	of	brand	and	marketing	mix;	brand	
valuation;	brand	problem	management	and	solution;	ethics	in	
branding.
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622202	 การจัดการการคาปลีก		 3(3-0-6)
	 (Retailing	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	ลกัษณะและหนาทีข่องการคาปลกี	การจดัการการคาปลกีและการ

สรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน	ประเภทของการคาปลีก	การเลือกท�าเลที่
ตั้ง	การออกแบบรานคาปลีก	การจัดองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย	
การวางแผนการเลือกสรรสินคา	การจัดการสินคาคงเหลือ	การตั้งราคา	การ
สงเสริมการสื่อสารการตลาดและการใหบริการลูกคา	

	Characteristics	and	functions	of	retailing;	retailing	
management	and	competitive	advantage	creation;	types	of	
retailing;	site	selection;	retail	store	design;	organizing	and	human	
resource	management;	Product	Assortment	Planning;	inventory	
management;	pricing;	marketing	communication	promotion	and	
customer	service.	

622203	 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน	 3(3-0-6)
		 (Logistics	and	Supply	Chain	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
บทบาท	ความส�าคญั	แนวคดิ	และการจดัการโลจสิตกิสและหวงโซ

อปุทาน	กระบวนการหวงโซอปุทาน	อปุทานและการจดัการวสัด	ุการประมวล
ค�าสั่งซื้อกับโลจิสติกส	บรรจุภัณฑ	รูปแบบและการออกแบบ	การขนสง	การ
ขนสงทางทะเล	การจดัการคลงัสนิคา	การบรกิารโลจสิตกิส	โลจสิตกิสระหวาง
ประเทศ	การพัฒนาองคกรโลจิสติกส	

Roles,	importance,	and	concepts	of	logistics	and	supply	
chain;	supply	chain	process;	supply	and	material	management;	
logistics	order	processing;	package;	transportation	modes	and	
design;	sea	transport;	warehouse	management;	logistics	service;	
international	logistics;	logistics	organization	development.

622204	 การขายโดยบุคคล	 3(3-0-6)
	 (Personal	Selling)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
ความส�าคัญ	และบทบาทหนาที่ของการขายโดยบุคคล	ตอความ

ส�าเร็จทางการตลาดประเภทของงานขาย	ความรูพื้นฐานที่จ�าเปนส�าหรับการ
ขาย	พฤติกรรมและเหตุจูงใจซ้ือของผูมุงหวัง	คุณสมบัติของพนักงานขาย	
กระบวนการขายโดยบคุคล	การขายสินคาอุตสาหกรรม	การขายสนิคาอุปโภค
บริโภค	การขายบริการ	การบริหารเวลา	จรรยาบรรณของพนักงานขาย

Importance,	roles,	and	functions	of	personal	selling	for	
successful	market	turn-over;	fundamentals	of	selling;	prospects’	
behavior	and	buying	motives;	sales	representative	characteristics;	
personal	selling	process;	selling	industrial	goods;	selling	consumer	
goods;	service	selling;	time	management;	ethics	in	selling.

622205	 ระบบสารสนเทศทางการตลาด		 3(3-0-6)
	 (Marketing	Information	System)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	แนวคิดของระบบสารสนเทศที่มีตอการจัดการทางการตลาด	การ

จัดท�าโครงสรางของคลังขอมูล	ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
ทางการตลาด	การน�าระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมลูทางการตลาด
เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจทางการตลาด

	Information	system	concepts	for	marketing	management;	
information	system	data	warehouse	and	marketing	database	
management;	apply	information	system	into	marketing	data	
management	for	marketing	decision.

622206	 การจัดซื้อ	 3(3-0-6)	
	 (Purchasing)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หลักการและการบริหารเก่ียวกับการจัดซ้ือ	การจัดองคการ	การ

ก�าหนดและการตรวจสอบคณุภาพ	การก�าหนดจ�านวนสัง่ซือ้	การพิจารณาและ
การก�าหนดจังหวะเวลาในการซื้อ	การเลือกและหาแหลงขาย	วิธีจัดซื้อแบบ
ตาง	ๆ	การตัดสินใจที่จะผลิตหรือซื้อ	การควบคุมสินคาคงคลัง	ความสัมพันธ
ระหวางผูซือ้และผูขาย	การควบคมุและวจิยัการซ้ือตลอดจนการขายพสัดุและ
อุปกรณที่ไมใชแลวของกิจการ

	Purchasing	principles	and	management;	organizing;	
quality	control;	limiting	purchasing	quantity;	considering	and	
determining	purchase	timing;	outsourcing	and	selection;	purchasing	
methods;	make-or-buy	decision;	inventory	control;	buyer-seller	
relationship;	purchasing	control	and	research	including	selling	
by-products	and	equipment	from	business;	
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622207	 การตลาดบริการ		 3(3-0-6)	
	 (Service	Marketing)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ความหมาย	ลักษณะเฉพาะและความส�าคัญของการบริการ	การ

ก�าหนดตลาดกลุมเปาหมาย	พฤติกรรมและความตองการของลูกคา	การ
ก�าหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ	การจัดการ
ทรพัยากรมนษุยในองคการ	การวางต�าแหนงการบรกิาร	การพฒันาการบริการ
ใหม	การสรางความแตกตาง	และการสรางตราผลติภณัฑบรกิาร	คณุภาพการ
บริการ	การจัดการความสัมพันธกับลูกคา	

	Definition,	characteristics	and	importance	of	services;	
market	targeting;	consumer	behavior	and	needs;	determine	
marketing	strategy	for	service	business;	human	resource	
management	in	organization;	positioning	service;	new	service	
development;	differentiation	and	creation	of	service	brand;	service	
quality;	customer	relationship	management.

622208	 การจัดการการตลาดธุรกิจ		 3(3-0-6)
	 (Business	Marketing	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
การจัดองคการการตลาดธุรกิจ	การแบงสวนตลาดผลิตภัณฑธุรกิจ	

การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ	การก�าหนดราคา	การจัดจ�าหนายสินคา	
การสงเสริมการตลาด	การบริการลูกคา	การควบคุมและแนวโนมการตลาด
ผลิตภัณฑธุรกิจ

	Organizing	business	marketing;	business	product	
segmentation;	products	plans	and	development;	pricing,	
distribution,	promotion,	customer	service;	business	product	
marketing	control	and	trend.

622209	 การตลาดสินคาเกษตร		 3(3-0-6	)
	 (Marketing	of	Agricultural	Product)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี		
ความหมาย	และความส�าคญัของการตลาดสนิคาเกษตร	การจ�าแนก

ประเภทสนิคาเกษตร	ตลาดเปาหมายและพฤติกรรมการซ้ือ	องคกรทีเ่กีย่วของ
กบัตลาดสนิคาเกษตร	สภาพแวดลอมของการตลาดสนิคาเกษตร	บทบาทของ
ภาครัฐในการตลาดสินคาเกษตร	สวนประสมการตลาดส�าหรับสินคาเกษตร	
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

	Definition	and	importance	of	agricultural	product	
marketing;	agricultural	products	classification;	target	market	and	
buying	behavior;	related	organization	of	agricultural	product	
market;	agricultural	product	market	environment;	public	sectors	
role	in	agricultural	product	market;	marketing	mix	of	agricultural	
product	market;	agricultural	futures	exchange.

622210	 การตลาดส�าหรับผูประกอบการ	 3(3-0-6)
	 (Marketing	for	Entrepreneurship)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
แนวความคิด	และกลยุทธการตลาดผูประกอบการซึ่งสามารถ

ประยุกตใชไดกับธุรกิจที่เกิดใหมและที่มีอยูแลวซึ่งมีการด�าเนินธุรกิจอยูใน
สภาวะแวดลอมทีผ่นัผวนและมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็	ววิฒันาการของ
การตลาดผูประกอบการซึ่งเชื่อมแนวความคิดแบบการตลาดและการเปนผู
ประกอบการเขาดวยกัน	วิเคราะหองคประกอบส�าคัญของการตลาดแบบผู
ประกอบการ	กระบวนการเชิงรุกในการระบุ	ประเมิน	และใชโอกาสที่มีอยูใน
ตลาดเพือ่ใหไดมาซึง่ลกูคากลุมใหม	โดยยงัรกัษาฐานลกูคาเกาทีท่�าก�าไรใหกบั
บริษัท	วิธีการวางกลยุทธการตลาดแบบผูประกอบการโดยใชวิธีการใหมๆ	ใน
การจัดการความเสี่ยง	การจัดสรรทรัพยากร	และการสรางมูลคาใหกับธุรกิจ

	Concepts	and	strategy	of	marketing	for	entrepreneurship	
that	can	be	applied	to	new	born	and	existing	business	in	fluctuating	
and	fast	changing	environment;	evolution	of	marketing	for	
entrepreneurship	which	connects	the	concepts	of	marketing	
thinking	and	entrepreneurship	together;	key	elements	analysis	of	
marketing	for	entrepreneurship;	penetration	strategy	process	in	
evaluating	and	using	opportunity	in	market	to	obtain	new	group	
of	customer	while	maintaining	the	existing	customer-base	that	
make	the	company	profitable;	marketing	for	entrepreneur	strategic	
planning	using	new	method	to	manage	risk;	resource	allocation;	
value	added	to	business.

622211	 การตลาดการทองเที่ยว	 3(3-0-6)
	 (Tourism	Marketing)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
แนวความคดิ	ความส�าคญั	และบทบาทของการตลาดการทองเทีย่ว

ตอการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว	การจ�าแนกประเภท
อตุสาหกรรมการทองเทีย่ว	การวเิคราะหพฤติกรรมของตลาด	การจดัการการ
ตลาดการทองเที่ยว	กลยุทธสวนประสมการตลาดการทองเที่ยว
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	Concepts,	importance,	and	roles	of	tourism	marketing	
to	tourism	industry	for	potential	development;	classification	of	
tourism	industry;	behavioral	analysis	of	markets;	tourism	marketing	
management;	tourism	marketing	mix	strategy.

622212	 การตลาดสื่ออิเล็กทรอนิกส	 3(3-0-6)
	 (Electronics	Marketing)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ความหมายบทบาทและความส�าคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส	

ประเภทของตลาดอิเล็กทรอนิกส	การตัดสินใจเก่ียวกับตลาดอิเล็กทรอนิกส	
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตลาดอิเล็กทรอนิกส	การก�าหนดกลยุทธการตลาด
อิเล็กทรอนิกส	กฎหมายในการด�าเนินการตลาดอิเล็กทรอนิกส	อนาคตของ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส

	Definition,	roles,	and	importance	of	E-marketing;	
E-marketing	types,	decision,	factors	affecting	the	strategy;	
determining	E-marketing	strategy;	laws,	process,	and	future	of	
E-marketing.

หมวดวิชาเฉพาะดาน	สาขาวิชาการเงิน
กลุมวิชาเอกบังคับ
623101	 การบริหารความมั่งคั่ง	 3(3-0-6)
		 (Wealth	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการบริหารความมั่งค่ัง	เคร่ืองมือพื้นฐาน

ทางการเงินส�าหรับการวางแผนการเงิน	การรวบรวมขอมูลและเปาหมายการ
เงินของบุคคล	การวิเคราะหขอมูลบุคคล	ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษีเงินได
บคุคลธรรมดา	การวางแผนการบรโิภค	เครือ่งมอืทางการเงนิเพือ่บรหิารสภาพ
คลอง	การจัดท�าแผนการเงินเบื้องตน	แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการวางแผน
วัยเกษียณ	กองทุนประกันสังคม	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญขาราชการ	กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	กองทุนรวมหุนระยะยาว	การจัด
ท�าแผนการเงินเพื่อการเกษียณของบุคคล

Basic	concepts	of	wealth	management;	basic	financial	
instruments	for	financial	planning;	data	collection	and	personal	
financial	goals;	personal	data	analysis;	introduction	to	personal	
income	tax;	consumption	planning;	financial	instruments	for	
liquidity	management;	formulation	of	basic	financial	plans;	basic	
concepts	of	retirement	plan;	social	security	fund;	government	

pension	fund;	provident	fund;	retirement	mutual	fund;	long-term	
equity	fund;	formulation	of	financial	plan	for	personal	retirement.

623102	 ตลาดการเงิน	 3(3-0-6)
	 (Financial	Markets)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623003	เศรษฐศาสตรมหภาค
การเงิน	การธนาคาร	และตลาดการเงิน	ความสัมพันธของตัวแปร

ตางๆ	ที่มีผลตอตลาดการเงินนโยบายการเงิน	อัตราดอกเบี้ย	การก�ากับและ
ควบคุมสถาบันการเงิน	การท�างานของตลาดเงิน	ตลาดทุน	และตลาดการเงิน
ระหวางประเทศ	บทบาทและหนาที่ของสถาบันการเงินตางๆ	ท่ีมีอยู ใน
ประเทศไทย

Finance,	banking,	and	financial	markets;	correlation	and	
variables	affecting	financial	markets,	monetary	policy,	interest	
rate,	financial	institutions	supervision	and	control;	operations	of	
financial	markets,	capital	markets,	and	international	finance	market;	
roles	and	functions	of	Thailand’s	financial	institutions.	

623103	 การบริหารสินเชื่อ		 3(3-0-6)
	 (Credit	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ความส�าคัญและประเภทของสินเช่ือ	การก�าหนดหลักเกณฑและ

นโยบายในการใหสินเชื่อของธุรกิจการคา	สถาบันการเงิน	เทคนิคในการ
วิเคราะหและพิจารณาสินเชื่อ	การก�าหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะ
เปน	การพิจารณาโครงการเงินกู	การควบคุมและการติดตามหนี้	การจัดเก็บ
หนี้และการแกไขหนี้ที่มีปญหา

Significance	and	types	of	credit;	determination	of	criterion	
and	policy	of	business	loan,	financial	institutes;	techniques	of	
credit	analysis;	credit	limit	and	feasible	interest	rate;	loan	project	
approval;	debt	control	and	collection;	troubled	debt	restructuring.

623104	 การลงทุน	 3(3-0-6)
	 (Investments)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623001	การเงินธุรกิจ	
ความรูเบือ้งตนในการลงทนุในหลกัทรพัยประเภทตาง	ๆ 	ซึง่รวมถงึ

ตราสารหนี้ระยะส้ันและระยะยาว	หุ นทุน	กองทุนรวม	ตราสารอนุพันธ	
นโยบายการลงทุนของนกัลงทนุประเภทตางๆ	ทฤษฎทีีเ่กีย่วของกบัการลงทนุ
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Introduction	to	investment	in	various	types	of	securities,	
short-term	and	long-term	fixed	income,	capital	stock,	mutual	fund,	
derivatives;	investment	policies	of	various	investors;	theories	
concerning	investment.	

623105	 การศึกษาความเป็นไปไดทางการเงิน	 3(3-0-6)
	 (Financial	Feasibility	Study)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
เครื่องมือและเทคนิคตาง	ๆ	ที่จะใชเปนกลยุทธในการศึกษาความ

เปนไปไดทางการเงิน	หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดท�าแผนธุรกิจ	การประเมิน
ความเปนไปไดของโครงการในลกัษณะตางๆ	ทัง้ทีเ่ปนโครงการใหม	การขยาย
กิจการ	ความลาชาของโครงการ	และการสิ้นสุดโครงการ	ตลอดจนศึกษาถึง
กรอบแนวคดิของเงือ่นไขทีอ่าจจะเปนไปไดจรงิในการประเมนิความเปนไปได
ของโครงการลงทุนระยะยาวตาง	ๆ	และการฝกปฏิบัติท�าโครงการจ�าลอง

Tools	and	techniques	as	strategies	for	financial	feasibility	
study;	principles	and	practices	of	business	plan	formulation;	
feasibility	assessment	in	various	types	of	project,	new	projects,	
extended	business,	project	delay	and	termination;	real	options	
framework	for	valuing	the	feasibility	study	of	long-term	projects;	
project	model	practices.

623106	 การจัดการการเงินระหวางประเทศ	 3(3-0-6)
	 (International	Financial	Management)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623001	การเงินธุรกิจ
ปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคตางๆ	ดุลการช�าระเงินระหวาง

ประเทศ	ระบบการเงินระหวางประเทศ	ตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ	
ทฤษฎเีสมอภาคระหวางประเทศ	ประเภทของความเสีย่งและการจดัการความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น	ลกัษณะและบทบาทของตลาดการเงนิและองคกร
ทางการเงนิระหวางประเทศ	การจดัหาเงนิทนุและการลงทนุระหวางประเทศ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนระหวางประเทศ	การเงินเพื่อการคาระหวาง
ประเทศ

Factors	of	macroeconomics;	international	balance	of	
payments;	international	financial	systems;	foreign	exchange	
markets;	international	parity	conditions;	different	types	of	risk	and	
foreign	exchange	risk	management;	characteristics	and	roles	of	
financial	markets	and	international	financial	institutions;	financing	
and	international	investment;	international	working	capital	
management;	finance	for	international	trade.

623107	 การจัดการทางการเงิน		 3(3-0-6)
	 (Financial	Management)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623001	การเงินธุรกิจ	
การจัดสรรเงินทุนในสินทรัพย	หนี้สินและทุนประเภทตางๆ	การ

พยากรณทางการเงิน	การจัดการเงินทุนหมุนเวียน	งบประมาณเงินสด	และ
งบลงทุน	การจัดหาเงินทุนจากแหลงตาง	ๆ 	การออกจ�าหนาย	หลักทรัพยใหม	
ทฤษฎีโครงสรางเงินทุน	ทฤษฎีนโยบายเงินปนผล	การตัดสินใจลงทุนภายใต
ความไมแนนอน	การควบรวมและซื้อกิจการ	และการประเมินมูลคากิจการ

Assets	allocation;	liabilities	and	capitals;	financial	forecast;	
working	capital	allocation;	cash	budget	and	capital	budgeting;	
sources	of	financing;	initial	public	offering;	capital	structure	theory;	
dividend	policy	theory;	capital	budgeting	decision	under	
uncertainty;	merger	and	acquisition;	corporate	valuation.	

623108	 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน	 3(3-0-6)
	 (Financial	Risk	Management)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623001	การเงินธุรกิจ	
ประเภทของความเสีย่งทางการเงนิทกุประเภท	ธรรมชาตขิองความ

เสี่ยง	การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงินขององคกร	การวัดความเสี่ยงเพ่ือ
เปรียบเทียบกับนโยบายความเสี่ยงของกิจการ	และเครื่องมือทางการเงินเพื่อ
บริหารความเสี่ยงใหมีระดับที่สอดคลองกับนโยบายความเสี่ยง

Types	of	financial	risk;	nature	of	risk;	enterprise	financial	
risk	analysis;	risk	measurement	in	comparison	to	enterprise	risk	
policy;	financial	instrument	for	risk	management	in	compliance	
with	risk	policy.

623109	 สัมมนาทางการเงิน	 3(3-0-6)
	 (Seminar	in	Finance)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623107	การจัดการทางการเงิน	
การวเิคราะหประเดน็ปญหาทางการเงนิทีเ่ปนปจจบุนั	โดยการเรียน

รูจะหยบิยกน�าเหตกุารณทีเ่กดิ	ขึน้จรงิ	หรอืการวเิคราะหกรณศีกึษา	และแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน	โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูชี้น�าใหไดขอสรุปท่ี
สมเหตุสมผล	และมีความถูกตองในเชิงวิชาการ

Analysis	of	today’s	controversial	issues	on	finance	or	
case	study	for	discussion	under	a	lecturer’s	supervision	for	logical	
conclusion	with	academic	correctness.
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623110	 การฝึกประสบการณวิชาชีพทางการเงิน		 3(0-200	ชม.)
	 (Financial	Professional	Training)	

วิชาบังคับกอน	:	ส�าหรับนักศึกษาชั้นปที่	4
การฝกปฏิบัติงานจริงดานการเงิน	การลงทุน	หรือการธนาคารใน

สถาบันการเงินองคกรธุรกิจหรือหนวยงานภาครัฐใหมีจ�านวนเวลาในการ
ฝกงานไมนอยกวา	200	ชั่วโมง

Professional	training	on	finance,	investment,	or	banking	
in	any	financial	institutes,	business	corporations,	or	government	
sectors	with	a	minimum	of	200-hour	training.

กลุมวิชาเอกเลือก
623201	 การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย		 3(3-0-6)
	 (Risk	Management	and	Insurance)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623001	การเงินธุรกิจ
ลักษณะความเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดแก

บุคคลทั่วไป	ธุรกิจและองคการตางๆ	ประเภทของความเสียหายที่เกิดข้ึน	วิธี
บริหารความเสีย่งภยั	ปจจยัตางๆ	ทีม่ผีลตอการบรหิารความเสีย่งภยั	หลกัการ
ประกนัภยั	การบรหิารองคการประกนัภัย	การพจิารณาเลอืกผูรบัประกนั	การ
ประกันตอ	การควบคุมธุรกิจประกันภัย	ความรูเบื้องตนของการประกันภัย
แขนงตางๆ

Characteristics	of	risk	and	financial	loss	on	individual,	
business,	and	corporations;	types	of	loss;	risk	management;	factors	
affecting	risk	management;	principles	of	insurance;	insurance	
agency	management	;	selection	of	insurers;	reinsurance;	insurance	
business	control;	basic	types	of	insurance.

 
623202	 การวิเคราะหตราสารทุนและตราสารหนี้		 3(3-0-6)
	 (Equity	and	Fixed	Income	Analysis)		

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623104	การลงทุน	
ลักษณะและประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้	การวิเคราะห

ปจจัยพื้นฐาน	และการวิเคราะหทางดานเทคนิค	รวมทั้งการประเมินผลการ
ด�าเนินงานของกลุมหลักทรัพย

Characteristics	and	types	of	equity	and	fixed	income;	
analysis	of	fundamental	factors	and	technical	analysis;	assessment	
of	operating	results	on	securities.

623203	 การวิเคราะหอนุพันธทางการเงิน		 3(3-0-6)
	 (Financial	Derivatives	Analysis)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623104	การลงทุน
ความรู พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายลวงหนา	สิทธิอนุพันธ	

Options	Warrants	และ	Swaps	ทฤษฎีการก�าหนดราคาตราสาร	และการ
ออกแบบกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อการเก็งก�าไรหรือการปองกันความเสี่ยง

Fundamentals	of	futures/forward;	derivative	warrants,	
options	warrants	and	swaps;	pricing	theory	of	instruments;	optimal	
speculation	theory	or	risk	prevention.

623204	 หลักการบริหารสถาบันการเงิน	 3(3-0-6)
	 (Financial	Institutions	Management)		

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623003	เศรษฐศาสตรมหภาค	
การบรหิารและการจดัการดานตางๆ	ของสถาบนัการเงนิโดยเฉพาะ

ธนาคารพาณชิย	การบรหิารความเสีย่งตางๆ	ทีเ่กดิขึน้	การจดัการดานเงนิทนุ
และการบริหารสภาพคลอง	การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน	การบริหารก�าไร
และตนทนุ	การวเิคราะหฐานะและความมัน่คง	กลยทุธในการวางแผนทางดาน
การเงินของสถาบันการเงิน	แนวทางการแกไขฟ้นฟูสถาบันการเงิน

Administration	and	management	of	financial	institutions,	
commercial	banks;	risk	management;	financing	management	and	
liquidity	management;	asset-liability	management;	earnings	and	
cost	management;	analysis	of	status	and	security;	planning	strategy	
of	finance	in	financial	institutes;	guideline	for	restructuring	financial	
institutions.	

623205	 การจัดการและปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย	 3(3-0-6)	
		 (Commercial	Bank	Management	and	Operation)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
บทบาทและหนาทีข่องธนาคารพาณิชย	ระบบธนาคารพาณชิย	หลกั

การจัดการธนาคารพาณิชย	การด�าเนินงานและนโยบายการใหบริการของ
ธนาคารพาณิชย	กฎระเบียบในการจัดตั้งธนาคารพาณิชย	การจัดการสภาพ
คลอง	การตรวจสอบและประเมินผลบริการของธนาคารพาณิชย	การจัดหา
แหลงเงินทุนและการลงทุนของธนาคารพาณิชย	แนวทางการพัฒนาธนาคาร
พาณิชย	ตลอดจนผลกระทบของการด�าเนินงานธนาคารพาณิชยที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจ
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Roles	and	functions	of	commercial	banks;	commercial	
bank	systems;	principles	of	commercial	bank	systems;	operation	
and	service	policy	of	commercial	banks;	rules	and	regulations	of	
commercial	bank	establishment;	liquidity	management;	monitoring	
and	assessment	of	commercial	bank	services;	financing	sources	
and	investment	of	commercial	banks;	guidelines	and	development	
of	commercial	banks;	operating	impact	of	commercial	banks	on	
economic	systems.

 
623206	การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการเงิน		 3(2-2-5)
		 (Computer	Application	for	Finance)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623001	การเงินธุรกิจ
ความรูเบ้ืองตน	การประมวลผล	เกี่ยวกับการประยุกตการใชงาน

คอมพิวเตอร	ศึกษาขอมูลทางดานการเงินเเละการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ส�าเรจ็รปูทีใ่ชเพือ่การจดัการทางการเงนิโดยประยกุตใชโปรแกรมส�าเรจ็รปูใน
งานทางการเงินดานการวิเคราะหโครงการ	การพยากรณทางการเงิน	การ
วางแผนระบบงานและการควบคุมทางการเงิน	

Basics	of	computer	application	and	processing;	financial	
data	and	computer	package	program	for	financial	management;	
applications	of	computer	software	in	financial	operations,	project	
analysis,	financial	forecast;	operation	system	planning	and	financial	
control.

623207	 การบริหารกองทุนรวม	 3(3-0-6)
		 (Fund	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
การก�าหนดวัตถุประสงคและขอจ�ากัดในการลงทุนของกองทุน	

ท�าความเขาใจถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพยประเภทตาง	ๆ	
ทฤษฎกีลุมหลกัทรัพย	การจดัสรรสนิทรพัยเพือ่การลงทนุ	การประเมนิผลการ
ด�าเนินงานของกองทุนและผูจัดการกองทุน	ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการลงทุนของกองทุนประเภทตางๆ

Determination	of	goals	and	restraints	in	fund	investment;	
awareness	of	risks	and	different	types	of	security	returns;	portfolio	
theory;	asset	allocation	for	investment;	assessment	of	fund	
operations	and	fund	committee;	rules	and	regulations	relating	to	
different	types	of	fund	investment.

 

623208	 การวาณิชธนกิจ	 3(3-0-6)
	 (Investment	Banking)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	623001	การเงินธุรกิจ	
หลกัการและเทคนคิการวาณชิธนกจิของธรุกจิหลกัทรพัย	หลกัการ

สรางมูลคาใหกับกิจการและผูลงทุนจากการควบกิจการ	การครอบง�ากิจการ	
การปรบัโครงสรางเงนิทนุของกจิการ	การท�ารายงาน	การวเิคราะหธุรกิจ	และ
การเสนอขายหลักทรัพย	โดยมีทั้งภาคทฤษฎีซ่ึงตองอาศัยความรูทางการ
จัดการการเงินและภาคปฏิบัติจากประสบการณที่เกิดขึ้นในตางประเทศและ
ในประเทศไทย

Principles	and	techniques	of	investment	banking	in	
security	business;	principles	of	enterprise	valuation	and	merger’s	
investors;	takeover;	corporate	financial	restructuring;	financial	
reporting;	business	analysis	and	public	offering;	theoretical	study	
in	financial	management	and	practices	from	domestic	and	
international	experiences.

623209	 การศึกษาคนควาอิสระทางการเงิน		 3(0-0-9)
  (Independent	Studies	in	Finance)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	620006	สถิติธุรกิจ	
คนควาหวัขอทางการเงนิทีน่าสนใจ	หรอืหวัขอทีส่ามารถตรวจสอบ

ไดดวยตนเอง	เรียนรูการคิด	และวิเคราะหปญหา	เพื่อตอบค�าถามอยางเปน
ระบบ	โดยอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ	การฝกทักษะการเขียนรายงานวิจัย

	Interesting	issues	with	testable	hypothesis	in	finance;	
learning	with	process	of	thinking	and	analysis	of	problems	for	
systematic	results	based	on	various	reference	sources;	practice	
in	writing	a	research	report.	

หมวดวิชาเฉพาะดาน	สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
กลุมวิชาเอกบังคับ
624101	 การบริหารทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
	 (Human	Resource	Management)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
แนวความคิด	หลักการ	ลักษณะบทบาทและหนาที่ของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย	กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย	การวิเคราะหงาน	
การวางแผนทรพัยากรมนษุย	การสรรหาและคดัเลอืก	การฝกอบรมและพฒันา	
การประเมินการปฏิบัติงาน	การใหประโยชนตอบแทน	การสรางบรรยากาศ
ในการท�างาน	ความทาทายในการจัดการดานทรัพยากรมนุษย
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Concepts,	principles,	roles	and	functions	of	human	
resource	management;	strategies	of	human	resource	management;	
job	analysis;	human	resource	planning;	recruitment	and	selection;	
training	and	development;	performance	appraisal;	compensation	
policy;	reinforcement	of	organizational	climate	for	work;	challenges	
on	human	resource	management.	

624102	 การวางแผน	การสรรหา	และการคัดเลือก		 3(3-0-6)
	 ทรัพยากรมนุษย
	 (Human	Resource	Planning,	Recruitment	
	 and	Selection)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวชิา	624101	การบรหิารทรพัยากรมนษุย
แนวความคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย	แหลงก�าลังคน	

กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยโดยใชเครื่องมือตาง	ๆ	โดยเฉพาะ	การ
สอบคัดเลือก	การสัมภาษณ	เพ่ือการวาจางโดยค�านึงความหลากหลายของ
ก�าลังคนและรูปแบบการจางงาน

Concepts	of	human	resource	planning;	sources	of	
manpower;	human	resource	selection	processes	by	employment	
test	or	interview	for	hiring	based	on	diversity	of	workforce	and	
employment	pattern.	

624103	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
	 (Human	Resource	Training	&	Development)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวชิา	624101	การบรหิารทรพัยากรมนษุย
ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคิด	หลักการและสวนประกอบของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย	วิธีการตาง	ๆ	ที่ใชในการพัฒนาความรูความ
สามารถของคน	การฝกอบรม	การพฒันาผูบรหิาร	การพฒันาอาชพี	การพฒันา
องคการ	และองคการแหงการเรยีนรู	โดยเนนกระบวนการฝกอบรมอยางครบ
วงจร	การจัดท�าแผนเสนทางการฝกอบรม	การเปนวิทยากร	ตลอดจนการ
บรหิารงานฝกอบรม	เพือ่พฒันาใหบคุลากรมศีกัยภาพสอดคลองกบัการพฒันา
องคการ

Definitions,	significance,	concepts,	principles	and	
components	of	human	resource	development;	techniques	for	
development	of	human	knowledge	and	performance,	training,	
executive	development,	career	development,	organization	
development,	and	learning	organization	for	personnel	potentials	
in	accord	with	organization	development.	

624104	 พฤติกรรมองคการ		 3(3-0-6)
	 (Organizational	Behavior)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
แนวคดิพืน้ฐานของพฤตกิรรมองคการ	ความสมัพนัธระหวางบคุคล

ในองคการ	คนกบัองคการ	องคการกบัองคการ	ประกอบดวยพฤตกิรรมระดบั
บุคคล	พฤติกรรมกลุม	โดยศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการแสดงพฤติกรรม	
และการน�าไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการท�างาน	
รวมทั้งพฤติกรรมระดับองคการ	ภาวะผูน�า	การสื่อสาร	ความขัดแยง	และการ
เปลี่ยนแปลงขององคการ

Fundamental	concepts	of	organizational	behavior;	
interpersonal	relationship	in	organizations;	people	and	organizations,	
behaviors	at	personal	level	and	group	level	with	a	focus	on	factors	
affecting	human	display	behaviors	and	applications	on	job	
performance	and	job	satisfaction;	behaviors	at	organizational	level,	
leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	change.

624105	 การบริหารคาตอบแทน		 3(3-0-6)
	 (Compensation	Management)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624101	การบริหารทรัพยากร
มนุษย

แนวคิด	วัตถุประสงคของการบริหารคาตอบแทน	ทฤษฎีคา
ตอบแทน	ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจายคาตอบแทน	การประเมินคางาน	
การส�ารวจคาตอบแทน	การจัดท�าโครงสรางคาตอบแทน	คาตอบแทนแบบ
จูงใจ	ประโยชนและบริการ	รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนและ
การรับรองคาตอบแทนตามมาตรฐาน

Concepts	and	objectives	of	compensation	management;	
compensation	theories;	factors	affecting	compensation	payment;	
job	evaluation;	compensation	survey;	formation	of	compensation	
structure;	incentive	compensation;	benefits	and	services;	workers’	
compensation	act	and	compensation	standards.	

624106	 กฎหมายแรงงาน		 3(3-0-6)
	 (Labor	Laws)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624101	การบริหารทรัพยากร
มนุษย

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน	และการพัฒนาทางสากล	
กฎหมายแรงงานกับการพัฒนาแรงงานสากล	ลักษณะเฉพาะของกฎหมาย
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แรงงานกับพัฒนาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย	สาระส�าคัญของ
พระราชบัญญัตคุิมครองแรงงาน	พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม	พระราชบญัญตัิ
กองทนุเงนิทดแทน	การเปลีย่นแปลงและปญหาในการบังคบัใชกฎหมาย	และ
ประเด็นส�าคัญส�าหรับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในอนาคต

	Concepts	of	 labor	 law	and	 international	 labor	
development;	labor	law	and	international	labor	law;	specific	
characteristics	of	labor	law	and	labor	law	development	in	Thailand;	
essence	of	Labor	Protection	Act,	Social	Security	Act,	Workmen’s	
Compensation	Act,	changes	and	problems	of	law	enforcement,	
and	essential	issues	for	improvement	and	development	of	law	in	
the	future.

624107	 การประเมินการปฏิบัติงาน	 3(3-0-6)
	 (Performance	Appraisal)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวชิา	624101	การบรหิารทรพัยากรมนษุย
วตัถปุระสงค	หลกัการ	วธีิการ	ปญหาในการประเมนิการปฏบิตังิาน

และการแกไข	การพัฒนาและการน�าระบบการประเมินการปฏิบัติงานสู
การปฏิบัติ	กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน	การใหขอมูลยอนกลับและ
การสัมภาษณเมื่อมีการประเมินการปฏิบัติงาน	รวมทั้งการน�าขอมูลยอนกลับ
ที่ไดรับจากผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใชในการบริหารการปฏิบัติงาน	
และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ	ตลอดจนจริยธรรมของ
วิชาชีพ

Objectives,	principles,	methods,	and	problems	and	
resolutions	of	performance	appraisal;	development	and	
implementation	of	performance	appraisal;	performance	appraisal	
processes;	feedback	and	interview	towards	performance	appraisal;	
responding	to	feedback	from	performance	appraisal	into	
performance	management;	organizational	human	resource	
systems	and	professional	ethics.

624108	 พนักงานสัมพันธ	 3(3-0-6)
	 (Employee	Relations)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวชิา	624101	การบรหิารทรพัยากรมนษุย
ความหมาย	ความส�าคัญ	วิวัฒนาการของการพนักงานสัมพันธทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ	ลัทธิ	สหภาพแรงงาน	ความสัมพันธขององคกร
ฝายลูกจาง	นายจาง	รัฐบาล	ในระบบแรงงานสัมพันธทวิภาคีและไตรภาคี	
องคการแรงงานระหวางประเทศ	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ	พระราช

บัญญัติวิสาหกิจสัมพันธ	กระบวนการพนักงานสัมพันธ	การเจรจาตอรองรวม	
รวมถึงการบริหารและการพัฒนาพนักงานสัมพันธเพ่ือใหเกิดสันติสุขใน
อุตสาหกรรม	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และคุณภาพชีวิตในการท�างานรวม
กัน	โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม

	Definition,	significance,	and	evolution	of	domestic	and	
international	employee	relations;	corporate	cult,	labor	union,	and	
relationship	among	employees,	employers,	and	government	in	
bipartism	and	tripartism	employee	relations;	ILO;	Employee	
Relations	Act	and	State	Enterprise	Labor	Relations	Act;	employee	
relations	processes;	collective	bargaining;	employee	relations	
management	and	development	for	industrial	peace;	performance,	
effectiveness,	and	quality	of	work	life	with	commitment	on	
corporate	social	responsibility.	

624109	 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
	 (Human	Resource	Management	System)	

วชิาบงัคบักอน	:	สอบผานวชิา	624101	การบรหิารทรพัยากรมนษุย
แนวคิดและหลักการของระบบสารสนเทศ	บทบาทของหนวยงาน

ดานบุคลากรที่มีผลตอความส�าเร็จขององคการ	การก�าหนดคุณสมบัติและ
ความตองการใชขอมลูเพือ่การบรหิารทรพัยากรมนษุย	เชน	การวเิคราะหและ
วางแผนภาระงาน	การจาง	การฝกอบรม	และการก�าหนดภาระงานใหกับ
พนกังาน	เปนตน	ระบบการตดัสนิใจดานทรพัยากรมนษุยขององคการ	การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อกระบวนการบริหาร	การปรับปรุงคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษยดวยระบบอัตโนมัติ	

	Concepts	and	principles	of	information	system;	roles	of	
human	resource	departments	affecting	organizational	achievement;	
formation	of	features	and	requirements	of	information	system	for	
human	resource	management,	analysis	and	work	load	planning,	
employment,	training,	and	workload	determination;	decision	
system	in	organizational	human	resources;	computerized	system	
in	management	processes;	automated	human	resource	quality	
improvement.
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624110	 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
	 (Seminar	in	Human	Resource	Management)

คุณสมบัติ	:	วิชาเอกบังคับมาแลวอยางนอย	4	วิชา
	 624101	การบริหารทรัพยากรมนุษย
	 624102	การวางแผน	การสรรหา	การคัดเลือก
	 											ทรัพยากรมนุษย
	 624103	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
	 624104	พฤติกรรมองคการ	
ประเดน็พเิศษและเรือ่งทีอ่ยูในความสนใจทางดานทรพัยากรมนษุย

ในองคการ	และงานวิจัยที่เกี่ยวของ	หัวขอเรื่องอภิปรายอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามประเด็นปญหาและสภาพแวดลอม

Particular	and	interesting	issues	in	organizational	human	
resources	and	related	research;	ideas	for	discussion	arising	from	
controversial	issues	and	environments.

กลุมวิชาเอกเลือก	
(1)	กลุมวิชาการบริหารองคการ
624211	 การสื่อสารทางการบริหาร	 3(3-0-6)
	 (Management	Communication)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
แนวคิดการสื่อสารทางการบริหาร	กระบวนการติดตอส่ือสาร	

พฤติกรรมของการสื่อสาร	ลักษณะของการสื่อสารระหวางบุคคล	กลุมยอย	
และองคการ	แบบของการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ	เทคโนโลยกีารตดิตอสือ่สาร

Concepts	of	management	communication;	communication	
processes;	communication	behaviors;	characteristics	of	
interpersonal	communication;	subgroups	and	organizations;	types	
of	effective	communication;	communication	technology.	

624212	 การออกแบบองคการ		 3(3-0-6)
	 (Organization	Design)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
ความหมาย	แนวคิดทฤษฎีองคการและการบริหาร	ตั้งแตสมัยเดิม

จนถึงสมัยปจจุบัน	เพื่อน�ามาเปนทางประยุกตใชในการออกแบบโครงสราง
องคการ	การบริหารท่ีเหมาะสมตามสถานการณ	และสภาพแวดลอมของ
องคการ	การศึกษารูปแบบขององคการและการออกแบบองคการอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดความสัมพันธและความรวมมือระหวางบุคคลฝาย
ตางๆ	ในองคการ	รวมถึงศึกษาผลกระทบของโครงสรางองคการแบบตางๆ	ที่
มีผลตอองคการในภาพรวม

	Definitions,	concepts,	organizational	theories	and	
management	from	past	to	present	applicable	to	guiding	principles	
of	organization	design;	contingency	management	and	organizational	
environment;	organization	patterns	and	effective	organization	
designs	for	relationship	and	cooperation	of	organizational	
members;	effects	of	various	organization	structures	on	overall	
organizations.

 
624213	 ภาวะผูน�า	 3(3-0-6)
	 (Leadership)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
แนวความคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการเปนผูน�าและปจจัยทีก่�าหนดตวัผูน�า	

วธิกีารบรหิารของผูน�า	อทิธพิลของผูน�าทีม่ตีอพฤตกิรรมการตดัสนิใจ	และผล
งานของกลุม	การปรับตัวของผูน�าในสภาพการณตางๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�างานของกลุม	โดยน�ากรณีศึกษาประกอบการเรียน

Concepts	and	theories	of	leadership	and	factors	in	
determining	leaders;	management	styles	of	leaders;	influence	of	
leaders	in	decision-making	behavior	and	leadership	as	group	
performance;	leadership	adaptability	to	various	situations	for	
boosting	group	performance	by	inclusion	of	case	studies.

624214	 การบริหารการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)
	 (Change	Management)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
Prerequisite	:	Passed	624001	Principles	of	Management
หลกัและวธิกีารเกีย่วกบัการบรหิารเพือ่ท�าใหเกดิการเปลีย่นแปลง

กระบวนการการเปลี่ยนแปลง	ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ	
และกระบวนการพัฒนาองคการ	รวมทั้งการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นใหเปนไปในทางที่เหมะสม

Principles	and	methods	of	change	management;	change	
management	process;	factors	affecting	organizational	changes	and	
organizational	development	processes;	appropriate	change	
management	models.
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624215	 การบริหารความหลากหลาย	 3(3-0-6)
	 (Diversity	Management)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
การบูรณาการความแตกตางและความหลากหลายอันเกิดจาก

พนักงานท�างานดวยกัน	เพื่อน�ามาใชกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และเสี่ยงตอการบริหารงานในองคการท่ีมีความหลากหลาย	ความเชื่อทาง
ศาสนา	การศึกษา	ประสบการณและสภาพครอบครัวของพนักงาน	อายุ	
วัฒนธรรม	เพศและความสามารถของแตละคน	การบริหารจะตองประสาน
ความหลากหลายเหลานี้ส�าหรับใชในการปฏิบัติตอพนักงาน	ลูกคา	และกลุม
ผูเกี่ยวของในที่ท�างานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

	Integration	of	difference	and	diversity	resulting	from	an	
entire	workforce;	diversity	and	risk	management	in	changing	
environment	of	organizations	with	variation	in	religious	belief,	
education,	experience,	family	status,	age,	culture,	gender,	and	
individual	capability;	synergy	by	diversity	for	best	practices	to	
employees,	customers,	and	concern	members	in	the	workplace	
suitable	to	current	situation.

624216	 การเป็นผูประกอบการ	 3(3-0-6)
	 (Entrepreneurship)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
ความหมาย	บทบาท	ประเภท	และคณุลกัษณะพเิศษของธรุกจิแนว

ความคิดและลักษณะของการเปนผูประกอบการ	วิธีการเร่ิมตนธุรกิจ	การ
ด�าเนนิงาน	และปญหาในการจดัการ	นบัตัง้แตการวเิคราะหและประเมนิสภาพ
แวดลอมทางธุรกิจ	การศึกษาความเปนไปได	การจัดการแหลงทุน	การจัดท�า
แผนธุรกิจ	ตลอดจนศึกษาปจจัยส�าคัญที่จ�าเปนตอการเริ่มตนธุรกิจที่ประสบ
ความส�าเร็จไดแกการตลาด	การเงิน	กฎหมาย	สังคมและการแขงขัน	

	Definitions,	roles,	types,	and	features	of	particular	
business;	concepts	and	characteristics	of	entrepreneurship;	steps	
of	business	startup,	operations,	and	management	problems;	
business	environment	analysis,	feasibility	study,	financing	
management,	business	plan	formulation,	essential	factors	for	
successful	business	startup	concerning	marketing,	finance,	law,	
society,	and	competition.

624217	 การบริหารความรู	 3(3-0-6)
	 (Knowledge	Management)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
ววิฒันาการการบรหิารความรูเพือ่สรางมลูคาแกองคการ	วงจรการ

เปล่ียนความคิดเปนความรู	แนวคิดในการจัดระเบียบขอมูลขององคการและ
ความรูแบบองคกรรวม	เพื่อการเรียนรูและการบริหารความรูในมุมมองของ
ทุนทางปญญา	การจัดระเบียบ	และการเขาถึงความรู	ระดับของการบริหาร
ความรูในองคการ	เครื่องมือและขั้นตอนการก�าหนดรูปแบบการบริหารและ
ประเมินความรู	การน�าการบริหารความรูสูการปฏิบัติ

Evolution	of	knowledge	management	for	creating	a	
values	statement	of	an	organization;	spiral	knowledge;	concepts	
of	data	organization	and	holistic	knowledge	for	learning	and	
knowledge	management	with	a	view	of	intellectual	capital	
knowledge,	organization,	and	knowledge	access;	organizational	
knowledge	management	levels;	tools	and	steps	of	knowledge	
management	models	and	assessment;	knowledge	management	
through	action.

 
624218	 การบริหารธุรกิจขนาดยอม	 3(3-0-6)
	 (Small	Business	Management)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพและความสามารถของผูประกอบการ

ซึง่มสีวนตอความส�าเร็จของธรุกจิและการแสวงหาโอกาสในการเปนผูประกอบ
การ	ความหมาย	ลักษณะ	ประเภท	บทบาท	ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบ
และปญหาของธรุกจิขนาดยอม	การด�าเนนิงานของธรุกจิขนาดยอมดานตาง	ๆ 	
คือ	การตลาด	การบริหาร	การบัญชีและการเงิน	การบริหารบุคคล	การจัดซื้อ	
และการควบคุมสินคาคงเหลือ	รวมทั้งสาเหตุที่ท�าใหธุรกิจขนาดยอมลมเหลว
และปจจัยที่ท�าใหธุรกิจขนาดยอมประสบความส�าเร็จ

Behavioral	characteristics	and	capabilities	of	entrepreneurs	
affecting	 business	 success	 and	 opportunity	 seeking	 in	
entrepreneurship;	definitions,	types,	roles,	advantages,	
disadvantages,	and	problems	of	small	business;	small	business	
operations,	marketing,	management,	accounting	and	finance,	
human	resource	management,	purchasing,	and	inventory	control;	
failure	and	success	factors	of	a	small	business.
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624219	 การวางแผนและการควบคุม	 3(3-0-6)
	 (Planning	and	Control)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624001	หลักการบริหาร
ทฤษฎ	ีแนวคดิ	วตัถปุระสงค	นโยบายขององคการ	เทคนคิ	รปูแบบ

และกระบวนการวางแผนและควบคุมทางการบริหาร	หลักส�าคัญในการ
วางแผนและควบคุมทางการบริหาร	ประเภทของการวางแผนและควบคุม
ทางการบรหิาร	กลยทุธในการวางแผนและควบคุมทางการบรหิาร	การวางแผน
และควบคมุทางการบรหิารทีม่ปีระสทิธิภาพ	แนวโนมการวางแผนและควบคมุ
ทางการบรหิาร	การวเิคราะหลูทางในการตดัสนิใจ	การประเมนิผลการควบคมุ
การปฏิบัติงาน	รวมทั้งเครื่องมือที่ใชในการวางแผน	การประเมินผล	และการ
ควบคุมทางการบริหาร

Theories,	concepts,	objectives	and	policies	of	an	
organization;	techniques,	forms	and	processes	of	planning	and	
control	management;	planning	and	control	management	
strategies;	effective	planning	and	control	management;	trends	in	
planning	and	control	management;	analysis	of	decision-making	
guidelines;	performance	control	assessment;	tools	for	planning;	
assessment,	and	control.

624220	 การศึกษาเป็นรายบุคคล		 3(2-3-4)
	 (Individual	Study)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
การก�าหนดหัวขอที่จะศึกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย	

และใหนกัศึกษาไดคนควาดวยตนเอง	โดยอยูภายใตการดแูลแนะน�าและใหค�า
ปรึกษาของอาจารยผูสอน

	Research	and	self-study	on	topics	and	issues	of	human	
resource	management	under	the	supervision	of	an	advisor.

624221	 การบริหารคุณภาพในองคการ	 3(3-0-6)
	 (Quality	Management	in	Organizations)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ความส�าคญัของการจดัองคการและระบบคณุภาพ	หลกัการบรหิาร

คณุภาพและเพิ่มผลผลิต	การจดัการความเสีย่ง	กลยทุธการเพิ่มประสิทธภิาพ
การท�างานดวยการน�ากิจกรรมระบบคุณภาพและระบบการจัดเอกสารมา
ประยุกตใชในการจัดการขององคการ	เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนางานทั่วทั้ง
องคการ

Significance	of	organization	and	quality	systems;	
principles	of	quality	management	and	productivity;	risk	

management;	performance	enhancement	strategy	by	activity-
based	quality	management	and	enterprise	document	management	
system	for	productivity	and	task	development	through	organizations.

	(2)	กลุมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
624231	 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
	 (Human	Resource	Management	Research)

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวิชา	624101	การบริหารทรัพยากร
มนุษย	และเคยเรียน	620006	สถิติธุรกิจ

บทบาทและความส�าคัญของการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย	
ระเบียบวิธีวิจัย	การน�าเอาความรูทางสถิติและการประมวลผลขอมูลโดยใช
คอมพิวเตอรมาใชในการวิจัย	การจัดท�าขอเสนอโครงการวิจัย	การฝกปฏิบัติ
ทางการวิจัย	รวมทั้งการจัดท�ารายงานการวิจัย

Roles	and	significance	of	human	resource	management	
research;	computer	application	in	statistics	and	data	processing	
for	research;	research	practice	and	process	of	writing	a	research	
paper.

624232	 กฎหมายสวัสดิการสังคม	 3(3-0-6)
	 (Social	Welfare	Laws)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายสวัสดิการสังคมและการพัฒนาทาง

สากล	กฎหมายสวัสดิการสังคมกับการพัฒนาสวัสดิการสังคม	ลักษณะเฉพาะ
ของกฎหมายสวัสดิการ	สังคม	พัฒนาการของกฎหมายสวัสดิการสังคมใน
ประเทศไทย	สาระส�าคญัของบทบญัญติัแหงกฎหมายเกีย่วกบัสวสัดกิารสงัคม
ฉบบัตาง	ๆ 	การบงัคบัใชกฎหมายในทางปฏบิตั	ิการเปลีย่นแปลงทางสวสัดกิาร
สังคมที่เกิดขึ้นจากกฎหมายสวัสดิการสังคม	ปญหาที่เกี่ยวกับตัวบทบัญญัติ
แหงกฎหมายและปญหาในการบังคับใช	และประเด็นส�าคัญเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายในอนาคต

	Concepts	of	social	welfare	laws	and	international	
development;	social	welfare	laws	and	development;	characteristics	
of	social	welfare	laws;	Thailand’s	development	of	social	welfare	
laws;	essence	of	provisions	on	social	welfare	laws;	law	enforcement	
and	changes	caused	by	social	welfare	laws;	major	issues	for	
development	and	improvement	of	social	welfare	laws.



464

624233	 การบริหารสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน		3(3-0-6)
	 (Health	&	Safety	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ความหมายของอุบัติเหตุ	ความสูญเสีย	ประเภทและอันตรายของ

สภาพแวดลอมในการท�างาน	กฎหมายที่ส�าคัญดานความปลอดภัย	การจัด
สวสัดกิารดานความปลอดภยัในองคการ	โรคทีเ่กดิจากการท�างาน	การปองกนั
อันตรายจากการท�างาน	การปองกันอันตรายจากอัคคีภัย	หลักการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อไดรับการบาดเจ็บจากการท�างาน	เทคนิคการจัด
กิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุในการท�างาน	กิจกรรม	5	ส	เพ่ือความปลอดภัยใน
การท�างาน	การประเมินอันตรายเบื้องตนจากการท�างาน	การปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติภัย

Definitions	of	accident,	loss,	type	and	hazard	of	work	
environment;	major	safety	laws;	welfare	and	safety	at	work;	
occupational	diseases;	occupational	hazard	prevention;	fire	
prevention;	first-aid	basics	caused	by	injury	at	work;	techniques	
of	activity-based	program	for	reduction	of	accidents	at	work;	5-S	
Activity	for	work	safety;	basic	hazard	assessment	from	work;	

624234	 การบริหารทรัพยากรมนุษยส�าหรับธุรกิจขามชาติ	 3(3-0-6)	
	 (Human	Resource	Management	in	Multinational	
	 Business)	

วิชาบังคับกอน	:	สอบผานวชิา	624101	การบรหิารทรพัยากรมนษุย
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการแสดงพฤติกรรมของชนชาติในภูมิภาค

ตาง	ๆ	การปรับตัว	คานิยม	วัฒนธรรม	สังคม	การด�าเนินชีวิตและการท�างาน
ทีส่งผลกระทบตอพฤตกิรรมองคการ	การจงูใจ	การใชภาวะผูน�ากบับคุคลตาง
วัฒนธรรม	แนวคิดใหมเรื่องธุรกิจไรพรมแดน	แนวคิด	การตั้งธุรกิจในตางชาติ
ทั้งสภาพปจจุบันและอนาคต	ระเบียบกฎเกณฑระหวางประเทศ	วัฒนธรรม
ขามชาติ	เพื่อน�าไปใชเปนแนวทาง	ในการบริหารทรัพยากรมนุษย	ในองคการ
ที่มีพนักงานหลายเชื้อชาติ

	Factors	concerning	behaviors	of	racial	and	regional	
differences,	adjustment,	value,	culture,	society,	way	of	living,	and	
work	affecting	organizational	behaviors;	motivation;	leadership	
roles	relating	to	people	of	different	cultures;	new	concepts	of	
boundless	business;	concepts	of	today’s	multi-national	corporate	
establishment	cross-cultures	and	in	the	future;	international	rules	
and	regulations	of	cross-cultural	business	as	guidelines	for	human	
resource	management	in	multi-national	organizations.	

624235	 เทคนิคการสอนงานและใหค�าปรึกษา	 3(3-0-6)
	 (Coaching	&	Counseling	Techniques)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานโดยใชเทคนิคการสอน

งาน	การวินิจฉัยปญหาการท�างาน	สาเหตุของปญหา	การแกไขปญหารวมกัน	
เทคนิคในการใหค�าปรึกษา	รับฟงขอรองทุกข	การแกปญหาความขัดแยงเพื่อ
สรางความพอใจ	สามารถน�าค�าปรึกษาทีไ่ดรบัไปประยกุตไดอยางถกูตองและ
มีความเหมาะสมตามแตกรณี

Forms	of	performance	enhancement	by	coaching	and	
counseling	techniques;	diagnosis	of	problems,	causes,	and	
resolutions;	counseling	techniques;	claim	and	petition;	conflict	
resolutions;	applications	of	counselling	results	under	appropriate	
circumstances.	

หมวดวิชาเฉพาะดาน	สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
กลุมวิชาเอกบังคับ
625101	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ	 3(2-2-6)
	 (Web	Design	and	Development)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต	แนวคิดในการออกแบบเว็บเพจ	โครงสราง

ของเว็บไซต	การจัดท�าหนาเว็บและการเช่ือมโยง	การออกแบบและ
ควบคมุระบบเนวเิกชัน่	การพฒันาเวบ็แบบสแตตกิดวยภาษามาตรฐานตาง	ๆ 	
ทีท่นัสมยั	การควบคมุการแสดงผลขอความ	รปูภาพ	วตัถอุืน่ๆ	หรอืการควบคมุ
ฟอรมผานโปรแกรมบราวเซอรที่เนนการโปรแกรมฝ่งลูกขาย

Internet	technology;	concepts	of	Web	design;	structure	
of	Web	site;	ceation	of	Webpages	and	Hyperlink;	design	and	control	
of	Navigation	system;	development	of	Static	Webpages	with	
standard	language	up	to	date	version;	controling	display	of	Text,	
Image,	Object	and	Form	with	Client	site	script.	

625102	 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน	 3(2-2-6)
	 (Introduction	to	Programming)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
องค ประกอบของโปรแกรม	หลักการวิเคราะหข อก�าหนด	

เทคนิคการออกแบบโปรแกรม	หลักการพัฒนาอัลกอริธึม	การเขียนผัง
โปรแกรม	การพัฒนาโปรแกรมจากอัลกอริธึมหรือผังงาน	หลักการทดสอบ
และแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม	การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง	
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รูปแบบค�าส่ังแบบล�าดับ	แบบเลือกท�า	และแบบท�าซ�้า	พื้นฐานของภาษา
โปรแกรมชั้นสูง

Components	of	program;	principles	of	specs	analysis,	
program	design	techniques;	Algorithms;	Programming	flowchart;	
Tranformation	from	algorithm	or	flowchart	to	source	code;	testing	
and	debugging	concepts;	structural	programming	approach;	
sequential	selection	and	iteration;	foundation	of	high-level	
programming	language.	

625103	 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม		 3(2-2-6)
	 (Data	Structures	and	Algorithms)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
โครงสรางขอมูลแบบตางๆ	ทั้งแบบเชิงเสน	อะเรย	ลิงคลิสต	แสตก

ควิและแบบไมใชเชงิเสน	ทร	ีกราฟ	อลักอรทิมึพีน้ฐานทีใ่ชกบัโครงสรางขอมลู	
เทคนิคการเรียงล�าดับขอมูลในหนวยความจ�าหลักแบบตางๆ	คนหาขอมูล	
การพัฒนาอัลกอริทึมและการวิเคราะหอัลกอริทึมอยางงาย	และการเขียน
โปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสรางแบบตางๆ	

Linear	data	structures	suck	as	Array;	Linked	List;	Stacks;	
Queues	and	none-linear	data	structures	suck	as	Trees;	Graphs;	
basic	algorithms	used	with	data	structure;	data	sorting	techniques	
in	types	of	memory	units;	data	sorting;	simple	algorithms	
development	and	analysis;	programming	to	manage	types	of	
structures.	

625104	 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร	 3(2-2-6)
	 (Data	Communications	and	Networking)
 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี

เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล	แนวคิดและองคประกอบของระบบ
เครอืขาย	ประเภทและระบบการสือ่สารขอมลู	โปรโตคอล	และสถาปตยกรรม
การสือ่สารแบบตางๆ	ส่ือ	ตวักลาง	และอปุกรณส�าหรบัการสือ่สารขอมลู	ระบบ
มาตรฐานโอเอสไอ	เทคโนโลยีการเชื่อมโยงระหวางเครือขาย	

Communication	technology;	principles	and	elements	of	
network	system;	types	and	systems	of	data	communication;	
protocol;	types	of	communications	architecture;	media,	medium,	
and	devices	for	data	communication;	international	standard	of	
OSI;	Internetworking	technology.	

625105	 ระบบฐานขอมูล	 3(2-2-6)
	 (Database	Systems)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัฐานขอมลู	หลกัส�าคญัของระบบฐานขอมลู	

สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล	คุณสมบัติของระบบฐานขอมูล	ระบบ
จดัการฐานขอมลู	การออกแบบฐานขอมลูโดยการใชตวัแบบเอน็ทติรีเีลชนัชพิ	
การท�าบรรทดัฐาน	ฐานขอมลูเชงิสมัพนัธ	การสรางรเีลชนัแนลสคมีา	เรเฟอเรน
เชียลอินทิกริตี	ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน	การปฏิบัติการและการประยุกตใช
ระบบจัดการฐานขอมูล

Introduction	to	database	system;	principles	of	database	
system;	database	architecture;	characteristics	of	database;	
database	management	system;	database	design	with	entity-
relationship	model;	normalization;	relational	database;	creating	
relational	schema;	referential	integrity;	basic	of	SQL;	database	
Users	and	Administrators.	

625106	 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก		 3(2-2-6)
	 (Visual	Basic	Programming)	

วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียนวิชา	625102	การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
โครงสรางของภาษาวิชวลเบสิก	ประเภทของขอมูลและรูปแบบค�า

สัง่	การสรางสวนปฏิสมัพนัธกบัผูใช	การเขยีนโปรแกรมเพือ่ควบคมุการท�างาน
ของคอนโทรลตางๆ	หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อท�างานกับฐานขอมูล	ค�าสั่ง
เอสคิวแอลเบื้องตน

Visual	basic	programming	language	structure;	data	types	
and	syntax;	creation	of	user	interface;	programming	to	manage	
controls;	principles	of	programming	for	database	work;	basic	of	
SQL	queries.

625107	 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุส�าหรับงานธุรกิจ		 3(2-2-6)
	 (Object-Oriented	Programming	for	Busniess)

วิชาบังคับกอน	:	เคยเรยีนวชิา	625102	การเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน
แนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต	คุณสมบัติของ

คลาส	ออ็ปเจกต	แอตทรบิวิส	เมธอด	การสบืทอดคณุสมบตัโิพลมีอรฟิซมึ	หลกั
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต	การเขียนโปรแกรมดวยภาษาเชิงอ็อปเจกต	
ส�าหรับจัดการแฟมขอมูลและการออกรายงานที่ใชในงานธุรกิจ	

Principles	of	object-oriented	programming;	properties	of	
classes,	objects,	attributes,	and	methods;	polymorphism	
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inheritance;	principles	of	object-oriented	programming;	
programming	with	object-oriented	programming	language	for	file	
management	and	business	report.	

625108	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)
	 (Management	Information	Systems)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพือ่

การจดัการ	โครงสรางองคกร	องคประกอบของระบบสารสนเทศ	ประเภทของ
ระบบสารสนเทศ	ผลกระทบของระบบสารสนเทศตอองคกร	การวางกลยุทธ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศ	บทบาทเชิงกลยุทธของระบบสารสนเทศ	
ทฤษฎีการตัดสินใจ	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	หลักการคลังขอมูล	เหมือง
ขอมูล	และการประยุกตใชในเชิงการแขงขันทางธุรกิจ	กรณีศึกษาตางๆ	ที่
เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	

Basic	concepts	of	information	systems	and	management	
information	system;	organization	structure;	elements	of	information	
system;	types	of	information	system;	effects	of	information	system	
to	the	organization;	strategic	plan	and	development	for	information	
system;	strategic	information	system;	decision	theory;	decision	
support	system;	principles	of	database;	data	mining;	apply	data	
mining	technologies	in	business	competition;	management	
information	system	case	studies.

625109	 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)
	 (Information	Systems	Security)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แนวความคิดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ	ประเภทของภัยคุกคามและการโจมตีเขาสูระบบคอมพิวเตอร	
เทคโนโลยีดานความมั่นคงของระบบเครือขาย	นโยบายในการพิสูจนทราบ
และการควบคุมการเขาถึงตามหลักมาตรฐานสากล	การพัฒนาระบบไอเอส
เอ็มเอสขึ้นใชในองคกร	การประเมินความเสี่ยง	และการวิเคราะหความเสี่ยง
ดานสารสนเทศขององคกร	การพัฒนาแผนระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ขององคกร	กฎหมายมาตรฐานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย

Concepts	of	securing	the	information	security;	types	of	
computer	system	threats	and	attack;	network	security	technology;	
policy	of	world	class	identification	and	access	control;	ISM	
development	for	organization	use;	risks	evaluation	and	analyzation	

of	the	organization’s	information	system;	development	of	
organization	security	system;	security	laws.	

625110	 การพัฒนาธุรกิจและผูประกอบการธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 อิเล็กทรอนิกส
	 (New	Venture	Creation	and	Electronics	Business	
	 Entrepreneurship)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
การประกอบธรุกจิอิเลก็ทรอนกิส	บทบาท	คณุลกัษณะ	การพฒันา

ความคิดสรางสรรคของการประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส	การประกอบ
ธรุกจิอเิลก็ทรอนกิสประเภทตาง	ๆ 	การพฒันาแผนธรุกจิใหประสบความส�าเรจ็	
การวิเคราะหตลาด	และก�าหนดกลยุทธทางการตลาด	การบริหารจัดการหวง
โซอปุทาน	การบรหิารจดัการสนิทรพัย	เทคนคิการแกไขปญหา	และการตดัสนิ
ใจเชิงกลยุทธ	การน�าเสนอแผนธุรกิจเพื่อระดมเงินทุน	กฎหมายท่ีเกี่ยวของ	
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส	

Electronic	business	activities;	roles,	characteristics;	
creativity	development	of	electronic	business	activities;	types	of	
electronic	activities;	development	of	business	plan	for	success;	
market	analysis;	marketing	strategy	formulation;	supply	chain	
management;	asset	management;	strategic	solution	and	decision	
techniques;	presentation	of	business	plan	to	raise	funds;	related	
laws;	risks	of	operating	electronic	business	activities.	

625111	การวิเคราะหและออกแบบระบบ		 3(3-0-6)
	 (Systems	Analysis	and	Design)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แนวความคิดในการพัฒนาระบบ	ขั้นตอนการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบงาน	เทคนิคการรวบรวมความตองการ	วิธีการวิเคราะหความ
ตองการเพื่อการพัฒนาระบบ	แผนภาพการไหลของขอมูล	พจนานุกรมขอมูล	
การออกแบบอนิพทุและเอาทพทุ	การออกแบบฐานขอมลู	การเขยีนขอก�าหนด
ซอฟตแวรและขอก�าหนดอืน่ๆ	เทคนคิและขัน้ตอนการทดสอบระบบงาน	การ
พัฒนาระบบ	การติดตั้งระบบ	การจัดท�าคูมือและเอกสารประกอบระบบงาน

System	development	concept;	system	analysis	and	
design	process;	techniques	of	gathering	requirements;	methods	
of	requirement	analysis	for	system	development;	data	flow	
diagram;	data	dictionary;	input	output	design;	database	design;	
programming	software	specification	and	other	specifications;	
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system	testing	techniques	and	procedure;	system	development;	
system	installation;	manual	work	and	system	handout	preparation.	

625112	 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ	1	 1(0-2-6)
	 (Business	Computer	Project	1)

วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียนวิชา	625111	การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ

การใชความรู รวบยอดที่ไดเรียนมาเพื่อปฏิบัติงานจริงในการ
วิเคราะหและออกแบบระบบในลักษณะการท�างานเปนกลุม	จัดท�าและน�า
เสนอเอกสารขอเสนอโครงการ	ภายใตค�าแนะน�าของอาจารยที่ปรึกษา

Apply	all	the	acquired	knowledge	to	the	work	of	analysis	
and	system	design	in	group	work;	prepare	and	present	the	project	
proposal	under	adviser’s	suggestions.	

625113	 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ	2	 2(0-4-12)
	 (Business	Computer	Project	2)

วิชาบังคับกอน	:	สอบได	625112	โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ	1
การใชความรูรวบยอดท่ีไดเรียนมา	ประกอบกับการศึกษาคนควา

เพ่ิมเติม	เพื่อปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาระบบงานที่ออกแบบไวในวิชา	
625112	ใหสามารถใชงานไดจริง	จัดท�าคูมือการใชงานและเอกสารประกอบ
ระบบงาน	โดยมีอาจารยที่ปรึกษาใหค�าแนะน�า

Apply	all	the	knowledge	together	with	independent	
study	to	develop	the	previous	system	design	done	in	625112	into	
practice;	prepare	user	manual	and	system	handout	under	the	
adviser’s	suggestions.	

กลุมวิชาเอกเลือก
625211	 การวิเคราะหและออกแบบเชิงอ็อปเจกต	 3(2-2-6)
	 (Object	Oriented	Analysis	and	Design)

วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	625106	การเขียนโปรแกรมภาษา
วิชวลเบสิก

แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะหและออกแบบเชิงอ็อปเจกต	หลัก
การและเทคโนโลยเีชิงวตัถ	ุขัน้ตอนการพฒันาระบบสารสนเทศเชงิออ็ปเจกต	
การออกแบบโดยใช	ยูเอ็มแอล	คลาสไดอะแกรม	อ็อปเจกตไดอะแกรม	ยูส
เคสไดอะแกรม	ซเีคว็นไดอะแกรม	แอคตวิตีิไ้ดอะแกรม	สเตทชารทไดอะแกรม	
และคอมโพเนนทไดอะแกรม

Basic	concept	of	object-oriented	analysis	and	design;	
object-oriented	technology;	Object	Oriented	analysis	and	design	
methodology;	design	by	using	Unified	Modeling	Language	(UML);	
Class	diagram;	Object	diagram;	Use	case	diagram;	Sequence	
diagram;	Activity	diagram;	Statechart	diagram;	Component	diagram.	

625212	 เครือขายสังคมและพาณิชยเครือขายสังคม	 3(3-0-6)
	 (Social	Network	and	Social	Commerce)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
แนวคิด	รูปแบบและการพัฒนาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส	เครือ

ขายสังคม	สื่อสังคม	แอพพลิเคชั่นเครือขายสังคม	การบริหารลูกคาสัมพันธ
และหวงโซอุปทานอิเล็กทรอนิกสดวยเครือขายสังคม	จรรยาบรรณ	กฎหมาย
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส	ธรรมาภิบาล	

Models,	concepts	and	developments	of	electronic	
commerce;	social	media,	social	network,	and	social	network	
applications;	electronic	customer	relationship	management;	
electronic	supply	chain	management	using	social	network;	ethics,	
e-business	laws	and	good	governance.

625213	 การฝึกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ	 3(0-150-0)
	 (Field	Experience	in	Business	Computer	Profession)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอร	ในหนวยงานรัฐบาล	

รัฐวิสาหกิจ	หรือธุรกิจเอกชน	ภายใตการควบคุม	ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา	
โดยน�าความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชใน
สถานการณจริง	จัดใหมีการปฐมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการฝก
ประสบการณและจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝก
ประสบการณทีเ่กดิขึน้	และเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหส�าเรจ็ลลุวงไปดวย
ด	ีและมกีารจดัสงรายงานเกีย่วกบัภาระหนาทีท่ีป่ฏบัิตใินชวงฝกประสบการณ
วิชาชีพ

Computer	training	internship	in	government	sector	
organization,	state	enterprise,	or	private	sector	organization	under	
the	advisor’s	supervision	by	applying	the	learnt	knowledge	from	
both	theoretical	and	practical	into	real	situation;	orientation	of	
the	internship	in	details;	follow-up	session	to	discuss	problems	
arisen	from	internship	along	with	suggesting	solutions	to	each	
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problems;	report	writing	of	tasks	and	responsibilities	during	the	
internship.	

625221	 การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟก		 3(2-2-6)
	 (Computer	Graphics	Applications)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
พื้นฐานการท�างานของคอมพิวเตอรกราฟก	การสรางภาพ

คอมพิวเตอรกราฟก	ภาพเวกเตอรและราสเตอร	ขั้นตอนการวาดภาพสองมิติ
และสามมติ	ิดวยโปรแกรมส�าเรจ็รูปดานการสรางภาพ	โดยพิจารณาถงึการจดั
องคประกอบของภาพ	จิตวิทยาเก่ียวกับสี	และการประยุกตใชคอมพิวเตอร
กราฟกในทางธุรกิจ

	Fundamental	operations	of	computer	graphics;	computer	
graphic	creation;	vector	and	raster	images;	processes	of	2D	and	
3D	drawing	with	graphic	software;	color	psychology;	application	
of	computer	graphic	in	business.	

625222	 การออกแบบกราฟกเพื่อประกอบในงานธุรกิจ	 3(2-2-6)
	 (Graphic	Design	for	Business)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
การน�าความรูเรื่องการใชสี	การใชเสน	การจัดองคประกอบศิลปะ	

การจดัหนาส่ิงพมิพ	ออกแบบสวนปฏสิมัพนัธกับผูใชงานโปรแกรมคอมพวิเตอร	
ออกแบบการน�าเสนอผลงาน	เพื่อใชประกอบในธุรกิจประเภทตาง	ๆ	โดยใช
โปรแกรมการออกแบบกราฟกเปนเครือ่งมอืและสามารถเลอืกระบบการพมิพ
ไดอยางเหมาะสม

Apply	knowledge	from	color	and	line	usage;	principles	
of	composition;	page	layout;	user	interactive	design;	presentation	
design	for	business	use	with	graphic	software	as	a	tool;	selection	
of	suitable	printing	system.

625223	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 3(2-2-6)
	 (Statistical	Packages)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
ระเบียบวิธีวิจัย	ขั้นตอนการด�าเนินการทางสถิติ	เทคนิคท่ีใชในขั้น

ตอนการท�าวิจัย	การจัดท�ารายงานวิจัย	การใชโปรแกรมส�าเร็จรูปชวยในการ
รวบรวม	ประมวลผลขอมลูทางสถติ	ิและการวเิคราะหขอมลู	การแปลผล	การ
ออกรายงาน	การเลอืกใชโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติ	ิการตดิตัง้ซอฟตแวร	ฝก
ปฏิบัติการใชโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	

Research	methodology;	statistic	operation	process;	
techniques	for	research	process;	application	of	statistical	package	
for	data	collection;	statistic	data	processing	and	data	analysis;	
interpretation,	report;	statistical	packages	selection;	software	
installation;	statistical	packages	practice.	

625224	 การท�าเหมืองขอมูลเพื่อธุรกิจ	 3(2-2-6)
	 (Data	Mining	for	Business)	

วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	625105	ระบบฐานขอมูล	
ความรูเบื้องตนของการท�าเหมืองขอมูล	คลังขอมูล	นิยามของการ

ท�าเหมืองขอมูล	ขั้นตอนการท�าเหมืองขอมูล	การน�าเหมืองขอมูลมาประยุกต
ใชในงานธุรกิจ	โปรแกรมในการท�าเหมืองขอมูล	การจัดเตรียมขอมูล	
เทคนิคการท�าเหมืองขอมูลดวยการจ�าแนกกลุมขอมูลและการเชื่อมโยงความ
สมัพนัธ	การประยกุตใชเทคนิคส�าหรบัการวเิคราะหขอมลูจ�านวนมาก	ใหเปน
สารสนเทศในรูปแบบที่ผูใชตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ

Fundamental	of	data	mining;	data	warehouse;	definition	
of	data	mining;	data	mining	processes;	application	of	data	mining	
for	business	purpose;	software	for	data	mining;	data	preparation;	
classification	and	asscociation	data	mining	techniques;	application	
of	techniques	for	efficient	substantial	data	analysis	into	users’	
required	format.	

625225	 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ	 3(2-2-6)
	 (Special	Topics	in	Business	Computer)	

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หัวขอหรือพัฒนาการใหม	ๆ 	ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ	ที่เปน

ประโยชนตอนักศึกษาในการศึกษาตอ	หรือในการประกอบอาชีพในอนาคต
New	beneficial	topics	or	advancement	in	business	

computer	department	for	students’	further	studies	or	careers.	

625231	 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ	 3(2-2-6)
	 (Web	Programming)

วิชาบังคับกอน	:	เคยเรยีนวชิา	625102	การเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน	
	 และ	625101	การออกแบบและพัฒนาเว็บ
หลักการพัฒนาโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต	การออกแบบเว็บแบบ

ไดนามกิ	โครงสรางการท�างานของเวบ็เซรฟิเวอร	เวบ็บราวเซอร	การออกแบบ
สวนติดตอกับผูใช	การบันทึกขอมูลผานฟอรม	การเชื่อมตอกับโปรแกรมบน
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เว็บบราวเซอร	การพัฒนาโปรแกรมฝ่งแมขายดวยภาษามาตรฐานตางๆ	การ
ควบคมุสถานะของโปรแกรมดวยเซสชัน่	การพฒันาโปรแกรมเพือ่เชือ่มตอฐาน
ขอมูล	

Principles	 of	 internet	 (web-based)	 application	
development;	dynamic	web	design;	structure	of	web	server	and	
web	browser;	user	interface	design;	saving	form	data;	connection	
with	web	browser	application;	server	side	application	development	
with	standard	programming	languages;	application	status	control	
with	session;	database	application	development.

625232	 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา	 3(2-2-6)	
	 (JAVA	Programming)

วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	625106	การเขียนโปรแกรมภาษา
วิชวลเบสิก	

โครงสรางและองคประกอบของภาษาจาวา	รูปแบบค�าสั่งในภาษา
จาวา	การพัฒนาโปรแกรม	เครือ่งมอืพฒันาโปรแกรม	และการประยกุตส�าหรบั
งานตางๆ	ดวยภาษาจาวา	

Java	structure	and	elements;	Java	command;	software	
development;	tools	for	development;	Java	application	and	
manipulation.

625233	 การเขียนโปรแกรมบนฐานขอมูล	 3(2-2-6)
	 (Database	Programming)

วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียนวิชา	625102	การเขียนโปรแกรมเบื้อง
ตน	และ	625105	ระบบฐานขอมูล

หลักการพัฒนาโปรแกรมบนฐานขอมูล	การเขียนค�าสั่งเอสคิวแอล	
เพ่ือท�างานกบัฐานขอมลูเชิงสมัพนัธ	การจ�ากัดการเขาถึงขอมลู	การเรียงล�าดบั
ขอมูล	การสืบคนขอมูลจากหลายตาราง	การเชื่อมตาราง	การใชฟงกชันเดี่ยว
และฟงกชันกลุม	การใชคิวรียอย	การสรางและจัดการตาราง	การควบคุมการ
เขาถึงขอมลู	การใชตวัแปร	การเขยีนค�าสัง่เพือ่เปลีย่นแปลงขอมลูในฐานขอมลู	
การเขียนโปรแกรมยอย

Principles	of	program	development	on	database;	writing	
SQL	queries	to	work	with	relational	database;	access	limitation;	
sorting;	multi-table	queries;	joining	table;	single	and	multiple	
functions	usage;	sub	query	usage;	table	creation	and	adjustment;	
information	access	control;	variable	usage;	programming	orders	
to	modify	data	from	database;	procedure	of	sub-programming.	

625234	 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณไรสาย	 3(2-2-6)
	 (Wireless	Programming)

วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	625106	การเขียนโปรแกรมภาษา
วิชวลเบสิก	

สถาปตยกรรมของอุปกรณและเครือขายไรสาย	การพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณไรสาย	เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม	และการประยุกต
ส�าหรับงานตางๆ	บนแพล็ตฟอรมส�าหรับอุปกรณไรสาย

Device	and	wireless	network	architecture;	wireless	
software	development;	tools	for	development;	application	of	
working	on	wireless	device	platform.	

625251	 พื้นฐานไมโครคอมพิวเตอรกับการประยุกต	 3(2-2-6)
ใชงานโปรแกรมส�าเร็จรูปทางธุรกิจ 

	 (Basic	Microcomputer	and	Business	Software	
	 Package	Application)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
หลักการท�างานของไมโครคอมพิวเตอร	การเลือกใชอุปกรณ

คอมพวิเตอรใหเหมาะสมกบัลกัษณะงาน	การประกอบเครือ่งคอมพวิเตอร	การ
เลือกใช	การติดตั้ง	และการปรับแตงระบบปฏิบัติการ	การติดตั้งและตั้งคา
อุปกรณตอพวง	หลักการใชงานโปรแกรมประยุกตหรือโปรแกรมส�าเร็จรูปใน
งานธุรกิจตาง	ๆ 	หลักการใชงานโปรแกรมประเภทสเปรดชีทเพื่องานวิจัยทาง
ธุรกิจ	การเก็บรวบรวมขอมูล	ประมวลผลขอมูล	และจัดท�ารายงานขอมูลการ
วิจัยทางธุรกิจ

Principles	of	microcomputer;	selection	of	appropriate	
computer	devices	to	types	of	application;	computer	assembly;	
operation	system	selection,	installation,	and	modification;	
peripheral	devices	installation	and	setting;	principles	of	application	
software	operation	or	software	packages	in	business;	spreadsheet	
software	operation	for	business	research;	data	collection;	data	
processing;	business	research	report	generating.	

625252	 เทคโนโลยีการจัดการภาพและสื่อดิจิทัล	 3(2-2-6)
	 (Digital	Image	and	Media	Management)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
เทคนิคและหลักการสรางภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	ประเภทและ

ชนิดของไฟลภาพแบบ	Bitmap	ภาพแบบ	Vector	การจัดการไฟลภาพ
เคลือ่นไหว	การเลอืกใชโปรแกรมส�าเรจ็รปูประเภทโปรแกรมสรางภาพนิง่หรอื
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ภาพเคลื่อนไหว	การน�าเสนอผลงานดวยภาพชนิดตาง	ๆ	การประยุกตใชงาน
ภาพเคลือ่นไหวในงานธรุกจิ	เทคนคิและหลักการสรางสือ่ประสมระหวาง	ภาพ	
ขอความ	เสยีง	ภาพเคล่ือนไหว	วดีโีอ	และจดัท�าแผนงานดวยสตอรีบ่อรด	การ
ประยุกตใชโปรแกรมส�าเร็จรูปประเภทสื่อประสม	การน�าเสนอและเผยแพร
ผลงานสื่อประสม

Still	image	and	animation	techniques;	types	and	
classifications	of	bitmap	image	files;	vector	graphics;	animation	
management;	selection	of	still	image	or	animation	software;	
application	of	animation	use	in	business;	principles	of	multimedia	
combined	with	the	elements	of	text,	sound,	animation,	and	video	
techniques;	scheduling	with	storyboard;	application	of	multimedia	
software;	multimedia	presentation	and	publicize.	

625253	 เทคโนโลยีบนอินเทอรเน็ตและพื้นฐานการสรางเว็บ	 3(2-2-6)
	 (Internet	Technology	and	Basic	Web	Developments)

วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
พื้นฐานและการท�างานของบริการเว็บบนระบบอินเทอรเน็ต	

(World	Wide	Web)	การพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมส�าเร็จรูป	เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตในปจจุบัน	ประเภทและการใชประโยชนของเทคโนโลยี
อนิเทอรเนต็	ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ	(Cloud	Computing)	การบรกิาร
บนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ	การใหบริการซอฟตแวร	การใหบริการ
แพลตฟอรม	การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน	บริการระบบจัดเก็บขอมูล	การ
ประยุกตใชโปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆเพ่ือพัฒนางานดาน
ธุรกิจ	

Basic	operating	principles	of	World	Wide	Web;	website	
development	with	software	packages;	present	Internet	technology;	
types	and	utilization	of	Internet	technology;	cloud	computing	
system;	cloud	computing	as	a	service;	software	as	a	service;	
platform	as	a	service;	infrastructure	as	a	service;	storage	as	a	
service;	application	of	cloud	computing	for	business	work.	

1.	หมวดวิชาเฉพาะ	สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
	 1.1	วิชาแกน
631101	 ทักษะการฟัง	การพูดภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (English	Listening	and	Speaking)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ทักษะการฟงเพ่ือจับใจความส�าคัญในระดับค�า	วลี	และประโยค
ขนาดสั้น	และการพูดเพื่อการสื่อความหมายใหถูกตอง	การใหขอมูลเก่ียวกับ

ตนเองและผูอื่น	การสนทนาในสถานการณตางๆ	และการพูดหนาชั้นเรียน
	 Listening	skill	for	the	main	idea	in	levels	of	word,	phrase,	
and	short	sentences;	in	speaking	skill	to	convey	the	right	idea;	
giving	information	on	oneself	and	others;	speaking	in	various	
situations;	speaking	in	front	of	the	class.

631102	 ทักษะการอาน	การเขียนภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (English	Reading	and	Writing)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักการอาน	การอานขอความภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความ
ส�าคัญ	การวิเคราะหค�าศัพท	ความหมาย	รูปประโยคจากต�ารา	วารสารและ
บทความทางวชิาการ	และหลกัการเขยีน	องคประกอบและลกัษณะเฉพาะของ
งานเขียนประเภทตางๆ	ในระดับยอหนา	การเขียนแสดงความคิดเห็นและให
เหตุผล
	 Principles	of	reading;	reading	English	texts	for	main	idea;	
analysis	of	vocabulary	and	meaning;	sentence	structures	used	in	
texbooks,	journals	and	academic	articles;	principles	of	writing;	
elements	and	specific	feature	in	each	type	of	writing	at	the	
paragraph	level;	writing	for	opinions	and	reasons.

631103	 โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (English	Grammatical	Structure)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ไวยากรณและโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษในระดับวลี	อนุ
ประโยค	การใชและหนาที่ของวลีและอนุประโยค	การลดรูปประโยค	การใช
รูปประโยคแบบตางๆ	ใหถูกตองตามหลักไวยากรณเพื่อพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ	เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
	 English	grammar	and	sentence	structures;	clauses,	
phrases,	and	sentence	parts;	usage	and	functions	of	phrases	and	
clauses;	reduced	sentences;	grammatically	correct	use	of	sentence	
patterns	to	develop	business	English	communication	skills.

631104	 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน	 3(3-0-6)
	 (Introduction	to	English	Linguistics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลกัการเบือ้งตนทางภาษาศาสตรภาษาองักฤษ	สทัศาสตร	สรวทิยา	
ระบบค�า	และวากยสัมพันธ	
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	 Introduction	to	English	linguistics;	phonetics;	phonology;	
morphology;	syntax.	

631105	 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน	 3(3-0-6)
	 (Introduction	to	English	Literature)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคดิ	ยคุสมยั	องคประกอบและกลวธิกีารประพนัธของกวนีพินธ	
เรื่องสั้น	บทละครและนวนิยาย	วิธีการวิเคราะหและวิจารณวรรณกรรม
ประเภทตางๆ	จากผลงานวรรณกรรมทีไ่ดรบัการคดัสรรในระดบัพืน้ฐาน	โดย
ศึกษาจากวรรณคดีอังกฤษ	และอเมริกัน
	 Concepts,	ages,	components	and	devices	of	poetry,	short	
stories,	plays,	and	fictions;	basic	criticism	of	selected	excerpts	
from	main	types	of	literary	genres	in	English	and	American	
literature.

	 1.2	วิชาเฉพาะดาน
	 	 1.2.1	กลุมวิชาทักษะภาษา
631201	 การพัฒนางานเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ		 	3(3-0-6)
	 (Academic	English	Writing	Development)
	 วิชาบังคับกอน	:	631102	ทักษะการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
	 การเขียนยอหนาและความเรียงในรูปแบบและหัวขอตางๆ	เชิง
วิชาการ	โดยเนนการระดมและการจัดกระบวนความคิด	การเขียนเคาโครง	
การเขียนประโยค	ใจความหลักที่กระชับ	และการใชตัวเชื่อมระหวางประโยค
และยอหนา
	 Paragraph	writing	to	essay	in	various	types	and	topics	in	
academic	writing	with	an	emphasis	on	brainstroming	and	
organization	of	ideas;	writing	drafts	and	outlines;	writing	concise	
sentences	and	main	ideas;	use	of	discourse	markers	between	
sentences	and	between	paragraphs.

631202	 การสื่อสารภาษาอังกฤษขามวัฒนธรรม	 3(3-0-6)
	 (English	Communication	across	Cultures)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การสือ่สารภาษาองักฤษระหวางวฒันธรรมและลกัษณะเฉพาะของ
ชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม	ภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ	
ความเชือ่	คานยิม	สงัคมเพือ่เขาใจความแตกตางทางวฒันธรรมและเสรมิสราง
การติดตอสื่อสารในบริบทที่ใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ

	 English	communication	across	cultures;	identity	of	people	
using	English	as	a	native,	second	and	foreign	language;	beliefs,	
values,	society	to	understand	cultural	differences;	strengthen	
communication	in	English	contexts	with	foreigners.

631203	 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)
	 (English	Phonetics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักการและทฤษฎีทางสัทศาสตร	กลไกการผลิตเสียงพูดในภาษา
อังกฤษ	สัทอักษรและการถายทอดเสียง	องคประกอบของเสียงพูดในภาษา
อังกฤษ	การออกเสียงหนักเบา	การเชื่อมเสียง	จังหวะและท�านองเสียง	และ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
	 Principles	and	theories	of	phonetics;	mechanism	of	English	
speech	production;	phonetic	alphabets	and	phonetic	transcription;	
components	of	English	speech	sounds	including	stress,	linking,	
rhythm	and	intonation;	and	English	pronunciation	practice.

631204	 การพูดภาษาอังกฤษตอที่ชุมชน	 3(2-2-5)
	 (English	Public	Speaking)
	 วิชาบังคับกอน	:	631101	ทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
	 หลักการในการพูด	และเทคนิคในการน�าเสนอที่ถูกตองเหมาะสม
กับบุคคล	โอกาสและสถานที่	เน นการพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนใน
สถานการณและหัวขอตางๆ	ดานสังคม	การเมือง	เศรษฐกิจ	บันเทิง	วิชาการ	
โดยรูจักภาษา	น�้าเสียง	ทาทางที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ
	 Principles	of	speech;	presentation	techniques	to	specific	
audience,	time	and	place;	focus	on	public	speaking	and	speeches	
in	various	occasions	and	on	topics	of	social	issues,	politics,	
economics,	entertainment,	education	;	proper	use	of	tone	and	
gesture.

631205	 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอและอาชีพ	 3(3-0-6)
	 (English	for	Further	Study	and	Career)
	 วิชาบังคับกอน	:	631103	โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ
	 องคประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวชิาภาษาองักฤษเพือ่ศกึษา
ตอ	การท�าแบบทดสอบ	TOEFL,	IELTS,	TU-GET,	CU-TEP	และการทดสอบ
เพื่อการท�างาน	ไดแก	TOEIC	เพื่อใหคุนเคยและเรียนรูวิธีท�าขอสอบตลอดจน
การวิเคราะหขอสอบในทักษะ	คือ	การฟง	การพูด	การอาน	และการเขียน	
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และไวยากรณ	การเขาสอบในสถานการณจริง	การเตรียมตัวสมัครงาน	และ
การสัมภาษณ
	 English	stange	test	components	for	further	study,	TOEFL,	
IELTS,	TU-GET,	CU-TEP;	TOEIC	for	career	preparation;	strategies	in	
test	taking;	testing	guidelines	and	analysis	of	listening,	speaking,	
reading,	writing	and	grammar	components;	real	test-taking	
experience;	preparation	for	employment	and	interview.
 
	 1.2.2	กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
631301	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
	 (Business	English	1)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ค�าศพัทเฉพาะ	ส�านวนตางๆ	ในเนือ้หาทางธรุกจิทีห่ลากหลาย	ไดแก	
โครงสรางภายในองคกร	ต�าแหนง	และหนาที่การท�างานในองคกร	การติดตอ
ทางโทรศพัท	การจัดเตรยีมก�าหนดการและการนดัหมาย	การตดิตอธรุกจิดาน
สังคม	จดหมายธุรกิจ	ในส�านักงาน	(บันทึกส้ัน	จดหมายส้ัน	ค�าเตือน	ปาย
ประกาศ)	จดหมายสอบถาม	ตอบกลับ	และสั่งสินคา	รวมทั้งการสมัครงาน
	 Business	terms	and	expressions	in	business	contexts,	
concerning	internal	organization	structure,	corporate	positions	and	
job	descriptions;	telephone	contacts,	business	schedule	and	
appointment,	social	contacts,	business	correspondence,	office	
writing	for	memorandum,	short	message,	warning	sign	and	notice;	
enquiry	letter	and	reply;	order	placement;	job	application.	

631302	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
	 (Business	English	2)	
	 วิชาบังคับกอน	:	631301	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1
	 ค�าศัพทเฉพาะ	ส�านวนตางๆ	ในเน้ือหาทางธุรกิจในระดับที่สูงข้ึน
โดยเนน	การคาภายในและระหวางประเทศ	การด�าเนินธุรกิจในสาขาอาชีพ
ตางๆ	และในสถานการณตางๆ	เชน	การน�าเขา	และการสงออก	การขนสง
สินคา	ธุรกิจธนาคารและธุรกิจโรงแรม	ระเบียบวาระการประชุม	การเขียน
บันทึกการประชุมของบริษัท	รายละเอียดของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับการ
โฆษณา	บทความทางธุรกิจจากอินเตอรเน็ต	และจดหมายเรียกรองและ
ประนีประนอม
	 Business	terms	and	expressions	in	business	contexts	with	
an	emphasis	on	domestic	and	international	trades;	business	
operations	in	several	business	careers	and	situations,	concerning	

imports-exports,	logistics,	banking	and	hotel	business	writing	for	
agenda,	minutes,	product	specifications	and	advertising,	Internet	
articles,	and	claim	and	adjustment	letter.

631303	 ภาษาอังกฤษธุรกิจในมัลติมีเดีย	 3(3-0-6)
	 (Business	English	in	Multimedia)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การพัฒนาทักษะทางภาษาที่เก่ียวของกับเนื้อหาทางธุรกิจโดยใช
มัลติมีเดีย	รูปแบบ	เนื้อหาและลักษณะทางภาษาที่ใชทักษะการสื่อสารท่ี
ปรากฏในสื่อมัลติมีเดียของธุรกิจสมัยใหม	การพูดและการใชค�าศัพท	และ
ส�านวนภาษาเฉพาะทางธุรกิจในสื่อมัลติมีเดีย	
	 Development	of	language	skills	with	a	special	focus	on	
business	topics	relying	on	multimedia	applications;	form,	content,	
and	language	in	multimedia	for	features	of	modern	business;	a	
special	emphasis	on	increasing	business	vocabulary,	improving	
oral	skills,	and	using	idiomatic	expressions.

631304	 การแปลเบื้องตน	 3(3-0-6)
	 (Basic	Translation)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ทฤษฎีและกระบวนการแปล	โครงสรางและวิธีการใชภาษา	ศัพท
และส�านวน	ตลอดจนพืน้ฐานทีเ่กีย่วของในการแปลตนฉบบั	การแปลประโยค
และขอความสัน้ๆ	ทีม่คี�าศพัททัว่ไป	และค�าศพัททางธรุกจิพืน้ฐานอยูในบรบิท	
จากภาษาองักฤษเปนภาษาไทย	และจากภาษาไทยเปนภาษาองักฤษ	โดยเนน
การสื่อความหมายและการใชโครงสรางทางไวยากรณอยางถูกตอง
	 Translation	theories	and	processes;	sentence	structures,	
language	usages,	terms	and	expressions	related	to	translation	of	
source	texts;	translation	in	sentences	and	short	texts	containing	
general	vocabulary	and	elementary	business	terms	levels	from	
English	into	Thai	and	Thai	into	English	with	an	emphasis	on	
correctly	grammatical	structure	and	fidelity	of	message	between	
source	texts	and	target	texts.

631305	 การแปลทางธุรกิจ		 3(3-0-6)	
	 (Business	Translation)	
	 วิชาบังคับกอน	:	631304	การแปลเบื้องตน
	 การแปลขาวและเอกสารในเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเปนภาษา
ไทย	และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ	โดยเนนความถูกตองท้ังทางดาน
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ไวยากรณ	และการสือ่ความหมาย	ฝกวเิคราะหสาเหตขุอผดิพลาดในการแปล
และแกไขขอบกพรองเหลานั้น
	 Translation	of	news	and	business	document	from	English	
into	Thai	and	Thai	into	English	with	an	emphasis	on	grammatical	
structure	and	communicative	correctness;	analysis	of	problems	
in	translation	and	solutions	to	the	problems.

631306	 ประสบการณวิชาชีพ		 	6(0-540-0)	
	 (Professional	Internship)	
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบผานรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา	

90	หนวยกิต
	 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน	ที่มีลักษณะ
งานเกีย่วของกบัลกัษณะวชิาเอก	ฝกการใชภาษาตางประเทศ	โดยไดรบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสาขาวิชาลวงหนา	มีการน�าเสนอผลการฝกงาน
รวมทั้งอภิปรายกรณีศึกษาที่พบ	และตองผานการประเมินจากหัวหนา
หนวยงาน
	 Work	in	public	or	private	orgaizations	in	positions	
approved	by	the	committee;	use	of	English	or	any	other	foreign	
language	in	workplace;	presentation	and	discussion	of	work	
accomplishment	and	problems	encountered;	evaluation	by	the	
supervisor	in	charge	of	the	internship	program.

	 1.2.3	กลุมวิชาการบริหารธุรกิจ
631401	 ความรูเกี่ยวกับธุรกิจเบื้องตน	 3(3-0-6)	
	 (Introduction	to	Business)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	รูปแบบของการ
ด�าเนินธุรกิจ	โดยเนนถึงการด�าเนินธุรกิจออนไลน	สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการ
ด�าเนินธุรกิจ	จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ	งานหลักใน
ธรุกิจ	ไดแก	การบญัช	ีการเงนิ	การตลาด	การบรหิารงานทรพัยากรมนษุย	การ
จัดองคกร	และธุรกิจระหวางประเทศ
	 Principles	of	business;	business	types	and	operations	with	
an	emphasis	on	online	business;	impacts	of	environment	on	
business	management;	ethics	and	corporate	social	responsibility;	
main	tasks	of	business	operations,	concerning	accounting,	finance,	
marketing,	 human	 resource	 management,	 organization	
management,	and	international	business.

631402	 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม	 3(3-0-6)	
	 (Hotel	and	Travel	Industry)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 พัฒนาการของการทองเที่ยวและโรงแรม	ประเภทและระดับตางๆ	
ของโรงแรม	โครงสราง	และการด�าเนินการของฝายบริการตางๆ	ความส�าคัญ
และผลกระทบของการทองเท่ียวและโรงแรมตอเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืงและ
สิ่งแวดลอม	ลักษณะของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม	องค
ประกอบและปจจยัสนบัสนนุ	นโยบายการสงเสริมการทองเทีย่วของรฐั	ทศิทาง
และแนวโนมของการทองเที่ยวและการโรงแรมในอนาคต	มีการดูงานนอก
สถานที่
	 Development	of	hotel	and	tourism;	categories	and	types	
of	hotel;	structure	and	service	management;	significance	and	
impact	of	hotel	and	tourism	on	economics,	society,	politics	and	
environment;	characteristics,	components	and	supporting	factors	
of	hotel	and	tourism	industry;	government’s	policy	promotion	of	
tourism;	future	trends	of	hotel	and	tourism	industry;	field	trip.

631403	 การสื่อสารทางธุรกิจและการประชาสัมพันธ	 3(3-0-6)	
	 (Business	Communication	and	Public	Relations)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 โครงสราง	หนาที่ต าง	ๆ	ของการสื่อสารทางธุรกิจและการ
ประชาสมัพนัธ	อปุสรรคของการสือ่สารและแนวทางแกไข	รปูแบบการสือ่สาร
ในองคการ	การสื่อสารในภาวะวิกฤต	และเทคนิคในการติดตอในสังคมและ
วงการธุรกิจ	กระบวนการประชาสัมพันธ	ภาพลักษณองคการ	และเครื่องมือ
ที่ใชในการประชาสัมพันธ
	 Structures	and	functions	of	business	communication	and	
public	relations;	barriers	to	effective	business	communication	and	
means	of	solutions;	forms	of	corporate	communication;	
communication	in	crisis;	techniques	of	business	and	social	contacts;	
public	relations	processes;	corporate	images;	public	relations	tools.

			1.3	กลุมวิชาเอกเลือก
631501	 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการ	 3(3-0-6)
	 (English	for	Hospitality	and	Management)	
	 วิชาบังคับกอน	:	631101	ทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
	 การใชทักษะการฟง	พูด	อาน	และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจ
การบริการ	ศัพทและส�านวนที่ใชในงานบริการที่เกี่ยวของ	อาทิ	การจองหอง
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พัก	การลงทะเบียนเขาพัก	การบริการอาหารและเครื่องด่ืม	การบริการอื่นๆ	
ของโรงแรม	และการดูงานโรงแรม
	 English	listening,	speaking,	reading	and	writing	used	in	
the	hospitality	management;	vocabulary	and	expressions	needed	
in	hospitality	services	:	reservation,	registration,	food	and	beverage	
services,	and	other	hotel	services;	hotel	visit.

631502	 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว	 3(3-0-6)
	 (English	for	Tourism	Business)	
	 วิชาบังคับกอน	:	631101	ทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
	 ค�าศัพท	ส�านวน	และขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว	ประวัติศาสตร	
วัฒนธรรม	และประเพณีของไทยและตางประเทศ	การใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและการน�าเสนอขอมูลในบริบทของการทองเที่ยว	รวมถึงการฝก
ภาคสนาม
	 Vocabulary,	expressions	and	information	on	Thai	and	
foreign	tourist	attractions;	history,	culture,	and	customs;	use	of	
English	for	communication	and	presentation	in	the	tourism	context;	
a	field	trip.

631503	 ภาษาอังกฤษส�าหรับการติดตองาน	 3(3-0-6)
	 (English	for	Professional	Contacts)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การใชภาษาองักฤษอยางมีประสทิธภิาพในการน�าเสนอขอมลู	การ
ตดิตอกบัหนวยงานและบคุคลทัว่ไป	การแจงขาวสารและขอมลูทีถ่กูตอง	การ
จัดการกับปญหาการรองเรียน	การศึกษาการด�าเนินงานดานพิธีการตอนรับ
	 Effective	English	usage	for	presentation;	personal	and	
professional	contacts;	transmission	of	correct	information	and	
messages;	claim	handling	processes;	protocol	for	welcome	to	an	
organization.

631504	 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพมัคคุเทศก	 3(3-0-6)
	 (English	for	Tourist	Guides)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศัพท	ส�านวน	และรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใชสนทนาในสถานการณ
เฉพาะและการใหขอมลูทีเ่กีย่วกับแหลงทองเทีย่วทีส่�าคญัในประเทศไทย	การ
ใหขอมูลเฉพาะดาน	เชน	ดานโบราณคดี	ศิลปวัฒนธรรม	การอานเอกสารน�า
เที่ยว	การโฆษณาประชาสัมพันธ	การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาตอรอง	
งานโรงแรม	การขนสง	สินคาปลอดภาษี	และการจองหองพัก	

	 Vocabulary,	phrases,	and	styles	of	English	used	in	specific	
situations;	information	about	important	tourist	sites	in	Thailand;	
particular	information	on	archaeology,	art	and	culture;	reading	in	
guiding-materials;	advertisement	and	public	relations;	English	usage	
for	negotiations;	hospitality	management;	transportation;	duty-free	
products;	room	reservation.

631505	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรองทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 (English	for	Business	Negotiation)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การพูดภาษาอังกฤษที่ถูกตองเหมาะสมในสถานการณทางธุรกิจ	
การสือ่สารทางสงัคมกับเพือ่นรวมงาน	และผูมาตดิตอ	การเขารวมการประชมุ
และการเจรจาทางธุรกิจ	การน�าเสนองานที่สามารถจูงใจและใหขอมูลทาง
ธุรกิจ
	 Correct	English	speaking	in	business	contexts;	socializing	
with	colleagues	and	visitors;	attending	and	participating	in	business	
meetings;	conducting	business	negotiations	and	making	informative	
and	persuasive	business	presentations.

631506	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเลขานุการในองคกรขามชาติ	 3(3-0-6)
	 (English	for	Secretary	in	Multinational	Corporations)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศพัทและส�านวนทีใ่ชในงานเลขานกุารในวงการธรุกจิขามชาต	ิการ
พูดคุยทางโทรศัพท	การนัดหมาย	การโตตอบทางจดหมายและอีเมลล	การ
ตอนรับแขกที่ไดนัดหมายและไมไดนัดหมาย	การจัดเตรียมการเดินทางธุรกิจ	
การจัดเตรียมและจดรายงานการประชุม
	 Vocabulary	and	expressions	in	secretarial	tasks	in	a	circle	
of	multinational	business;	a	practical	study	of	telephone	
conversation,	appointment,	business	correspondence	and	email	
writing;	guest	relations	by	appointment	and	without	appointment;	
business	travel	preparation;	meeting	arrangement	and	minute	
taking.

631507	 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน	 3(3-0-6)
	 (English	for	Airline	Business)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ค�าศัพท	ส�านวน	เกี่ยวกับงานบริการภาคพื้นดิน	บนเครื่องบินและ
ในสนามบนิ	ฝกใชภาษาเพ่ือการสือ่สารในสถานการณตางๆ	การประชาสมัพันธ
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ในสนามบนิ	การแกปญหาการส�ารองท่ีนัง่	การบรกิารเชค็อนิและขึน้เครือ่งบนิ	
การตอนรับผูโดยสารขาเขาและขาออก
	 Words	and	expressions	on	ground,	in	flight	and	airport	
services;	the	language	for	communication	in	different	situations;	
announcement	in	the	airport;	solution	to	reservation	problem;	
check-in	and	boarding	services;	protocols	of	welcome	at	arrival	
and	departure.

631508	 วัฒนธรรมชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (English	Speaking	Cultures)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 สังคม	วิถีชีวิต	การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ใชภาษา
อังกฤษ
	 Society,	way	of	life,	education	and	culture	of	English-
speaking	countries.

631509	 การโตวาทีภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)
	 (English	Debate)	
	 วิชาบังคับกอน	:	631101	ทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
	 หลักการและเทคนิคการโตวาทีและฝกโตวาทีในหัวขอตางๆ	เปน
ภาษาอังกฤษและพัฒนาภาษาที่ใชอยางมีหลักการและเหตุผล	มีการศึกษาดู
งานการแขงขันการโตวาทีภาษาอังกฤษนอกสถานที่
	 Principles	of	debate	and	techniques;	debate	practice	in	
English	on	various	topics;	language	development	based	on	logical	
principle;	participation	in	debate	competitions	arranged	by	outside	
institutions.

631510	 การศึกษาอิสระ	 3(3-0-6)
	 (Independent	Study)	
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบผานรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา	

60	หนวยกิต
	 การคนควาดานการใชภาษา	การอาน	การเขียน	การแปล	การฟง-
พูด	ตามความสนใจและความถนัดของผูเรียนในบริบททางธุรกิจ	และไดรับ
อนมุตัจิากอาจารยท่ีปรกึษาและน�าผลการศกึษาคนความาเสนอในรปูแบบของ
สารนิพนธ
	 Research	on	language	in	reading,	writing,	speaking	and	
listening,	or	translation	depending	on	students’	interest	in	a	

business	context;	the	topic	approved	by	the	advisor;	submission	
of	complete	independent	study	paper.

631511	 ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อสารมวลชน	 3(3-0-6)
	 (English	for	Mass	Media)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ค�าศพัท	ส�านวนภาษาอังกฤษรปูแบบตางๆ	ส�าหรบังานหนงัสอืพมิพ
และโทรทัศน	การเสนอขาว	การเขียนขาว	และเขียนคอลัมนตางๆ	ส�าหรับ
หนังสือพิมพ	การเขียนหัวเรื่อง	และการเขียนบทวิจารณ
	 Vocabulary,	expressions	and	subject	mattes	related	to	
journalism	and	television	broadcasting;	news	presentation;	news	
writing;	writing	of	various	sections	in	a	newspaper	including	heading	
and	critique.

631512	 ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาโลก	 3(3-0-6)
	 (Global	English)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ	หรือ
ภาษากลางของโลก	บทบาท	สถานะและความเปนไปของภาษาอังกฤษใน
หลากหลายมติ	ิและบรบิทการใช	การใชภาษาองักฤษในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต	อเมริกาและยุโรป
	 Global	English	concept	as	an	international	language	or	
as	a	lingua	franca;	roles,	status,	and	directions	of	English	in	various	
dimensions	and	domains	of	use;	Englishes	in	Southeast	Asia,	
America	and	Europe.

631513	 ภาษาอังกฤษในองคกรขามชาติ	 3(3-0-6)
	 (English	in	Multinational	Corporations)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การใชภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในวงการธุรกิจขามชาติ	ตลาดการคา	
การเงนิระหวางประเทศ	การสรางสมัพนัธภาพ	และการเจรจาตอรองทางธรุกจิ
	 Business	English	used	in	multinational	corporations;	trade	
markets;	international	finance;	business	networking	and	negotiation.
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631514	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองคกร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Organizational	Communication)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศัพท	ส�านวน	และหลักการใชภาษาอังกฤษ	เพ่ือความเขาใจการ
สื่อสารในองคกร	การแนะน�าองคกร	การอานแผนภูมิ	กราฟ	ตาราง	และสถิติ
ทางธุรกิจ	การน�าเสนองานของหนวยงานภายในองคกร
	 Vocabulary,	expressions,	and	usages	of	English	for	
communication	and	mutual	understanding	in	an	organization;	
readings	for	interpretation	of	charts,	graphs,	tables,	and	business	
statistics;	presentation	of	internal	operations.

	1.4	วิชาโท
	 	1.4.1	ภาษาฝรั่งเศส
631601	 ภาษาฝรั่งเศส	1	 3(3-0-6)
		 (French	1)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
		 โครงสรางไวยากรณภาษาฝรัง่เศสขัน้พืน้ฐาน	เนนทกัษะทัง้	4	การฟง	
การพูด	การอาน	และการเขียน	เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
	 French	grammatical	structures	with	an	emphasis	on	
listening,	speaking,	reading	and	writing	skills	for	communication	
in	daily	life.

631602	 ภาษาฝรั่งเศส	2		 3(3-0-6)	
		 (French	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
		 โครงสรางภาษาฝรั่งเศส	ประโยคและส�านวนเพิ่มเติม	ทักษะทั้ง	4	
โดยเนนการฟง	การพดู	การสนทนาโตตอบตามสถานการณทีก่�าหนดเพือ่เรยีน
รูวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส
	 French	grammatical	structures	and	advanced	sentences,	
phrases	and	four	language	skills	with	an	emphasis	on	listening	
and	speaking;	coaching	interactive	discussion	on	a	given	situation	
to	learn	French	culture.

631603	 ภาษาฝรั่งเศส	3		 3(3-0-6)	
		 (French	3)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
		 โครงสรางภาษาฝรั่งเศส	ประโยคและส�านวนเพิ่มเติม	ทักษะทั้ง	4	

โดยเนนการอาน	การเขียน	บทความประเภทตางๆ	ในชีวิตประจ�าวัน
	 French	grammatical	structures	and	advanced	sentences,	
phrases	and	four	language	skills	with	an	emphasis	on	reading	and	
writing	different	types	of	articles	in	daily	life.

631604	 วัฒนธรรมฝรั่งเศส		 3(3-0-6)	
		 (French	Culture)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
		 ประเทศฝร่ังเศสปจจุบันทางดานสังคม	ชีวิตความเปนอยู	และ
วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	
	 The	current	French	society,	way	of	life,	tradition	and	
culture.

631605	 สนทนาภาษาฝรั่งเศส		 3(3-0-6)	
		 (French	Conversation)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 สนทนาภาษาฝรัง่เศสโดยเนนเนือ้หาการสือ่สารเบ้ืองตนทีใ่ชในการ
โตตอบ	และแสดงความคิดเหน็ตอเรือ่งราวในชวีติประจ�าวนั	การตดิตองานใน
โอกาสตางๆ	โดยเนนการออกเสียงและการใชภาษาที่ถูกตอง
	 French	conversation	with	an	emphasis	on	basic	
communication	contents	used	in	the	dialog	and	opinion	expressed	
on	the	stories	of	everyday	life;	communication	in	business	with	
an	emphasis	on	pronunciation	and	correct	language	usage.	

631606	 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ		 3(2-2-5)	
		 (Business	French)
	 วิชาบังคับกอน	:	631603	ภาษาฝรั่งเศส	3
		 	โครงสราง	ศัพท	ส�านวน	เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ	และทักษะ
การฟง	การพูด	การอาน	การเขียน	เกี่ยวกับธุรกิจแขนงตางๆ	เพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจอยางเหมาะสม	
	 	French	structure,	vocabulary	and	expressions	regarding	
French	business;	the	four	skills	of	listening,	speaking,	reading	and	
writing	of	various	business	disciplines	for	appropriate	business	
communication.
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631607	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว		 3(2-2-5)	
	 (French	for	Tourism)
	 วิชาบังคับกอน	:	631603	ภาษาฝรั่งเศส	3
		 ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การสือ่สารดานการทองเทีย่ว	ศพัท	ส�านวนทีเ่ก่ียว
กับการทองเที่ยวในประเทศไทย	เชน	สถานที่ทองเที่ยว	วัฒนธรรมประเพณี
ไทย	
	 French	vocabulary	and	expressions	for	tourism	in	Thailand	
with	an	emphasis	on	tourist	attractions	and	Thai	culture.	

631608	 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม		 3(2-2-5)	
		 (French	for	Hotel	Services)
	 วิชาบังคับกอน	:	631603	ภาษาฝรั่งเศส	3
	 ทักษะการฟง	พูด	อาน	เขียน	ภาษาฝรั่งเศส	รวมทั้งศัพท	ส�านวน
ที่ใชในธุรกิจการโรงแรม	มีการดูงานนอกสถานที่
	 	The	four	skills	of	listening,	speaking,	reading	and	writing	
in	French	and	English	expressions	used	in	the	hotel	industry,	
including	a	study	tour.	

631609	 การอานภาษาฝรั่งเศส		 3(3-0-6)	
		 (French	Reading)
		 วิชาบังคับกอน	:	631603	ภาษาฝรั่งเศส	3
	 หลกัการอานเบือ้งตน	เทคนคิในการหาความหมายของค�าศพัทจาก
บริบท	การอานจับใจความ	และการอานขอความที่คัดเลือกจากงานเขียน
ประเภทตางๆ	เชน	บทความ	ขาว	และ	สื่อสิ่งพิมพ	ประเภทตางๆ
	 	Fundamentals	of	reading	in	context;	reading	for	
comprehension	and	selected	various	writings,	such	as	news,	articles	
and	printed	media	types.

631610	 การแปลภาษาฝรั่งเศส		 3(3-0-6)	
		 (French	Translation)
	 วิชาบังคับกอน	:	631603	ภาษาฝรั่งเศส	3
		 หลักการแปลประโยคและขอความสัน้ๆ	จากภาษาฝรัง่เศสเปนภาษา
ไทย	และภาษาไทยเปนภาษาฝร่ังเศส	โดยเนนการสื่อความหมายและความ
ถูกตองตามโครงสรางภาษา
	 Principles	of	translation;	translation	in	a	sentence	level	
and	a	short	message	from	French	to	Thai	and	Thai	to	French	with	

an	emphasis	on	appropriate	uses	of	grammatical	and	communicative	
correctness.

	1.4.2	ภาษาญี่ปุน	
631701	 ภาษาญี่ปุน	1		 3(3-0-6)
		 (Japanese	1)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การศึกษาเพื่อไดทักษะฟง	พูด	อาน	เขียน	ประโยคภาษาญี่ปุนขั้น
พื้นฐาน	และส�านวนที่ใชในชีวิตประจ�าวัน	ค�าศัพทและรูปประโยคเพื่อเสริม
สรางความสามารถการเขียนและอานอักษรฮิรางานะและคะตะคะนะ
	 Practice	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	skills,	
through	learning	of	basic	Japanese	sentences	and	phrases	used	
in	everyday	life,	as	well	as	learning	of	vocabulary	and	sentence	
patterns	in	order	to	enhance	the	competence	to	write	and	read	
Hiragana	and	Katakana	characters.

631702	 ภาษาญี่ปุน	2	 	3(3-0-6)
		 (Japanese	2)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกทักษะฟง	พูด	อาน	เขียน	ประโยคภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
ตามสถานการณตางๆ	ในชีวิตประจ�าวันโดยเรียนค�าศัพทและรูปประโยคใหม	
และศึกษาอักษรคันจิ	เพิ่มประมาณ	60	ตัว
	 Practice	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	skills,	
through	further	learning	of	basic	Japanese	sentences	and	phrases	
used	in	real-life	situations	in	everyday	life,	as	well	as	learning	of	
vocabulary	and	sentence	patterns	and	60	Kanji	characters.

631703	 ภาษาญี่ปุน	3	 3(3-0-6)
		 (Japanese	3)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกทักษะฟง	พูด	อาน	เขียน	ประโยคภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
ตามสถานการณตางๆ	ในชีวิตประจ�าวันโดยเรียนค�าศัพทและรูปประโยคใหม	
และศกึษาอกัษรคนัจ	ิเพิม่ประมาณ	60	ตวั	และเขยีนบนัทกึประจ�าดวยประโยค
ที่คิดดวยตัวเอง
	 Practice	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	skills,	
through	further	learning	of	basic	Japanese	sentences	and	phrases	
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used	in	real-life	situation	in	everyday	life,	as	well	as	learning	of	
vocabulary	and	sentence	patterns	and	60	Kanji	characters;	keeping	
a	diary	with	sentences	created	by	the	learner.

631704	 สนทนาภาษาญี่ปุน	1	 3(3-0-6)
		 (Japanese	Conversation	1)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกสนทนาภาษาญี่ปุนในสถาการณตางๆโดยเนนความหมายและ
การใชภาษาที่ถูกตอง	นอกจากนี้เรียกค�าศัพท	รูปประโยคและอักษรคันจิใหม
ตอ	เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถการสนทนา
	 Practice	in	speaking	competence	for	various	situations	
with	an	emphasis	on	accurate	communicability	and	language	use,	
as	well	as	continuous	learning	of	vocabulary,	sentence	patterns	
and	Kanji	characters	in	order	to	enhance	speaking	competence.

631705	 สนทนาภาษาญี่ปุน	2	 3(3-0-6)
		 (Japanese	Conversation	2)
		 วิชาบังคับกอน	:	631704	สนทนาภาษาญี่ปุน	1
	 ฝกสนทนาภาษาญีปุ่นโดยเนนการสือ่สารไดจรงิในสถานการณตางๆ	
ในชวิีตประจ�าวัน	และฝกอธบิายตามหวัขอตางๆ	เชน	วฒันธรรมและภูมศิาสตร	
นอกจากนีเ้รยีนค�าศพัท	รปูประโยคและอกัษรคนัจเิพิม่เติม	เพือ่ทีจ่ะเพิม่ความ
สามารถการสนทนา
	 Speaking	practice	for	communicative	competence	with	
an	emphasis	on	development	of	the	competence	to	communicate	
in	real-life	situations	in	everday	life	and	give	accounts	of	various	
matters,	such	as	culture	and	geography,	as	well	as	learning	of	
vocabulary;	sentence	patterns	and	Kanji	characters	in	order	to	
enhance	speaking	competence.

631706	 การอานและรายงานภาษาญี่ปุน		 3(3-0-6)
		 (Japanese	Reading	and	Reporting)
		 วิชาบังคับกอน	:	631703	ภาษาญี่ปุน	3
	 ฝกทักษะการอานบทคัดสรรภาษาญี่ปุนในหัวขอตางๆ	ที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม	สังคม	และประวัติศาสตรและฝกจับใจความสิ่งที่อาน	นอกจากนี้
เรยีนรูค�าศพัท	รปูประโยคและอกัษรคนัจเิพิม่เตมิ	เพือ่ทีจ่ะเพ่ิมความสามารถ
การอาน

	 Reading	practice	for	the	competence	to	read	Japanese	
texts	featuring	various	topics,	such	as	culture,	society	and	history,	
in	order	to	grasp	its	outline	and	idea;	additional	vocabulary,	
sentence	patterns	and	Kanji	characters	in	order	to	enhance	reading	
competence.

631707	 การเขียนภาษาญี่ปุน		 3(3-0-6)
		 (Japanese	Writing)
		 วิชาบังคับกอน	:	631703	ภาษาญี่ปุน	3
	 ศกึษาหลกัการเขยีนเบือ้งตน	ฝกเขยีนภาษาญีปุ่นในหวัขอตางๆ	โดย
ใชค�าศัพทและส�านวนในการใชประโยคที่ถูกตอง	นอกจากนี้เรียนค�าศัพทรูป
ประโยค	และอักษรคันจิเพิ่มเติม	เพื่อเพิ่มความสามารถการเขียน
	 Practice	in	basic	writing	skills	by	practicing	various	types	
of	writing	with	correct	use	of	vocabulary	and	phrases;	additional	
vocabulary,	sentence	patterns	and	Kanji	charaters	in	order	to	
enhance	writing	competence.

631708	 การแปลภาษาญี่ปุน		 3(3-0-6)
		 (Japanese	Translation)
		 วิชาบังคับกอน	:	631703	ภาษาญี่ปุน	3
	 ศึกษาหลักการแปลเบื้องตน	ฝกทักษะการแปลประโยค	ขอความ
สัน้ๆ	และขาวจากภาษาญีปุ่นเปนภาษาไทย	และจากภาษาไทยเปนภาษาญีปุ่น	
โดยเนนการสือ่ความหมายและการใชภาษาทีถ่กูตอง	นอกจากนีเ้รยีนค�าศพัท	
รูปประโยค	และอักษรคันจิเพิ่มเติม	เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถ	การแปล
	 Practice	in	basic	translation	skills	by	practicing	translation	
of	Japanese	sentences	in	a	short	message	and	news	report	into	
Thai	and	vice	versa	with	an	emphasis	on	accurate	communicability	
and	language	use;	and	learning	vocabulary,	sentence	patterns	and	
Kanji	characters	in	order	to	enhance	translation	competence.

631709	 ภาษาญี่ปุนธุรกิจ	 	3(2-2-5)
		 (Business	Japanese)
		 วิชาบังคับกอน	:	631703	ภาษาญี่ปุน	3
	 ศึกษาศัพท	ส�านวนและการใชภาษาญ่ีปุนในวงการธุรกิจ	ศึกษา
ประเพณีปฏิบัติและมารยาทในการติดตอธุรกิจกับชาวญี่ปุน	เนนการใชศัพท
ธุรกิจในการรายงานการประชุม	การเขียนจดหมายธุรกิจ	และการใช
คอมพิวเตอรภาษาญี่ปุน
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	 Learning	vocabulary,	phrases	and	language	use	in	the	
business	setting,	as	well	as	customs	and	manners	necessary	to	
follow	when	meeting	Japanese	people,	with	an	emphasis	on	
business	terms	used	in	minutes,	business	letter	writing	and	
application	of	Japanese	–	based	computers.

631710	 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว	 3(3-0-6)
		 (Japanese	for	Tourism)
		 วิชาบังคับกอน	:	631703	ภาษาญี่ปุน	3
	 ศึกษาศัพทญี่ปุน	ส�านวนภาษาญี่ปุน	ที่ใชในธุรกิจการทองเท่ียว	
ตลอดถึงงานบริการตางๆ	ที่เก่ียวของกับงานทองเที่ยว	และฝกพูดใน
สถานการณจ�าลองเสมอืนจรงิ	ของผูใหบรกิารและผูใชบรกิาร	มกีารดงูานนอก
สถานที่
	 Learning	Japanese	vocabulary	and	phrases	used	in	
tourism	services	in	the	tourism	industry;	speaking	practice	for	
communication	in	real-life	simulations	between	tourism	service	
providers	and	their	customers;	organizing	a	study	tour	outside	the	
university.

2.	หมวดวิชาเลือกเสรี
631801	 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง	 3(3-0-6)
		 (Edutainment	English)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ภาษาองักฤษจากสือ่ตางๆ	เชน	หนงัสอืพมิพ	นติยสาร	อนิเทอรเนต	
สารคด	ีคลปิวดีโีอ	เพลง	ภาพยนตร	สือ่โฆษณาทางทวี	ีเพือ่เรยีนรูค�าศพัท	การ
สื่อความหมาย	ฝกการอานและฟงเพื่อจับใจความ
	 English	learning	for	communication	through	media	
concerning	newspapers,	magazines,	internet,	documentaries,	video	
clips,	songs,	movies,	commercials,	reading	and	listening	for	main	
idea.

631802	 ภาษาอังกฤษจากสื่ออินเทอรเนต	 3(3-0-6)
		 (Internet	English)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาการใชอินเทอรเนต	การคนควาแหลงขอมูลทางอินเทอรเนต
เก่ียวกับไวยากรณ	การอาน	การเขยีน	การฟงและการพูด	กจิกรรมเสรมิทกัษะ

ภาษาองักฤษ	มารยาทและการเขยีนจดหมายอเิลก็ทรอนกิส	ฝกปฏบิตัจิากบท
เรียนตางๆ	ในอินเทอรเนต
	 Use	of	the	Internet;	Internet	resources	in	reading,	writing,	
listening,	and	speaking;	supplementary	activities	in	English	skills;	
email	writing	and	etiquette;	practices	in	the	Internet	interactive	
lessons.

631803	 ธุรกิจการบิน	 	3(3-0-6)
		 (Airline	Business)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับกับธุรกิจการบิน	บุคคลากรในสายอาชีพ
การบิน	ทั้งบนเครื่องบิน	และภาคพื้นดิน	ขบวนการบริหารงานบริการ	เชน	
อาหารและเครือ่งดืม่	ความปลอดภยัในธรุกจิการบนิ	งานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วของ	รวม
ไปถึงความเชื่อมโยงของธุรกิจการบินในระดับนานาชาติ	
	 Introduction	to	business	aviation;	staff	in	pursuing	a	career	
in	aviation	in	flight	and	on	ground;	process	management	services	
concerning	food	and	beverages;	safety	in	aviation	security	and	
other	related	issues;	the	connectivity	of	the	airline	industry	in	an	
international	level.

631804	 เทคนิคการจัดสัมมนา	 3(3-0-6)
		 (Seminar	Techniques)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
		 หลักการจัดประชุมสัมมนา	ขั้นตอน	รูปแบบ	เอกสาร	สถานที่	วัสดุ
อุปกรณในการประชุมสัมมนา	การฝกปฏิบัติการประชุมสัมมนา
	 Principles	of	seminar	techniques;	procedures,	forms,	
handouts,	venues,	materials,	and	facilities	in	seminar;	practice	for	
conducting	seminars.

631805	 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน		 3(3-0-6)
		 (Introduction	to	ASEAN	Community)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
		 ประวตัคิวามเปนมา	ความส�าคญั	ววิฒันาการของกลุมอาเซยีนสูการ
เปนประชาคมอาเซยีน	การด�าเนนิงานของประชาคม	การเมอืงและความมัน่คง
อาเซียน	การจัดตั้งเขตการคาเสรี	และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคม
อาเซียน
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	 History;	significance;	evolution	of	ASEAN	group	member	
into	ASEAN	community;	ASEAN	Political	and	Security	Community;	
ASEAN	Free	Trade	Area;	ASEAN	basic	economy.

631806	 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 3(3-0-6)
		 (ASEAN	Languages	and	Cultures)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
		 ความรูและความเขาใจเก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซยีน	ความหลากหลาย
ของภาษาในกลุมประเทศอาเซียน	ลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะทางดาน
ความคิด	คานิยมซึ่งแสดงออกผานภาษาวรรณกรรม	และงานเขียนอันจะมี
สวนเสริมสรางความเขาใจวัฒนธรรมอาเซียนโดยรวม
	 Knowledge	and	understanding	of	ASEAN	cultures,	diversity	
of	language	in	ASEAN	countries,	shared	and	unique	characteristics	
of	ideas	and	values	expressed	through	language,	literature,	and	
writing,	promoting	understanding	of	ASEAN	cultures	as	a	whole.	

หมวดวิชาเฉพาะ	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
	วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ	(วิชาแกน)
 
632101	 ฟสิกสทั่วไป	 3(2-2-6)
	 (General	Physics)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความรู พื้นฐานเก่ียวกับกลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	
คุณสมบัติของสาร	กลศาสตรของไหล	ความรอน	คลื่นและการสั่น	และทฤษฎี
แมเหล็กไฟฟาเบ้ืองตน	ไฟฟาสถิต	ไฟฟากระแส	โครงสรางอะตอม	เลเซอร	
นวิเคลยีส	อนภุาคมลูฐาน	และอเิลก็ทรอนิกสเบือ้งตน	ท�าการทดลองทีส่มัพนัธ
กับทฤษฎี
	 	Fundamental	of	physics.	Kinematics	and	kinetics	of	
particle.	Fluid	mechanics,	heat,	waves	and	vibrations.	Electrostatics	
theory,	static	electricity,	current	electricity,	structure	of	atom,	
lasers,	nucleus,	fundamental	particles,	electronic	elementary.	
Experiments	related	to	theory	are	included.

632102	 เคมีทั่วไป	 3(2-2-6)
	 (General	Chemistry)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฐีอะตอม	คุณสมบัติของกาซ	ของแข็ง	
ของเหลวและสารละลาย	การสมดลุของออิอนในสารละลายน�า้	ปฏกิิรยิาออก

ซิเดช่ันและดีดัดช่ันเทอรโมไดนามิกสทางเคมี	จุลศาสตรเคมี	โครงสราง
อิเล็กทรอนิกส	บอนดเคมี	คุณสมบัติทางตารางธาตุ	สารอโลหะ	โลหะ	ทราน
ซิชั่น	อินทรียเคมี
	 	A	study	of	atomic	theory,	gas	quality,	solids,	liquid	and	
solutions,	ion	equilibrium,	reaction	of	oxidation	and	reduction,	
chemical	thermodynamics,	electrochemistry	,	chemical	bonding,	
periodic	table,	metal,	non-metal,	transition,	organic	chemistry.	
Including	various	experiments	related	to	theory.

632103	 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง	 3(3-0-6)
	 (Discrete	Mathematics)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ทฤษฎีกราฟ	ตนไม	และการคนหาโดยตนไม	ทวิภาค	ทวิตรรก	
ฟงกชั่นตรรก	พีชคณิตแบบบูลีน	พีชคณิตของเซทความสัมพันธ	วงจรตรรก	
พชีคณติของเซทและสายอกัขระกลุมและกลุมยอย	ฟงกชัน่ในรปูความสมัพันธ	
สมการผลตางและฟงกชั่นเวียนเกิด
	 	Graph	theory,	tree	and	binary-tree	search,	logic	function,	
Boolean	algebra.	Algebra	of	relation	set,	logic	circuits.	Algebra	of	
set	and	strings.	Groups	and	subgroups,	relations	and	partitions,	
difference	equations,	recursive	functions.	
 
632104	 แคลคูลัส	 3(3-0-6)
	 (Calculus)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลกัเบือ้งตนเกีย่วกบัวธิคีดิแบบคณติศาสตร	อนัประกอบดวยนยิาม
ประพจน	การใชสัญลักษณแสดงกฎเกณฑทางอางเหตุผล	การพิสูจนความ
หมาย	และคุณสมบัติทั่วไปของการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร	เวกเตอร	การ
บวก	การลบ	ผลคูณสเกลาร	และผลคูณเวกเตอร	การแกระบบสมการเชิงเสน
ลิมิต	ความตอเนื่อง	อนุพันธ	และการอินทิเกรดฟงกชั่นพีชคณิต
	 Mathematical	models,	propositional	definition,	general	
concepts	of	mumerical	operations,	vector,	addition,	subtraction,	
scalar	products,	vector	products.	Limit,	continuity,	deriviatives	and	
integrals.
 
632105	 ทฤษฎีการค�านวณ	 3(3-0-6)
	 (Theory	of	Computation	)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 คณิตศาสตรและสัญลักษณที่เกี่ยวของ	แนวคิดพื้นฐานของภาษา	
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ไวยกรณ	ออโตมาตา	ไฟไนทออโตมาตา	ไวยากรณปกต	ิภาษาปกต	ินพิจนปกติ	
วธิปีม้ปง้เลมมาส�าหรบัภาษาปกต	ิภาษาไมพึง่บรบิท	ไวยากรณไมพึง่บรบิท	วธิี
ป้มป้งเลมมาส�าหรับภาษาไมพึ่งบริบท	การแปลงไวยากรณ	ออโตมาตาแบบ
กดลง
	 	Mathematical	preliminaries,	notation,	and	basic	concepts	
languages,	grammar,	automata,	finite	automata,	regular	languages,	
regular	grammars,	regular	expressions,	pumping	lemma	for	regular	
languages,	context-free	languages,	context-free	grammars,	
pumping	lemma	for	context-free	languages,	transforming	grammar,	
pushdown	automata.
 
632106	 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
	 ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร	 3(3-0-6)
	 (Laws	and	Ethics	for	Computer	Science)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 กฎหมายเบื้องตน	กฎหมายทรัพยสินทางปญญา	ลิขสิทธ์ิและ
กฎหมายคุมครอง	กฎหมายสทิธิบตัร	เครือ่งหมายการคา	ทรพัยสนิทางปญญา	
กฎหมายโทรคมนาคม	กฎหมายการคาระหวางประเทศส�าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ	กฎหมายวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส	และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ	ที่เกี่ยวกับอาชีพดานคอมพิวเตอร
	 General	principles	of	Law.	Laws	relevant	to	computer	
science.	Suing.	Intellectual	property	law.	Data	protection	law	and	
laws	concerning	Information	technology.

632107	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร	 3(2-2-6)
	 (English	for	Computer	Science)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศัพท	ส�านวนของเอกสารและบทความที่เ ก่ียวกับวิทยาการ
คอมพวิเตอร	เนนทกัษะในการอาน	การท�าความเขาใจ	และสรปุเนือ้หาทีอ่าน
จากเอกสาร	บทความ	หรือต�าราทางวิทยาการคอมพิวเตอร
	 Vocabularies	and	idioms	from	articles	and	papers	relevant	
to	the	field	of	computer	science.	Emphasis	is	given	to	reading	and	
writing	computer	science	documents
 
632108	 ความนาจะเป็นและสถิติ	 3(3-0-6)
	 (Probability	and	Statistics)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ทฤษฎีความนาจะเปน	ความนาจะเปนแบบเง่ือนไข	การแจกแจง

ความนาจะเปนแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่องของตัวแปรสุม	การกระจาย
แบบปกติและแบบปวซองการใชสถติเิชงิอนมุานทีเ่กีย่วของกับการสุมตวัอยาง	
การทดสอบสมมติฐาน	และการประมาณคาพารามิเตอร	การวิเคราะหความ
แปรปรวน	การวิเคราะหแบบถดถอยและสหสัมพันธ	การประยุกต	ใชวิธีทาง
สถิติ
	 Probability	theory,	conditional	probability,	probability	
distributions	of	discrete	and	continuous	random-variables,	normal	
and	Poisson	distributions,	inferential	statistics	relating	to	sampling,	
hypothesis	testing	and	parameter	estimation,	analysis	of	variance	
(ANOVA),	regression	and	correlation,	application	of	statistical	
methods.

วิชาเอกบังคับ	(วิชาเฉพาะดาน)
632201	 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร		 3(2-2-6)
	 (Principles	of	Computer	Programming)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวความคิดพ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม	การเขียนโปรแกรม
โครงสราง	ตัวแปร	ตัวปฏิบัติการ	ฟงกชันและหนวยรับเขา/สงออกขอมูล	ค�า
สั่งควบคุมและค�าสั่งปฏิบัติการทางภาษา	ความสัมพันธระหวางตัวแปร	ตัวชี้	
และการใชเนื้อที่ในหนวยความจ�า	ตัวแปร	โลคอลและโกลบอล	การสงคา
ระหวางฟงกชัน	สตริงก	แฟมขอมูล	การรับเขา/สงออกขอมูล	แถวล�าดับ
ประเภทมติเิดยีวและสองมติ	ิการออกแบบและการเขยีนโปรแกรม	การแกจดุ
บกพรองโปรแกรม
	 Basic	concept	on	computer	language.	Structure	
programming,	variables,	operators,	functions,	and	input/out	units.	
Control	and	operation	commands.	Relation	among	variables,	
pointers,	and	memory	usage.	Local	variables,	global	variables,	
functions,	and	argument	passing.	File	system	and	array	management.	
Program	design	and	coding	approaches.	Program	testing	and	
maintenance	methodology.	
 
632202	 การออกแบบและพัฒนาเว็บ	 3(2-2-6)
	 (Web	Design	and	Development)	
	 วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	632201	หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร
	 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต	แนวคิดในการออกแบบเว็บ	ปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร	โครงสรางของเว็บไซต	การจัดท�าหนาเว็บ	
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และการเชื่อมโยง	การพัฒนาเว็บดวยภาษาและโปรแกรมตาง	ๆ	การสราง
ไดนามิกเว็บ	การใชเฟรมเวิรค	ภัยคุกคามและความมั่นคงของเว็บไซต	การ
พัฒนาเว็บเพื่อจัดการกับขอมูล
	 Concept	on	Internet	technology	and	Web	design.	Human	
and	computer	relationship.	Web	structure	and	architecture.	Web	
development	methodology	through	software	tools.	Threat	and	
security	on	web	site.
 
632203	 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-6)
	 (Object-Oriented	Programming	)	
	 วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	632201	หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร
	 หลักการในการเขียนโปรแกรมเชงิวตัถ	ุแนวคดิเชงิวัตถ	ุลกัษณะของ
วตัถุ	การสรางคลาส	การสบืทอดคณุสมบตั	ิเอนแคบซเูลชัน่	โพลมีอรฟซมึ	การ
ท�างานของเธรด	การเขียนโปรแกรมดวยภาษาเชิงวัตถุ
	 	Object-oriented	concept	concerning	object,	class,	
inheritance,	 encapsulation,	 polymorphism,	 and	 thread	
methodology.	Object-oriented	design	and	programming.
 
632204	 วิศวกรรมซอฟตแวร	 3(3-0-6)
	 (Software	Engineering)
	 วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	632211	การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ
	 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร	กลยุทธในการพัฒนาซอฟตแวร	
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟตแวร	การออกแบบเพื่อการเวียนใชและการบ�ารุง
รักษา	การทดสอบ	การประมาณตนทุนซอฟตแวร	และการบริหารโครงการ
	 	Software	life	cycle.	Software	development	strategy.	
Procedure	in	software	development.	Requirement	engineering.	
Software	design	for	maintainable	ability.	Software	test	plan.	Cost	
estimation	for	software	development	and	project	management.
 
632205	 ระบบปฏิบัติการ	 3(3-0-6)
	 (Operating	Systems)
	 วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	632210	โครงสรางและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร
	 วิวัฒนาการและบทบาทหนาที่ของระบบปฏิบัติการ	วิธีการท�างาน
และสวนประกอบของโปรแกรมควบคุมระบบ	การท�างานทีละโปรแกรม	การ

ท�างานพรอมกันหลายโปรแกรม	ระบบการแบงเวลา	หนวยความจ�าชั่วคราว	
การจดัสรรทรพัยากรของระบบซึง่รวมถงึหนวยความจ�าโปรเซสเซอร	อปุกรณ
และแฟมขอมูล	ปญหาพื้นฐานที่เกี่ยวกับการท�างานของโปรแกรมควบคุม
ระบบ	จังหวะประสานงาน	การก�าหนดล�าดับชั้นงาน	การแบงหนวยความจ�า
แบบเสมือน	การประมวลผลแบบขนาน	
	 	Evolution	and	roles	of	operating	systems.	Concept	and	
components	of	operating	systems.	Single-task	processing,	multi	
programming,	time	sharing,	and	cache	memory	methodology.	
Computer	resource	management	concerning	memory,	processor,	
devices,	and	file	systems.	Basic	problems	in	system	controlling	
program.	Synchronization,	concurrency,	and	job	scheduling	
management.	Virtual	memory	organization.

632206	 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม	 3(2-2-6)
	 (Data	Structures	and	Algorithms	)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 บทบาทของอัลกอริธึมที่ใชในกระบวนการแกปญหา	โครงสราง
ขอมูล	แถวล�าดับ	สายขอมูล	รายการโยงสแตค	คิว	ทรี	ไบนารีทรี	กราฟ	การ
เรียงล�าดับขอมูล	และการคนหาขอมูล	กลยุทธในการแกปญหา	การวิเคราะห
ความซับซอนของขั้นตอนวิธี	การออกแบบขั้นตอนวิธีส�าหรับการแกปญหา	
ประเภทของขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร
	 	Roles	of	algorithm	in	problem	solving.	Data	structure	
concerning	arrays,	linked	lists,	stacks,	queues,	trees,	and	graphs.	
Sorting	and	searching	algorithm.	Problem	solving	methodology	
and	design.	Algorithm	complexity	analysis.	Types	of	problem-
solving-based	algorithms.
 
632207	 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร		 3(2-2-6)
	 (Data	Communications	and	Computer	Networks)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 องคประกอบของระบบการสื่อสารขอมูล	ตัวกลางและอุปกรณ
ส�าหรับการสื่อสาร	การสื่อสารแบบใชสายและการสื่อสารแบบไรสาย	
เทคโนโลยีดานการสื่อสารขอมูลแบบตางๆ	สถาปตยกรรมการสื่อสารและ
โปรโตคอล	มาตรฐานโอเอสไอ	โปรโตคอลที่ใชในเครือขายตาง	ๆ	การแกไข
ปญหาในการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร
	 Components	of	data	communication	systems.	Media	and	
instruments	relevant	to	data	communications.	Wired	and	wireless	
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network	communication.	Types	of	data	communications.	
Computer	network	architecture.	Network	protocal.	OSI	standard.	
Problem	solving	in	computer	network	services.
 
632208	 ระบบฐานขอมูล	 3(2-2-6)
	 (Database	Systems)
	 วชิาบงัคบักอน	:	เคยเรยีน	632206	โครงสรางขอมลูและอลักอรธิมึ
	 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับฐานขอมูล	ความเปนมาและแนวคิด	ชนิด
ของฐานขอมูล	การออกแบบฐานขอมูลโดยใชตัวแบบเอ็นทิตีรีเลชันชิพ	การ
ท�าบรรทดัฐาน	ฐานขอมลูเชงิสมัพันธ	ภาษาเอสคิวแอล	หลกัการระบบจดัการ
ฐานขอมูล	การปฏิบัติการและการประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูล
	 Introduction	and	concept	of	database	systems.	Types	of	
databases.	Database	design	through	entity	relationship	model.	
Normalization,	relational	database,	and	query	language.	Database	
administration	and	management.	Practical	aspects	of	database	
management	systems.
 
632209	 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร	 3(2-2-6)
	 (Computer	Security)
	 วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	632207	การสื่อสารขอมูลและเครือ

ขายคอมพิวเตอร
	 เทคนคิการวเิคราะหความปลอดภยัและความมัน่คงในระดบัตาง	ๆ 	
ของเครือขายแบบเปด	เทคโนโลยีด านความปลอดภัยของเครือขาย
คอมพวิเตอร	เทคนคิการเขารหสั	ความปลอดภยัในเครอืขายอนิเทอรเนต็	ไวรสั	
เวิรม	ไฟลวอลล	การบริหารความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 Principles	of	network	security	on	various	levels	of	open	
systems.	Technology	on	computer	network	security.	Cryptosystem	
techniques.	Security	on	Internet	systems.	Virus,	worm,	and	firewall.	
Security	management	on	information	technology.
 
632210	 โครงสรางและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร	 3(3-0-6)
	 (Computer	Organization	and	Architecture)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 วิวัฒนาการโครงสรางระบบคอมพิวเตอร	ระบบตัวเลขที่ใชแทน
ขอมูล	ภาษาเครื่อง	ภาษาแอสแซมบลี	หนวยประมวลผล	การก�าหนดที่อยู	
หนวยความจ�าและล�าดับชัน้ของหนวยความจ�า	หนวยความจ�า	การน�าเขาและ

สงออกขอมลู	สถาปตยกรรมคอมพวิเตอร	ระบบการท�างานแบบมลัติโปรแกรม
มิ่ง	มัลติทาสกิ้งและแบบเสมือน	
	 Evolution	on	computer	organization.	Number	system	
used	for	internal	data	representation.	Machine	language,	assembly,	
processing	unit,	storage	unit,	memory	and	memory	hierarchy,	and	
input/output	peripherals.	Computer	architecture	technology.	
Multi-programming	and	multi-tasking	system.

632211	 การวิเคราะหและออกแบบระบบ	 3(3-0-6)
	 (Systems	Analysis	and	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	632201	หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร	และ	632208	ระบบฐานขอมูล
	 แนวความคิดในการพัฒนาระบบ	ขั้นตอนการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบงาน	และเทคนิคการรวบรวมความตองการ	วิธีการวิเคราะห
ความตองการเพือ่การพฒันาระบบ	แผนภาพการไหลของขอมลู	สวนเชือ่มตอ
กับผูใช	โครงสรางขอมูล	ผังระบบงาน	การเขียนขอก�าหนดซอฟตแวร	การ
ออกแบบฐานขอมูล	การออกแบบสวนติดตอผูใช	และการออกแบบโมดูลการ
ท�างาน	เทคนิคและขั้นตอนการทดสอบระบบงาน
	 Concept	in	system	development.	Steps	in	system	analysis	
and	design.	Requirement	gathering	and	analysis	techniques.	Data	
flow	diagram,	User-interface	design,	data	structure	analysis,	and	
work	flow	diagram.	Software	specification.	Database	design.	System	
testing	and	implementation	techniques.

632212	 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย	 3(2-2-6)
	 (Technology	Multimedia)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ประเภทของกราฟก	หลักการออกแบบกราฟก	ออกแบบกราฟก
เบือ้งตน	การใชเครือ่งมอืในการออกแบบ	การสรางภาพเคลือ่นไหว	การตดัตอ
ภาพและเสียง	การสรางภาพเสมือนจริง	ประยุกตใชสื่อประสมแบบตางๆ
	 Types	of	graphics	and	graphic	design	concept.	Principle	
of	creating	basic	figures.	Software	tools	used	in	graphic	design.	
Techniques	in	animation	creation,	audio	and	video	montage.	
Virtual	image	creation.	Multimedia	applications.
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632213	 โครงงานคอมพิวเตอร	1	 1(0-2-6)
	 (Computer	Project	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	นักศึกษาชั้นปที่	3	ขึ้นไป
	 มุงเนนใหนักศึกษาปฏิบัติงานจริง	โดยนักศึกษาแตละกลุมจะตอง
ท�าการศึกษาหัวขอการท�างานที่เกี่ยวของกับดานวิทยาการคอมพิวเตอร	เพื่อ
การออกแบบระบบ	หรือก�าหนดแนวทางการแกไขปญหาดานตางๆ	โดยใช
ความรูพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร	รวมถึงการประยุกตใชแนวคิดและ
เทคนิคที่เคยเรียนมา	ซึ่งจะมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหค�าแนะน�า	และตอง
เสนอรายงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
	 	This	course	aims	at	developing	student’s	practical	ability.	
Students	are	divided	into	groups,	each	of	which	has	to	study	topic	
subjected	to	computer	science	technology	under	supervision	of	
the	project	advisor.	At	the	end	of	the	semester,	the	design	of	the	
project,	in	terms	of	final	report,	must	be	submitted	to	the	project	
advisor.
 
632214	 โครงงานคอมพิวเตอร	2	 2(0-4-12)
	 (Computer	Project	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632213	โครงงานคอมพิวเตอร	1
	 เปนโครงงานท่ีตอเน่ืองจาก	โครงงานคอมพิวเตอร	1	โดยน�าโครง
งานท่ีผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา	มาพัฒนาใหสมบูรณ	ทดสอบ	
และติดตั้งระบบ	สงเอกสารประกอบ	และตองผานการสอบปากเปลาและ
การน�าเสนอโครงงาน	โดยนักศึกษาจะท�างานดังกลาวภายใตค�าแนะน�าของ
อาจารยที่ปรึกษา	
	 	The	continuation	study	of	Computer	Project	1.	The	
designed	project	approved	by	project	advisor	is	to	be	completely	
developed,	tested,	and	implemented.	Complete	final	report	
together	with	presentation	document	must	be	presented	to	the	
appointed	committee	at	the	end	of	the	semester.

2.หมวดวิชาเอกเลือก
632301	 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ	 3(3-0-6)
	 (Object-Oriented	Analysis	and	Design)
		 วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	632203	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	

และ	632211	การวิเคราะหและออกแบบระบบ
	 	แนวคดิเทคโนโลยเีชงิวตัถุ	การวเิคราะหโดยใชแนวคดิเชงิวตัถ	ุการ
ออกแบบโดยใชแนวคิดเชิงวัตถุ	การจ�าลองระบบโดยใชแนวคิดเชิงวัตถุดวย

ภาษายูเอ็มแอล	การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ	การออกแบบสวนติดตอ
ผูใช	การออกแบบฟงกชัน่การท�างาน	การออกแบบฐานขอมลู	การเปรยีบเทยีบ
ระเบยีบวธีิการวเิคราะหและออกแบบเชงิวัตถกุบัระเบยีบวธิกีารวเิคราะหและ
ออกแบบเชิงโครงสราง
	 	Object-oriented	paradigm.	Object-oriented	analysis	and	
design	methodology.	Drawing	object-oriented	system	prototypes	
through	UML.	System	architecture	design,	and	database	design.	
Comparison	between	object-oriented	and	structural	analysis	and	
design	methodology.
 
632302	 การพัฒนาซอฟตแวรและการจัดการโครงการ		 3(3-0-6)
	 (Software	Development	and	Project	Management)	
	 วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	632204	วิศวกรรมซอฟตแวร
	 แนวคิดพื้นฐาน	และหลักการการพัฒนาซอฟตแวร	การวางแผน	
การติดตามโครงการ	ขอจ�ากัดของขอก�าหนดดานสมรรถนะ	ตารางเวลาและ
งบประมาณ	เครื่องมือในการท�าตารางเวลา	การประมาณระยะเวลา	แผนผัง
โครงขายการท�างาน	การจัดการกลุมการท�างาน	กลุมสนับสนุนการท�างาน	
บทบาทของผูจัดการโครงการ	เครื่องมือในการติดตามโครงการ	และรายงาน
ตนทุนของโครงการ
	 Foundation	and	principle	of	software	development.	
Project	planning	and	monitoring.	Limitation	on	capacity	conditions,	
schedule,	and	budget.	Tools	used	in	creating	and	approximating	
schedule.	Project	flow	diagram.	Working	group	management.	Roles	
of	project	manager.	Project	progress	tracking	tools.

632303	 การประกันคุณภาพและการทดสอบซอฟตแวร	 3(3-0-6)
	 (Software	Quality	Assurance	and	Testing)
	 วิชาบังคับกอน	:	เคยเรียน	632204	วิศวกรรมซอฟตแวร
	 เทคนคิและหลกัการทดสอบซอฟตแวร	การพฒันาแผนการทดสอบ	
การจัดการกระบวนการทดสอบ	การรายงานปญหาและผลการทดสอบ	การ
วเิคราะหความตองการเพือ่จดัท�าแผนกลยทุธในการทดสอบใหเหมาะสม	การ
ประยุกตใชเทคนิคการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ	การใชเทคนิคทางสถิติเพื่อ
ประเมินผลของขอผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ	การประกันคุณภาพของ
ซอฟตแวร
	 Software	 validation	 and	 verif ication	 concepts.	
Development	of	test	and	implementation	plan.	Test	result	and	
defect	report.	Requirement	analysis	for	preparing	strategic	test	
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plan.	Statistic	methodology	for	evaluating	defect	resulting	from	
test	procedure.	Software	quality	assurance.
 
632304	 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ		 3(2-2-6)
	 (Object-Oriented	Software	Development)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632203	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
	 การพฒันาซอฟตแวรโดยใชภาษาทีส่นบัสนนุการพฒันาซอฟตแวร
เชงิวตัถุ	การวเิคราะหและออกแบบโดยใชยเูอม็แอล	การประยกุตใชเฟรมเวริก	
การพัฒนาซอฟตแวรท�างานกับฐานขอมูล	การทดสอบซอฟตแวร	
	 Software	development	via	object-oriented	supporting	
languages.	Analysis	and	design	pattern	using	UML	and	framework	
methodology.	Database	connectivity.	Software	testing.

632305	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส�าหรับอุปกรณเคลื่อนที่	 3(2-2-6)
	 (Mobile	Application	Programming)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632203	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
	 สถาปตยกรรมของอุปกรณเคลื่อนท่ี	การเขียนโปรแกรมส�าหรับ
อปุกรณเคลือ่นที	่การพฒันาซอฟตแวรส�าหรบัอปุกรณเคลือ่นที	่ออกแบบสวน
ตดิตอกบัผูใช	โดยใชเครือ่งมอืจ�าลองการท�างานบนอปุกรณเคลือ่นทีใ่หสามารถ
ท�างานไดบนเครือ่งไมโครคอมพวิเตอร	การแปลงไฟลไปใชในอปุกรณเคลือ่นที่	
การติดตอขอมูลผานเซอรฟเวอรจ�าลอง
	 Mobile	architecture.	Mobile	programming	concept.	Mobile	
application	development.	User-interface	design	by	simulating	
interface	on	microcomputer.	Mobile	data	handling	through	virtual	
server.
 
632306	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ	 3(2-2-6)
	 (Web	Application	Programming)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632201	หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร	และ632202	การออกแบบและ
พัฒนาเว็บ

	 หลกัการพฒันาโปรแกรมประยกุตบนเวบ็	โครงสรางการท�างานของ
เวบ็เซริฟเวอร	เวบ็บราวเซอร	การออกแบบสวนตดิตอกบัผูใช	การบนัทกึขอมลู
ผานฟอรม	การเช่ือมตอกับโปรแกรมบนเว็บบราวเซอร	การพัฒนาโปรแกรม
ฝ่งแมขายดวยภาษามาตรฐานตางๆ	การควบคุมสถานะของโปรแกรมดวย
เซสชั่น	การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเช่ือมตอฐานขอมูล	การจัดการขอมูลดวย
เซสชั่นอารเรย	รวมถึงการแสดงรายงานในรูปแบบตางๆ

	 Concept	on	web	application	program	development.	
Structure	of	web	server	and	web	browser.	User-interface	design.	
Data	entry	through	forms.	Web	server	connectivity.	Standard	
languages	for	sever	program	development.	Program	status	control	
via	sessions.	Developing	program	for	database	connectivity	and	
generating	various	forms	of	report.
 
632307	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยภาษาวิชวล	 3(2-2-6)
	 (Visual	Application	Programming)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632201	หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร
	 การพัฒนาโปรแกรมประยกุตดวยภาษาวชิวล	โครงสรางของภาษา
วิชวล	ประเภทของขอมูลและรูปแบบค�าสั่ง	การสรางสวนปฏิสัมพันธกับผูใช	
การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการท�างานของคอนโทรลตาง	ๆ	การเชื่อมตอ
กับฐานขอมูล	การตรวจสอบขอผิดพลาด	การเชื่อมตอกับฐานขอมูลมากกวา
หนึ่งฐาน	การใชค�าสั่งเอสคิวแอลท�างานกับฐานขอมูล	การสรางรหัสอัตโนมัติ	
การจัดท�ารายงาน
	 Development	of	application	programs	through	visual	
languages.	Visual	language	structure.	Syntax	and	semantics	format	
of	visual	programs.	User-interface	and	control	structures.	Database	
connectivity	and	SQL	command.	Error	detection,	automatic	coding,	
and	report	creation.
 
632308	 การโปรแกรมเกม	 3(2-2-6)
	 (Game	Programming)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632203	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
	 การโปรแกรมเกม	เพ่ือพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน	ระบบ
กราฟกที่ใชในเกม	สถาปตยกรรมเกม	กระบวนวิธีในการโปรแกรมเกม	การ
ออกแบบปญญาประดษิฐในเกมและการน�าไปใช	เทคโนโลยทีีเ่กีย่วของกบัเกม	
แนวโนมของเทคโนโลยีใหมๆ	ส�าหรับการพัฒนาเกม
	 Concept	on	game	programming	for	computer	game	
development.	Graphic	methodology	in	game,	game	architecture,	
and	game	programming	patterns.	Applying	artificial	intelligence	in	
game	development.	Trends	of	modern	technology	in	game	
development.
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632309	 การโปรแกรมฐานขอมูล	 3(2-2-6)
	 (Database	Programming)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632208	ระบบฐานขอมูล
	 การสรางฐานขอมูล	การเขียนค�าสั่งเอสคิวแอล	เพื่อท�างานกับฐาน
ขอมูลเชิงสัมพันธ	การจ�ากัดการเขาถึงขอมูล	การเรียงล�าดับขอมูล	การสืบคน
ขอมูลจากหลายตาราง	การเชื่อมตาราง	การใชฟงกชันเดี่ยวและฟงกชันกลุม	
การใชคิวรียอย	การสรางและจัดการตาราง	การควบคุมการเขาถึงขอมูล	การ
ใชตัวแปร	การเขียนค�าสั่งเพื่อเปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูล	การเขียน
โปรแกรมสรางฟอรมและรายงาน
	 	Database	creation	procedure.	Accessing	relational	
database	through	SQL	commands.	User	access	controlling.	Data	
sorting.	Obtaining	data	from	multiple	tables.	Joining	tables.	Single-
row	functions	and	group	functions.	Subquery	management.	
Creating	and	managing	tables.	Database	manipulation	commands.	
Writing	programs	to	create	forms	and	reports	from	database.
 
632310	 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาสมัยใหม	1	 3(2-2-6)
	 (Programming	with	Modern	Language	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632201	หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร
	 ภาษาโปรแกรมเกิดใหมที่มีแนวโนมไดรับความนิยม	จุดเดน	ขอ
จ�ากัดของภาษาและลักษณะงานที่เหมาะสมกับการใชภาษา	โครงสราง	
ไวยากรณค�าสั่งของภาษาและเคร่ืองมือท่ีใชส�าหรับเขียนภาษาน้ันๆ	เพื่อให
สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหาได
	 	Trendy	contemporary	programming	language	Its	
distinction	and	limitation.	Characteristics	of	the	applications	of	its	
appropriation.	Syntax	and	semantics	of	the	language.	Tools	used	
in	writing	the	program.	
 
632311	 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาสมัยใหม	2	 3(2-2-6)
	 (Programming	with	Modern	Language	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632201	หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร
	 ภาษาโปรแกรมเกิดใหมที่มีแนวโนมไดรับความนิยม	จุดเดน	ขอ
จ�ากัดของภาษาและลักษณะงานที่เหมาะสมกับการใชภาษา	โครงสราง	
ไวยากรณค�าสั่งของภาษาและเคร่ืองมือท่ีใชส�าหรับเขียนภาษาน้ันๆ	เพื่อให
สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหาได

	 Trendy	contemporary	programming	language.	its	
distinction	and	limitation.	Characteristics	of	the	applications	of	its	
appropriation.	Syntax	and	semantics	of	the	language.	Tools	used	
in	writing	the	program.	
 
632312	 การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร	 3(2-2-6)
	 (Computer	Network	Administration)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632207	การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร
	 หลักการท�างานพ้ืนฐานของอุปกรณจัดเสนทาง	การเชื่อมตอกับ
เครือขายแบบตางๆ	เทคโนโลยีแบบไคลแอนท/เซอรฟเวอร	การเชื่อมตอสาย
เคเบิล	การเดินสายระบบเครือขายระยะใกล	การวางแผนติดตั้งระบบเครือ
ขาย	การสรางผูใชงานและการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร	การแกไขปญหา
ที่เกิดจากการใชงานระบบเครือขาย
	 Basic	function	of	communication	media.	Network	
architecture.	Client/server	technology.	Network	cabling	and	
connectors.	Local	area	network.	Network	administration,	planning,	
and	installation.	User	account	generation,	and	network	management	
procedure.	Network-usage	problem	solving.
 
632313	 คอมพิวเตอรกราฟกส	 3(2-2-6)
	 (Computer	Graphics)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลกัการเบือ้งตนเกีย่วกบัคอมพวิเตอรกราฟกส	การจ�าลองและการ
แทนวัตถุดวย	ตัวแบบ	การแปลงต�าแหนง	การยอขยาย	การสองสวาง	การไล
สี	กระบวนการสรางภาพสองมิติจากตัวแบบ	การท�าภาพเคลื่อนไหว	การปะ
ติดพื้นผิวดวยภาพ	ทฤษฎีทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรกราฟก
ส	การใชเครื่องมือในการท�ากราฟกส	
	 Computer	graphics	concept.	Figure	simulation	through	
model.	Techniques	in	transforming,	scaling,	eliminating,	and	
shading.	Creating	two-dimensional	views	from	model.	Animation	
and	image	texturing.	Mathematic	theory	relevant	to	computer	
graphic.	Tools	used	in	generating	graphics.
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632314	 ปัญญาประดิษฐ	 3(3-0-6)
	 (Artificial	Intelligence)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632206	โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
	 ตรรกะทางปญญาประดิษฐ	การแทนปญหา	การแกปญหาดวยการ
คนหา	องคความรูแบบฟสซี	ตัวแบบปญญาประดิษฐ	เครือขายประสาท	การ
ใหเหตุผลอัตโนมัติ	กระบวนการอนุมานการใหเหตุผล
	 Artificial	intelligence	principle	and	logic.	Knowledge	
representation.	Search-based	problem	solving.	Fuzzy	logic	system,	
neural	network	systems,	and	expert	systems.

632315	 หลักการคลังขอมูลและเหมืองขอมูล	 3(2-2-6)
	 (Data	Warehouse	and	Data	Mining	Principles)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632208	ระบบฐานขอมูล
	 ความหมายของคลังขอมูล	โครงสรางของคลังขอมูล	การออกแบบ
คลังขอมูล	ขั้นตอนการพัฒนาคลังขอมูล	ความหมายของการท�าเหมืองขอมูล	
หลักการของการท�าเหมืองขอมูล	การเตรียมขอมูลเพื่อการท�าเหมืองขอมูล	
เทคนิคของการท�าเหมืองขอมูล
	 Data	warehousing	concept	and	architecture.	Data	
warehouse	design	and	development.	Data	mining	concept	and	
principle.	Data	preprocessing	and	mining	techniques.
 
632316	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)
	 (Management	Information	System)	   
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพือ่
การจดัการ	โครงสรางองคกร	องคประกอบของระบบสารสนเทศ	ประเภทของ
ระบบสารสนเทศ	ผลกระทบของระบบสารสนเทศตอองคกร	การวางกลยุทธ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศ	บทบาทเชิงกลยุทธของระบบสารสนเทศ	
ทฤษฎีการตัดสินใจ	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	หลักการคลังขอมูล	เหมือง
ขอมูล	และการประยุกตใชในเชิงการแขงขันทางธุรกิจ	กรณีศึกษาตางๆ	ที่
เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
	 Concept	on	information	systems	and	management	
information	system.	Types	of	Organization	chart.	Structures,	
elements,	and	types	of	information	system.	Roles	and	impacts	of	
information	system	to	organization.	Strategy	in	information	system	
development.	Strategic	roles	of	information	system	in	decision	
making	and	decision	support	system.	Data	warehouse	and	data	

mining	principles.	Applying	information	technology	in	business	
competition.	Case	studies	in	management	information	systems	
related	fields.
 
632317	 พาณิชยดิจิทัล
	 (Digital	Commerce)	 3(3-0-6)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดและเทคโนโลยีเกี่ยวกับพาณิชยดิจิทัล	โครงสรางและองค
ประกอบของพาณชิยดจิทิลั	ประเภทของธรุกจิบนอนิเทอรเนต็และอปุกรณไร
สาย	ปจจัยในการท�าธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส	ระบบการช�าระเงนิและการรกัษา
ความมัน่คงส�าหรบัพาณชิยดจิทิลั	บทบาทของรฐับาลและกฎหมายทีเ่กีย่วของ	
ผลกระทบและประโยชนทางกลยุทธส�าหรับพาณิชยดิจิทัล	การจัดการ
ซัพพลายเชนและลอจิสติกส
	 	Principles	and	technologies	relevant	to	digital	commerce.	
Structure	and	elements	of	digital	commerce.	Types	of	business	
on	Internet	and	mobile	technologies.	Factors	in	managing	digital	
commerce.	Electronic	banking	and	security	system	on	digital	
commerce.	Roles	of	government	sectors.	Related	laws	and	
regulations.	Impact	and	strategic	benefits	of	digital	commerce.	
Supply	chain	management	and	logistics.
 
632318	 การประมวลผลกลุมเมฆ		 3(2-2-6)
	 (Cloud	Computing)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลกัการการประมวลผลแบบกลุมเมฆ	โครงสรางและสถาปตยกรรม
แบบกลุมเมฆ	การเขาถึงการประมวลผลแบบกลุมเมฆ	การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตบนกลุมเมฆ	การจ�าลององคกร	การโยกยายระบบไปอยูบนกลุมเมฆ
	 Principles	of	cloud	computing.	Cloud	computing	
architecture	and	service	models.	Developing	application	programs	
on	cloud	infrastructure.	Cloud	computing	visualization.
 
632319	 อินเทอรเน็ตส�าหรับสรรพสิ่ง	 3(2-2-6)
	 (Internet	of	Things	Technology)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดพื้นฐานอินเทอรเน็ตส�าหรับสรรพสิ่ง	ประวัติความเปนมา	
ความหมาย	การประยุกตใชและวิวัฒนาการของอินเทอรเน็ตส�าหรับสรรพสิ่ง	



488

เทคโนโลยีและเครื่องมือส�าหรับอินเทอรเน็ตส�าหรับสรรพส่ิง	การออกแบบ
อินเทอรเน็ตส�าหรับสรรพสิ่งในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ	การสรางและการ
ปรับใชอินเทอรเน็ตส�าหรับสรรพสิ่งใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับองคกร
	 Basic	concept	on	Internet	of	things	(IOT)	technology.	
History,	evolution,	positioning,	and	representative	application	of	
IOT.	Techniques	and	tools	relevant	to	IOT.	Logical	and	physical	
design	on	IOT.	Construction	of	IOT	for	organization	utilization.

632320	 การประมวลผลภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอรวิชั่น		 3(2-2-6)
	 (Digital	Image	Processing	and	Computer	Vision)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 พื้นฐานภาพดิจิทัล	แบบจ�าลองภาพ	การแปลงภาพ	การปรับปรุง
ภาพใหดีขึ้น	การซอมแซมภาพ	การลดขนาดขอมูลภาพ	การแบงและจ�าแนก
ภาพ	การแทนและจ�ากัดความภาพ	การรูจ�าและการแปลความหมาย	หัวขอ
เกี่ยวกับการประมวลผลภาพที่นาสนใจในปจจุบัน
	 Basic	concept	of	digital	images.	Image	simulation	and	
image	model.	Image	transformation,	adjustment,	amendment,	
and	scaling.	Image	quantization.	Image	representation	and	
definition.	Image	recognition.	Current	topics	on	image	processing.
 
632321	 หัวขอเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร	1	 3(2-2-6)
	 (Special	Topics	in	Computer	Science	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบัน	และแนวโนมในอนาคตที่เกี่ยวของกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร	
	 	Topics	of	contemporary	and	nearby	interests	related	to	
computer	science	fields.
 
632322	 หัวขอเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร	2	 3(2-2-6)
	 (Special	Topics	in	Computer	Science	2)
	 วิชาบังคับกอน	:	สอบได	632320	หัวขอเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร	1
	 หัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบัน	และแนวโนมในอนาคตที่เกี่ยวของกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร	
	 	Topics	of	contemporary	and	nearby	interests	related	to	
computer	science	fields.
 

632323	 สหกิจศึกษา	 6(0-30-0)
	 (Cooperative	Training)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 นกัศกึษาไปท�างานในโรงงานอตุสาหกรรม	ธรุกิจเอกชน	หรอืหนวย
งานราชการเปนเวลา	ไมนอยกวา	270	ชั่วโมง	ท�ารายงานประกอบ	และมีการ
นิเทศกจากคณาจารยในหลักสูตร
	 Students	are	assigned	to	get	at	least	270	hours	on-job	
training	in	industrial	factories,	business	organizations,	or	government	
sectors,	under	supervision	from	both	the	employer	and	the	
university	supervisor.	The	progress	report	has	to	be	submitted	to	
the	appointed	committee	at	the	end	of	the	semester.

633101		จิตวิทยาและสังคมวิทยาการบริหาร		 		3(3-0-6)
	 (Managerial	Psychology		and	Sociology)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี	
	 ศกึษาถงึทฤษฎแีละพฤตกิรรมทางสงัคมของบคุคล	การปรบัตนทาง
สงัคมและการตดัสนิใจในการท�างานรวมกบัผูอืน่	แรงจงูใจในการท�างาน	ความ
พงึพอใจ	ขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน	สภาพการท�างาน	สิง่แวดลอมในการ
ท�างาน	ความปลอดภยัในการท�างาน	ความเหนือ่ยลาและประสทิธภิาพในการ
ท�างาน	จติวิทยาของการท�างาน	ตลอดจนความสมัพนัธระหวางผูบงัคับบญัชา
กับผูใตบังคับบัญชา
	 Theories	and	personal/social	behaviors;	social	adjustment	
and	decision	to	work	with	others;	work	motivation;	satisfaction,	
morale	and	work	encouragement;	working	conditions	and	
environment,	safety	in	the	workplace,	fatigue,	and	work	
performance;	psychology	of	work;	superior-subordinate	relationship.
   
633102	 หลักรัฐศาสตร	 3(3-0-6)
	 (Principle	of	Political	Science)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศกึษาขอบขายและวธิกีารศกึษาทางรฐัศาสตร	ความสมัพนัธระหวาง
วิชารัฐศาสตรกับสาขาวิชาอื่น		ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน	และ
ระหวางอ�านาจกับกฎหมาย		กระบวนการทางการเมือง	รัฐบาล	รัฐสภา	
พรรคการเมือง	กลุมผลประโยชน	สิทธิและอุดมการณทางการเมืองที่ส�าคัญ	
ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ
	 Scope	of	political	science	and	methodology;	relationship	
of	political	science	and	related	fields;	relationships	between	state	
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and	people,	power	and	law;	political	process;	government;	
parliament;	political	parties,	interest	groups;	ideological	and	
political	rights;	international	relations.

633103	 ประชาคมโลก	โลกาภิวัตนกับสังคมไทย	 3(3-0-6)		
	 (World	Community,	Globalization	and	Thai	Society)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศกึษาประเทศสมาชกิของประชาคมโลกในปจจุบนั	การจดัระเบยีบ
เศรษฐกิจ	สังคมและการเมืองโลก	ลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ประชาคมโลกกับกระแสโลกาภิวัตนและผลกระทบตอประเทศตาง	ๆ	ใน
ภมูภิาคเอเชยีและประเทศไทย	กลุมภมูภิาคและความสมัพนัธระหวางกลุมใน
ประชาคมโลก	ความสัมพันธระหวางประเทศในสมาคมอาเซียน		และ
ประชาคมลุมน�้าโขง
	 Member	countries	of	current	world	community;	global	
economic,	social,	and	political	organization;	characteristics	of	
relationship	among	members	in	global	community	and	globalization,	
including	impacts	on	Thailand	and	Asian	countries;	regional	groups	
and	global	community	interrelationships;	international	relations	
among	the	AEC	and	Mekong	community.

633104		การเมืองการปกครองของไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Government	and	Politics)
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาถึงวิวัฒนาการและพฒันาการของระบบการเมอืงการปกครอง
และสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองของไทย	ตลอดจน
สภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลตอความเปนสถาบันทางการ
เมอืง	การปกครอง	และระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิของไทย	ตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมไทย	วฒันธรรมและพฤติกรรมทางการเมอืงของคนไทย	
และผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยดวย
	 Evolution	and	development	of	Thailand’s	political	
systems,	political	institutions,	and	political	processes;	social	and	
economic	environments	affecting	political,	government,	and	
bureaucratic	institutionalization;	changes	in	society,	culture,	and	
political	behavior	in	Thailand;	impacts	on	Thai	people’s	ways	of	
life.

633105	 การบริหารทองถิ่นของไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Local	Administration)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ�านาจการปกครอง	ท่ีเปน
รากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย	จากแนวคิด
ตะวันตก	และเนนระบบการบริหารทองถิ่นของไทย	ประวัติและพัฒนาการ
ความสัมพันธระหวางการบริหารทองถิ่นกับการปกครองสวนกลางและสวน
ภูมิภาคในแงความสัมพันธทางอ�านาจ		รูปแบบ	ปญหาและผลกระทบตอการ
พัฒนาสังคมและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย
	 Concepts	and	theories	of	decentralization	as	a	foundation	
of	government	and	democratic	development	initiated	in	Western	
concept	with	an	emphasis	on	Thai	local	government	system;	
history	and	development	of	the	relationship	between	central	and	
local	administration	in	terms	of	power,	form,	problem,	and	impact	
on	social	and	democratic	development	in	present	Thailand.

633106		จริยธรรมกับการบริหาร	 3(3-0-6)		
	 (Ethics	and	Administration)
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
			 ศึกษาทฤษฎีกับแนวความคิดของหลักจริยธรรม	ความแตกตาง
ระหวางจริยธรรมกับ	ศีลธรรม	คุณธรรม	จรรยาบรรณ	วินัยและกฎหมาย	
วเิคราะหแนวคดิของการมจีติใจแบบประชาธปิไตยของผูบรหิาร	จรยิธรรมใน
การใหบรกิารแกประชาชน	การยดึหลกัคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคลและ
การบริหารคาตอบแทน	การใหความเปนธรรมในการด�าเนินการทางวินัย	
ตลอดจนการประยกุตหลกัทศพศิราชธรรมและหลกัธรรม	ทางศาสนามาใชใน
การบริหาร
	 Theories	and	concepts	of	ethics;	differences	in	ethics,	
morals,	code	of	conduct,	discipline,	and	law;	conceptual	analyses	
in	executive’s	democratic	spirit;	ethics	for	public	service;	principles	
of	virtue	for	human	resource	management	and	compensation	
management;	fair	treatment	in	discipline	procedures;	applications	
of	principles	of	dasavidha	rajadhamma	(tenfold	virtue	of	the	ruler)	
and	dharmic	principles	of	religion	in	management.
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633107	 กฎหมายปกครอง	 3(3-0-6)
	 (Administrative	Law)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาประวัติและลักษณะทั่วไปของฝายปกครองและกฎหมาย
ปกครอง	บอเกิดของกฎหมายปกครอง	การใชและการตีความกฎหมาย
ปกครอง	การจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินระบบราชการไทยความ
เก่ียวพันธระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย	การควบคุมฝาย
ปกครอง	ศาลปกครอง	คดีปกครอง	และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางการปกครองฉบับปจจุบัน
	 History	and	general	characteristics	of	administrative	law	
and	management;	origin	of	administrative	law;	administrative	law	
adjudication;	administrative	organization	of	Thailand;	bureaucratic	
system;	relationship	between	government	officials	and	state	law;	
administrative	control;	administrative	court;	administrative	case;	
current	Administrative	Procedure	Act.

633108	 รัฐธรรมนูญและกฎหมายส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร	 3(3-0-6)
	 (The	Constitution	and	Law	for	Public	Administration)
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษา	ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	ประกอบกับการศึกษา
ความหมาย	ประวัตแิละวิวัฒนาการของรัฐธรรมนญู	แนวคดิและทฤษฎทีีส่�าคัญ
ของระบบรัฐธรรมนูญ	อาทิเชน	หลักนิติรัฐ	หลักนิติธรรม	หลักการแบงแยก
อ�านาจ	หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ	หลักความเสมอภาค	
เปนตน	และศึกษารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของประเทศไทยและกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
	 Introduction	to	law;	definition,	history,	and	evolution	of	
constitution;	main	concepts	and	theories	of	constitutional	systems,	
principles	of	legal	state	and	rule	of	law,	distribution	of	sovereign	
power,	constitution	as		supremacy	of	law,	equality;	Thailand’s	
present	constitution	and	related	organic	laws.

633109		เศรษฐศาสตรส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร			 3(3-0-6)
	 (Economics	for	Public	Administration)
		 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศกึษาเกีย่วกบัความรูทัว่ไปทางเศรษฐศาสตร		อปุสงค	อปุทาน	และ
การเปล่ียนแปลงของอุปสงคและอุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	ความยืดหยุน
ของอุปสงคและอุปทาน	ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคทฤษฎีการผลิต	ตนทุนการ

ผลิต	รายไดประชาชาติการบริโภค	การออม	การลงทุน	และบทบาทของรัฐ
ทางดานเศรษฐกิจที่มีตอสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง
	 Introduction	to	economics;	demand	and	supply;	dynamics	
of	supply	and	demand;	market	equilibrium;	flexibility	of	demand	
and	supply;	theories	of	consumer	behavior;	theories	of	product;	
production	cost;	national	income;	consumption;	savings;	
investment;	government	roles	towards	society,	economics,	and	
politics.

633201	 องคการและการจัดการ		 3(3-0-6)	
	 (Organization	and	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศกึษาเกีย่วกบัองคการไมวาจะเปนการเกดิข้ึนขององคการ	รปูแบบ
โครงสราง	สายการบังคับบัญชาขององคการ	ทั้งองคการภาครัฐ	ภาคเอกชน	
หรอืองคการทีไ่มใชทัง้ภาครฐัและเอกชน	การออกแบบองคการ	ทัง้นี	้กลุมวิชา
นี้ยังครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษยในองคการ	การพัฒนาองคการ	
เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริหารงานพัสดุ	การบริหารจัดการ
คณุภาพ	การจดัการความรูและองคการแหงการเรยีนรู	การควบคมุและตรวจ
สอบภายในการบริหารความเสี่ยง	ภาวะผูน�าและการท�างานเปนทีมและ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ	เปนตน
	 Organization,	management,	form	and	structure,	chain	of	
command	of	public	and	private	sectors	or	non-public	and	private	
sectors;	organizational	design;	organizational	human	behavior;	
organization	development;	technique	and	management	in	public	
sectors;	inventory	and	supply	administration;	quality	management;	
knowledge	management;	learning	organization;	internal	auditing	
and	control;	risk	management;	leadership;	teamwork;	innovative	
management.

633202	 นโยบายสาธารณะ	 3(3-0-6)
	 (Public	Policy)
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาแนวความคิดในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	ภาวะการตัดสินใจนโยบายและ
บริหารนโยบาย	การน�านโยบายไปปฏิบัติ	การประเมินผลนโยบาย	ลักษณะ
การบริหารที่สอดคลองกับนโยบาย	การพัฒนานโยบายท่ีเปนธรรมและ
สอดคลองกับความตองการของสาธารณะ
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	 Concept	study	in	public	policy	.	Factors	influencing	public	
policy.	Health	policy	decisions	and	policy	administration	.	Policy	
Implementation	Evaluation	policy	The	administration	‘s	policy	.	
Develop	a	policy	that	is	fair	and	consistent	with	the	needs	of	the	
public.

633203	การบริหารทรัพยากรมนุษย	 3(3-0-6)
	 (Human	Resource	Management)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาถึงปรัชญาและแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย	
วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย		นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย	
ตั้งแตการวางแผนก�าลังคน	การก�าหนดต�าแหนงงาน	การวิเคราะหงาน	การ
ก�าหนดเงินเดือนและคาตอบแทน	ตลอดจนถึงทฤษฎีการจูงใจ	การยกระดับ
ขวัญและก�าลังใจของบุคลากร	รวมทั้งแนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐและเอกชน
	 Study	the	philosophy	and	concept	of	human	resource	
management.		Evolution	of	Human	Resource	Management	Human	
resource	management	policy	The	Workforce	Planning	Job	
placement	Analysis	Determining	salaries	and	other	remuneration	
As	well	as	motivation	theories	To	raise	the	morale	of	the	personnel.		
Including	trends	in	Human	Resource	Management	and	the	private	
sector.
 
633204	 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร		 3(3-0-6)		
	 (Public	Administrative	Concepts	and	Theories)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาความหมาย	ประวัติและวิวัฒนาการ		แนวความคิด	ทฤษฎี	
ทางรัฐประศาสนศาสตร	เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม		แนวโนมของ
รัฐประศาสนศาสตรในปจจุบันและอนาคต
	 Definition,	history,	evolution,	concepts,	and	theories	and	
public	administration	on	modern	management;	trends	in	current	
and	future	public	administration.

633205	 การคลังและงบประมาณ		 3(3-0-6)			
	 (Public	Finance	and	Budgeting)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาความหมายและแนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงาน
คลัง	และงบประมาณ	บทบาทของรัฐทางการคลัง	องคการบริหารการคลัง	

ความสมัพนัธระหวางกระบวนการคลงักบัการบรหิาร	รายรบัของรฐับาล	และ
แหลงที่มาของรายได		หน้ีสาธารณะ	รายจายของรัฐบาล	กระบวนการงบ
ประมาณแผนดิน	และระบบการตรวจสอบตลอดจนนโยบายการคลังของ
รัฐบาล
	 Definition	and	general	concepts	of	finance	and	budgeting	
management;	government	role	in	finance;	finance	organization;	
relationship	between	financial	process	and	management;	
government	receipt;	source	of	revenue;	public	debt;	government	
expenditure;	budget	process;	auditing	system;	fiscal	policy.

633206	 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร		 3(2–2–5)
	 (Research	Methodology	in	Public	Administration)
	 วิชาบังคับกอน		:		ไมมี
	 ศึกษาความหมายและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรโดยเฉพาะ
ทางรฐัประศาสนศาสตร	กระบวนการและขัน้ตอนตาง	ๆ 	ในการท�าวจิยั	ตัง้แต
การก�าหนดหัวขอการท�าวิจัย	การทบทวนวรรณกรรม	การตั้งสมมติฐาน	การ
ออกแบบการวิจัย	การใชโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัย	การเขียนเคาโครง
การวจิยั	การอานรายงานการวจิยั	การน�าผลการวจิยัไปใชฝกปฏบิตั	ิการด�าเนนิ
งานวิจัยทุกขั้นตอน
	 Definition	and	research	methodology	in	social	sciences	
with	an	emphasis	on	public	administration;	research	processes	
and	procedures,	research	title,	literature	review,	hypothesis,	
research	design,	software	package	application,	research	proposal,	
research	report,	implementation	of	research	result,	and	overall	
research	processes.

633207	 การบริหารการพัฒนา		 3(3-0-6)		
	 (Development	Administration)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศก�าลังพัฒนา	ทฤษฎีและแนวคิด
ในการแกปญหาและสงเสริมการพัฒนาประเทศ	การจัดระบบบริหารใน
ประเทศก�าลงัพฒันา	การจัดองคการเพือ่ตอบสนองตอการพัฒนา	บทบาทของ
รฐับาลในการพัฒนาประเทศ	ตลอดจนปญหาและอปุสรรคตอการเปลีย่นแปลง
เพื่อการพัฒนา
	 Problems	arising	in	developing	countries;	theories	and	
concepts	of	solution	to	the	problem	and	promotion	on	country	
development;	management	system	in	developing	countries;	
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organization	in	response	to	development;	government	role	in	
country	development;	problem	and	obstacle	of	changes	in	
development.

633208	 ภาวะผูน�าและวัฒนธรรมองคการ	 3(3-0-6)		
	 (Leadership	and	Organizational	Culture)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน�า	ที่เก่ียวของกับบทบาทหนาที่
ของผูน�า	วิสัยทัศน	คุณลักษณะที่ดี	การสรางความเปนผูน�า	และการพัฒนา
ผูน�า	ความสัมพันธระหวางผูน�า	อ�านาจ	และการเมืองในองคการ	ปญหาและ
การแกไขความขัดแยงในองคการ
	 Concepts	and	theories	of	 leadership,	 roles	and	
responsibilities,	visions,	good	traits,	leadership	building,	and	
leadership	development;	relationships	of	leader,	power	and	
politics	in	organization;	problem	and	solution	of	conflicts.

633209		การบริหารระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2–2–5)	
	 (Management	of	Information	Technology	System)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาแนวคิดเกีย่วกบัระบบขอมลูทีส่ามารถน�าไปใชดานการบรหิาร
เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร	ความตองการในการใชขอมูล	วิธีการจัด
เก็บขอมูล	การพัฒนาระบบขอมูล	เทคนิคทางคอมพิวเตอรในระบบงาน	ซึ่ง
จะท�าใหระบบการบริหารมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล
	 Concepts	of	information	system	management	for	
executive’s	decision;	information	requirement,	data	storage;	
information	system	development;	technical	computer	system	in	
operation	leading	to	efficiency	and	effectiveness.

633210	 การตอตานการทุจริต		 3(3-0-6)		
	 (Anti-Corruption)		
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาการทุจริต	มุมมองของภาคสวนตางๆ	ตอการทุจริต	สาเหตุ
การทุจรติ	รปูแบบและผลกระทบของการทจุรติ	กฎหมายเกีย่วกบัการตอตาน
การทุจริต	ศึกษากรณีการทุจริตและแนวทางแกไขปญหาการทุจริตในสังคม
ไทย

	 Corruption	studies;	perspectives	of	various	sectors	to	
corruption,	cause,	form,	and	effect;	law	relating	to	anti-corruption;	
case	studies	on	corruption	in	Thailand	and	solutions.

633211	 ประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร		 6(0–300	ชม.)	
	 (Professional	Experiences	in	Public	Administration)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 จัดใหมีการเพ่ิมพูนความรูความสามารถและความช�านาญทาง
รฐัประศาสนศาสตร	โดยใหมกีารฝกงานในหนวยงานภาครฐั		ภาครฐัวสิาหกจิ	
หรือภาคเอกชน		รวมทั้งหนวยงานประเภทอื่น	ๆ 	ทั้งนี้เนนการรวบรวมขอมูล	
การวิเคราะหการบริหารในองคการ	ตลอดจนการวางโครงการในการแกไข
ปญหาในชีวิตจริง	โดยเฉพาะวัฒนธรรมองคการ	เทคนิคการบริหารงานของ
องคการ	พฤติกรรมมนุษยในองคการ
	 Training	for	experience	and	expertise	in	the	field	of	Public	
Administration	in	government,	state	enterprise,	private	sectors,	or	
related	agency	with	emphases	on	data	collection,	analysis	of	
organizational	management,	project	planning,	problem	solving,	
especially	in	aspects	of	organizational	culture,	organizational	
management	technique,	and	organizational	behavior.

633301		การวางแผนการบริหาร	 3(3-0-6)		
	 (Administrative	Planning)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนทั่วไป	เทคนิคการวางแผน
เชิงกลยุทธ	ทั้งในภาคราชการภาครัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชน	โดยใชหลัก
ธรรมาภบิาล	ในการบรหิารงาน	หลกัทัว่ไปและปญหาในกระบวนการวางแผน
ระดบัตาง	ๆ 	หลกัการเขยีนโครงการและความสมัพนัธระหวางโครงการตาง	ๆ 	
เทคนคิการประมาณการ		การก�าหนดเวลาการประเมนิผล		และปฏบิตังิานให
ส�าเร็จตามแผน	การแกปญหาและการแกไขปรับปรุงแผนงานนั้นๆ
	 Theories	and	techniques	of	general	planning;	strategic	
planning	technique	in	public,	private,	and	state	enterprise	sectors	
based	on	management	by	good	governance;	general	principles	
and	problems	in	planning	processes	at	different	levels;	principles	
of	project	writing;	relationship	among	projects;	estimation	
technique;	schedule	assessment	and	achievement;	problem	
solving	and	planning	improvement.
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633302	 การจัดการภาครัฐแนวใหม			 3(3-0-6)		
	 (New	Public	Management)
		 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาความเปนมาและก�าเนิด	ความส�าคัญของแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมในฐานะท่ีเปนกระบวนทัศนทางเลือกของการจัดการภาครัฐ	
ลกัษณะของการจัดการภาครฐัแนวใหม	หนาทีแ่ละกระบวนการของการจดัการ
ภาครัฐแนวใหมที่สอดคลองกับการจัดการมุงสูผลสัมฤทธิ	การจัดการภาครัฐ
แนวใหมกับการปฏิรูปการบริหารในระบบราชการไทย	เพ่ือความเปน
ธรรมาภิบาล
	 History	and	origin	of	new	public	management;	significance	
of	new	public	management	as	an	alternative	concept;	characteristics	
of	new	public	management;	functions	and	processes	in	new	public	
management	in	compliance	with	management	to	achievement;	
new	public	management	and	management	reform	in	Thai	
bureaucratic	systems	for	good	governance.

633303		สัมมนาเกี่ยวกับระบบราชการและปัญหา	 3(3-0-6)
	 การบริหารราชการ		
	 (Seminar	on	Bureaucratic	and	Administrative	
	 Problems)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมตางๆ	ที่มีอิทธิพลตอปญหาในการ
บริหารระบบราชการ	ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน	โดยเนนเรื่องโครงสราง	
วัฒนธรรม	คานิยม	ความเชื่อ	เศรษฐกิจและสังคมการเมือง
	 Environments	influencing	problems	in	bureaucratic	
administration	from	the	past	to	the	present	with	emphases	on	
structure,	culture,	value,	belief,	economics,	society	and	politics.

633304	 การบริหารและการพัฒนาเมือง	 3(3-0-6)		
		 (Urban	Administration	and	Development)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของกบัการบรหิารและพฒันาเมอืง	
บทบาท	หนาที	่และความรับผดิชอบขององคกรการบรหิารเมือง	ระบบองคกร	
กฎหมาย	ขอบังคับ	และการน�าไปปฏิบัติ	โดยเนนระบบการเงิน	งบประมาณ
และการเจ าหน าที่ที่ เกี่ยวข องกับการให บริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในเมือง	ศึกษาและวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	
และวัฒนธรรมเมือง	ทิศทางการพัฒนาเมือง	และการมีสวนรวมของชุมชน

	 Concepts	and	theories	relating	to	urban	administration	
and	development;	roles,	functions	and	responsibilities	of	urban	
administration;	organizational	system,	law,	regulation,	and	
implementation	with	emphases	on	financial	system,	budgeting,	
and	officials	responsible	for	services	in	urban	infrastructure	and	
facilities;	study	and	analysis	in	economics,	politics,	society,	and	
urban	culture;	urban	development	trends	and	community	
participation.
    
633305	 การวิเคราะหและการบริหารโครงการ	 3(3-0-6)		
		 (Project	Analysis	and	Management)	
		 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
			 ศกึษาความหมายของโครงการ	ความสมัพนัธของนโยบาย	แผนและ
โครงการ	วงจรโครงการ	วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ	แนวคิดและ
กระบวนการบริหารโครงการ	และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารโครงการ	
ศึกษาโครงการสาธารณะและโครงการของภาคเอกชนควบคูกันไป
	 Definition;	relationship	of	policy,	plan,	and	project;	project	
cycle;	analysis	of	project	feasibility;	concept	and	project	
management	process;	factors	influencing	project	management;	
concurrent	study	of	public	and	private	projects.

633306	 ปรัชญาและการบริหารเศรษฐกิจพอเพียง	 3(3-0-6)		
	 (Sufficiency	Economy	Philosophy	and	Management)
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศกึษาแนวคดิการพฒันา	ความเปนมาของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	
การน�าไปปฏิบัติเชิงแนวคิดและวิธีการ	การบริหารเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุง
สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน	ในการเพิ่มพูน
สมรรถนะในการพึ่งตนเอง
	 Concepts	of	development	concepts;	evolution	of	
sufficiency	economy	philosophy	and	implementation;	conceptual	
practicality	and	methodology;	sufficiency	economy	management	
for	family	and	community	empowerment;	performance	
enhancement	for	self-reliance.
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633307	 การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐ	 3(3-0-6)		
	 (Strategic	Management	in	Public	Sector)
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษา	ทฤษฎี	แนวคิด	วิสัยทัศน	กระบวนการและเทคนิคตาง	ๆ 	ใน
การจดัการเชงิกลยทุธ	โดยเฉพาะเรือ่งการท�าแผนกลยทุธขององคการ	การน�า
แผนกลยุทธไปปฏิบัติ	การติดตามและประเมินความส�าเร็จของแผนกลยุทธ
รวมถึงการวิเคราะหกรณีศึกษา		ทั้งน้ีเพ่ือใหองคการสามารถด�าเนินงานได
อยางมปีระสทิธผิลและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุภายใตสภาวะความไมแนนอน
และภายใตกระแสโลกาภิวัตน
	 Theories,	concepts,	visions,	processes,	and	techniques	
in	strategic	management;	corporate	strategic	planning	and	
implementation;	monitoring	and	assessment	in	achievement	on	
strategic	planning	and	case	study	for	optimal	efficiency	and	
effectiveness	under	changing	circumstance	and	globalization.

633308	 การบริหารการพัฒนาชนบท	 3(3-0-6)			
	 (Rural	Development	Administration)
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศกึษาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมโดยเนนศึกษาดานการพฒันา
ชนบท	หนวยราชการและองคกรอ่ืนๆที่มีสวนรวมในการพัฒนาชนบท	
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาชนบท	การก�าหนด
นโยบายการบริหารและการพัฒนาชนบทใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย	
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน	ปญหาและอปุสรรคของการบรหิารการพฒันา
ชนบท
	 National	Economic	and	Development	Plan	on	rural	
development;	participation	of	government	and	private	sectors,	
as	well	as	people	in	rural	development;	patterns	of	policy	
establishment	for	administration	and	rural	development	for	goal	
achievement;	performance	appraisal;	problems	and	obstacles	of	
rural	development.

633309	 นโยบายและการบริหารแรงงาน	 3(3-0-6)			
	 (Labor	Policy	and	Administration)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาความหมาย	ความส�าคัญ	วิวัฒนาการ	รูปแบบปญหาของการ
บริหารแรงงาน	นโยบายแรงงานรัฐเก่ียวกับการจัดการดานแรงงาน	รวมทั้ง
ปจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวของกับกระบวนการนโยบายและการบริหารแรงงาน

	 Definition,	significance,	evolution,	and	form	of	labor	
administration;	government’s	labor	policy	management,	related	
factors	in	labor	policy	and	management	processes.

633310	 การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกับบทบาทของรัฐ	 3(3-0-6)		
	 (Community	Enterprise	Promotion	and	
	 Government	Role)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
			 ศกึษาความเปนมา	ความหมาย		ความส�าคญั	แนวคดิ	หลกัการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง	การวางแผนท�าวิสาหกิจชุมชน	กระบวนการ
วิสาหกิจชุมชน	และบทบาทของรัฐกับการสงเสริมความรูและภูมิปญญา
ทองถิน่	การสรางรายได	การพฒันาความสามารถในการจดัการ	และการพฒันา
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน	เพ่ือใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง	
สามารถพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการของหนวยธุรกิจที่สูงขึ้น	
	 History,	definition,	significance,	concepts,	and	principles	
of	sufficiency	economy	philosophy;	community	enterprise	
planning,	processes,	and	roles	of	government	on	knowledge	
promotion	and	local	wisdom;	earned	income	opportunity;	
management	capability	development;	development	of	community	
enterprises	to	empower	community	economics	leading	to	high-
level	entrepreneurship.																																																													

633311	 การฝึกปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร	 3(3-0-6)			
	 (Workshop	in	Public	Administration)	
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 การน�าความรูทางดานรฐัประศาสนศาสตรทีไ่ดศกึษามาทัง้หมด	มา
ประมวลและสังเคราะหออกมาเปนประเด็นที่นาสนใจ	น�ามาใชแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกันในชั้นเรียน	และจัดสัมมนาไดอยางมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้
ใหอยูในความควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน
	 Comprehensive	 study	 and	 synthesis	 on	 public	
administration	contributed	to	special	issues	for	class	discussion;	
seminar	operations	under	the	supervision	of	an	instructor.

633312	 หลักราชการและระเบียบปฏิบัติในหนวยงานภาครัฐ	3(3-0-6)			
	 (Bureaucracy	and	Regulation	in	Public	Sector)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักและระเบียบการปฏิบัติราชการ	ตามท่ีส�านักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน		ก�าหนดใหขาราชการ	พลเรือน		
ขาราชการสวนทองถิ่น		และขาราชการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ	อาทิ
แนวทางการปฏบิตังิาน		การปฏบิตัริาชการแทน		การรกัษาราชการแทน		วนิยั		
การลงโทษ		และการปูนบ�าเหน็จความดีความชอบ	ฯลฯ
	 Civil	service	regulations	stipulated	by	the	Office	of	Civil	
Service	Commission,	the	Office	of	Public	Sector	Development	and	
the	Department	of	Local	Government;	regulations	for	civil	officials,	
local	officials,	and	other	government	officials,	guidelines	of	
practice,	acting	status	of	duties,	discipline,	punishment,	and	reward.

633313	 การใชงานโปรแกรมส�าเร็จรูป	 3(2–2–5)	
	 (Application	Package	Program)
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศึกษาถึงโปรแกรมส�าเร็จรูปที่ทันสมัยในงานที่เกี่ยวของกับการจัด
เกบ็		ขอความเอกสารการค�านวณ		และงานพมิพตางๆ	เพือ่ใหสามารถประยกุต
ใชกับงานทั่วไป
	 Up-to-date	application	package	programs	associated	with	
storage,	text	document,	calculation,	and	publishing;	applications	
to	various	kinds	of	work.

633314	 กฎหมายอาญา	1	:	ภาคทั่วไป		 3(3-0-6)			
	 (Criminal	Law	1	:	General	Principles)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา	ตามประมวลกฎหมายอาญา
ภาค	1	ตั้งแตมาตรา	1-106		และภาค	3	ลหุโทษ	มาตรา	367-398
	 General	principles	of	criminal	law	according	to	criminal	
code	section	1,	articles	1-106	and	criminal	code	section	3:	minor	
offence,	articles	367-398.	

633315		กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความผิด		 3(3-0-6)		
	 (Criminal	Law	2	:	Offenses)	
	 วิชาบังคับกอน	:		633314	กฎหมายอาญา	1	:		ภาคทั่วไป
	 ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา	ตามประมวลกฎหมายอาญา
ภาค	2	ตั้งแต	มาตรา	107-366
	 General	principles	of	criminal	law	according	to	criminal	
code	section	2,	articles	107-366.

633316	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 3(3-0-6)			
	 (Criminal	Procedure	Code)	
	 วิชาบังคับกอน	:	633315	กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความผิด		
	 ศกึษาเกีย่วกบักระบวนการด�าเนนิคดอีาญา	ตามประมวลกฎหมาย
อาญา	ตั้งแต		มาตรา	1	ถึง	มาตรา	267	ยกเวนในสวนเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
	 Criminal	proceedings	according	to	criminal	code:	articles	
1-267,	except	for	a	part	of	evidences.

633317		กฎหมายลักษณะพยาน	 3(3-0-6)		
	 (Law	of		Evidence)
	 วิชาบังคับกอน	:		ไมมี
	 ศกึษาลกัษณะและหลักเกณฑการสบืพยานหลกัฐานของศาล	ทัง้คดี
แพงและคดีอาญา	หลกัในการรบัฟงและไมรบัฟงพยานหลกัฐาน	หลกักฎหมาย
เกี่ยวกับพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง	และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
	 Characteristics	and	criteria	in	investigation	of	evidences	
in	court	on	civil	suit	and	criminal	case;	principles	of	admissibility	
and	non-admissibility;	principles	of	law	concerning	evidences	
according	to	civil	procedure	code	and	criminal	procedure	code.

1.	หมวดวิชาเฉพาะ	สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
	 วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
634101	 วาดเสน	1	 3(2-2-6)
	 (Drawing	1)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 สรางทกัษะในการถายทอด	โดยใชการวาดภาพของสิง่ทีเ่หน็	เขาใจ
ถึงโครงสราง	สัดสวนและการจัดองคประกอบ	สามารถเลือกมุมมองในการ
ถายทอดภาพไดอยางเหมาะสม	เรียนรูการใชเสน	สรางรูปทรง	แสงเงา	หลัก
การการสรางมิติ	ระหวางวัตถุในภาพ	สามารถก�าหนดระยะใกลไกลบนพื้น
ระนาบสองมิติ
	 Introduction	to	the	development	of	visual	communication	
skill	through	drawing.	Understanding	of	structure,	proportion	and	
composition	in	order	to	choose	the	proper	visual	perspective.	
Learn	the	principle	of	drawing	including	line,	shape,	shading	and	
shadowing,	dimension,	and	space	of	two-dimensional	grounds	
and	surfaces.
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634102	 วาดเสน	2	 3(2-2-6)	
	 (Drawing	2)	
		 วิชาบังคับกอน	:	634101	วาดเสน	1
	 องคประกอบหุนรวม	(หุนนิง่)	รวมถงึหุนโครงสราง	การวาดสดัสวน
ของชายหญงิ	อริยิาบถตาง	ๆ 	สรางความเขาใจเพือ่ประยกุตใชเปนพืน้ฐานการ
วาดคน	การออกแบบตัวละคร
		 Study	of	figure,	still	life,	human	form,	and	gesture	to	
develop	the	competence	in	drawing	human	figure	and	character	
design.

634103	 จิตรกรรมเบื้องตน	 3(2-2-6)
	 (Basic	Painting)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 สรางทักษะการใชสี	การเลือกใชโครงสี	สามารถน�าไปใชในการ
ออกแบบ	องคประกอบตาง	ๆ	มีความเขาใจทฤษฎีสี	จิตวิทยาของสีที่มี
ผลกระทบกับผูมองเห็น
		 Introduction	to	the	basics	use	of	color	in	painting	and	
design.	Students	will	explore	color	theory	and	color	perception	
along	with	the	psychological	implications.

634104	 พื้นฐานการออกแบบ	 3(2-2-6)
	 (Basic	Design)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 สรางผลงานดวยหลกัการทางศลิปะ	เชน	จงัหวะของภาพ	เอกลกัษณ	
ความกลมกลนื	ทางดานรปูทรง	เสน	ส	ีแสง	รปูราง	พืน้ผวิ	เปนผลงานทีม่คีวาม
เอกภาพ	มีการสรางสรรคเทคนิคพัฒนาตอยอดจากจิตรกรรมเบ้ืองตนท่ีได
เรียนมา
	 In	this	course,	students	will	create	their	artworks	through	
the	principles	of	design	including	movement	and	rhythm,	identity,	
balance	and	unity	of	shape,	line,	light,	form	and	texture.	Student	
will	also	be	expected	to	apply	the	techniques	learned	from	the	
Basic	Painting	course.

634105	 แนวคิดในการออกแบบ	 3(2-2-6)
	 (Conceptual	Design)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาขั้นตอนการไดมาของผลลัพธในการออกแบบ	ใหตรงกับสิ่งที่
ตองการส่ือออกไป	ศึกษาขอมูลต้ังตนดวยเทคนิคตาง	ๆ	กระบวนการการได

ผลลัพธ	วิเคราะหผลลัพธและสามารถน�ากลับไปปรับปรุงเพ่ือใหไดงาน
ออกแบบที่สมบูรณ
	 Exploration	of	the	development	of	design	processes	to	
meet	the	goals	from	initiation	and	implement	to	the	analysis	of	
the	result	as	well	as	improvement	of	their	own	work.

634106	 คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน		 3(2-2-6)
	 (Introduction	to	Computer	Graphics)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาถึง	ความหมาย	ความส�าคัญ	ประวัติความเปนมา	ประเภท
ของกราฟกดีไซน	หลักการออกแบบกราฟก	ภาษาภาพ	ฝกทักษะปฏิบัติการ
ในการออกแบบ	สามารถปฏิบัติการออกแบบกราฟกเบื้องตนได	หลักการ
ออกแบบและจัดวางตัวอักษร	การเลือกแบบตัวอักษร	การเวนชองไฟ	การล�้า
โอน	ระยะระหวางบรรทัด
		 Study	of	meaning,	importance,	history,	types,	principle	
of	graphic	design	and	language	of	visual	imaginary.	As	a	results	of	
practice,	student	will	be	competent	in	basic	graphic	design.	Design	
and	manipulation	of	typography,	selection	of	fonts	and	spacing	
are	covered.

634107	 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร		 3(3-0-6)
	 (Principles	and	Theories	of	Communication)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความหมาย	ประเภท	องคประกอบ	การสื่อสารระหวางบุคคล	การ
สื่อสารมวลชนและการสื่อสารตางๆ	สามารถน�าไปประยุกตในงานดานตาง	ๆ	
ที่เกี่ยวของ
	 An	overview	of	communication	including	interpersonal	
and	mass	communication.	Student	will	be	able	to	apply	this	
knowledge	in	related	field	of	works.	

634108	 องคประกอบศิลป์	 3(3-0-6)
	 (Composition	of	Art)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 สรางความเขาใจและฝกฝนทักษะ	ในการสรางรูปทรงท่ีมีความ
สัมพันธกับเนื้อหาภายในผลงานและนอกผลงาน	ทั้ง	2	มิติและ	3	มิติ	รวมถึง
การผสมผสานโครงสรางทางรูปทรง	เชน	ทัศนธาตุ	และโครงสรางทางวัตถุ	
เชน	วัสดุ	เทคนิค	สามารถสื่อสารอารมณ	ความรูสึกและแสดงสุนทรียภาพใน
งาน



497

		 Students	will	receive	training	on	creating	three-	and	two-	
dimensional	art	form	that	are	related	to	content	of	works	and	the	
combination	of	structure,	e.g.	visual	elements,	and	objects,	e.g.	
material	and	technique.	Students	will	be	able	to	express	feeling	
and	aesthetics	in	their	work.

634109	 ประวัติศาสตรศิลปะและสังคมโลก	 3(3-0-6)
	 (Art	History	and	The	World	Society)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษารปูแบบศลิปะตาง	ๆ 	ความงดงาม	ความหมาย	ประโยชน	เพือ่
การใชสอยของงานศิลปกรรม	นบัแตโบราณทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก	กระทัง่
เขาสูยุคสมัยใหม
		 This	course	examines	various	forms	of	both	Western	and	
Eastern	arts	from	ancient	to	modern	period	in	terms	of	aesthetic	
and	material	objects.

634110	 ศิลปะไทย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Traditional	Art)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษางานศิลปะของไทย	เชน	ดานจิตรกรรม	ประติมากรรม	
สถาปตยกรรมและประณีตศิลป	โดยเรียนรูอิทธิพลรูปแบบของศิลปะของ
ชนชาตอิืน่	ๆ 	ทีม่อิีทธพิลตอรูปแบบและกระบวนการสรางสรรคของศิลปะไทย	
เขาใจถึงคุณคาเอกลักษณของศิลปะไทย	น�าไปประยุกตในงานออกแบบ
	 A	survey	of	Thai	art	including	painting,	sculpture,	
architecture	and	fine	art.	Topics	include	the	influence	of	multi-
national	art	on	Thai	art.	Students	will	understand	of	the	value	of	
Thai	art	and	apply	in	their	design.

634111	 ฟลมและวิดีโอโปรดักชั่น	 3(2-2-6)
	 (Film	&	Video	Production)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 เข าใจถึงหลักการผลิตภาพยนตรและวีดีทัศนเบื้องตนท้ังใน
มมุมองดานศลปิะและเทคโนโลย	ีการเขยีนบท	อปุกรณถายท�า	การตดัตอ	โดย
ใชคอมพิวเตอร	หลักการจัดองคประกอบภาพ	เขาใจถึงอุปกรณ	หนาที่ของ	
บุคคลากร	ที่เกี่ยวของ
	 Understanding	the	basic	principle	of	film	and	video	
production	in	both	art	and	technology	context	including	script	

writing,	filming	and	production	equipment,	digital	editing,	principle	
of	composition,	and	production	crews.

วิชาเอกบังคับ
634212	 พื้นฐานสื่อดิจิทัล		 3(2-2-6)
	 (Basic	of	Digital	Media)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับส่ือดิจิทัล	ชนิด	หลักการ	รูปแบบ	การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล	การสรางสื่อดิจิทัลเบื้องตน	โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร	
หลกัการเบือ้งตนในการจดัเกบ็ขอมลูวิธีการและเทคนิคเบือ้งตนในการใช	วสัดุ
อุปการณ	ผลิตสื่อดิจิทัล	การน�าสื่อดิจิทัลไปประยุกตใชกับงานตาง	ๆ
	 An	introduction	to	digital	media	such	as	type,	principle,	
form,	and	design	of	digital	media	as	well	as	creating	basic	digital	
media	using	software.	Information	management	principle	and	
basic	techniques	of	digital	media	tools.	Students	will	be	able	to	
apply	digital	media	in	various	works.

634213	 การถายภาพเบื้องตน	 3(2-2-6)
	 (Basic	of	Photography)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 เรียนรูเก่ียวกับการใชกลองถายภาพดิจิทัลและอุปกรณที่เก่ียวของ
กบังานถายภาพ	ศกึษาเรือ่งของแสงและสทีีม่ผีลตองานภาพถาย	พฒันาความ
สามารถในการจดัองคประกอบของภาพ	ฝกทกัษะการถายภาพประเภทตางๆ
	 Students	are	introduced	to	the	operation	of	digital	
photographic	equipment,	lighting	and	color	balancing.	Emphasis	
is	placed	on	the	ability	to	compose	image	and	to	produce	various	
type	of	photography.

634214	 สื่อสิ่งพิมพเบื้องตน		 3(2-2-6)
	 (Introduction	to	Print	Media)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 แนวคิดและหลักการทางสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง	ๆ	ประวัติ	
วิวัฒนาการ	บทบาท	หนาที่	อิทธิพล	เสรีภาพและความรับผิดชอบทางสื่อสิ่ง
พิมพ	รวมทั้งกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ	การออกแบบจัดหนา	ระบบการ
พิมพและเทคโนโลยีการพิมพ
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	 Concept	and	principle	of	various	print	media.	Examine	
history,	revolution,	role,	influence,	liberty	and	responsibility	of	
print	media	as	well	as	production,	page	layout	and	printing	process	
and	technology.

634215	 การพัฒนาตัวละคร	 3(2-2-6)
	 (Character	Development)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักการออกแบบตัวละคร	และปฏิบัติดานการออกแบบตัวละคร	
ลักษณะทาทาง	อารมณของตัวละคร	โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
พัฒนา	ในรูปแบบภาพ	2	มิติ	
	 Principle	of	character	design	and	practice	of	designing	
two-dimensional	characters	together	with	personality	and	
expression	using	computer	software.

634216	 ภาพเคลื่อนไหว	2	มิติ	 3(2-2-6)
	 (2D	Animation)	 	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาประวตัขิองงานดานแอนเิมช่ัน	เทคนคิการท�าภาพเคลือ่นไหว
เครือ่งมอืทีใ่ชในการสรางภาพทัง้ในอดตีและปจจบุนั	ปฏบิตักิารแอนเิมชัน่สอง
มิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
	 Explore	the	history,	technique	and	tools	for	animation	
from	past	to	present.	The	use	of	software	to	develop	two-
dimensional	animations.

634217	 การเขียนบทและบทภาพ	 3(3-0-6)
	 (Script	Writing	and	Storyboard)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 เพือ่ใหนกัศกึษาเขยีนบทเบือ้งตนและสรางบทภาพ	ส�าหรบังานดาน
ตางๆ	เชน	ภาพยนต	โฆษณา	สารคดีงานดานทีวี	เปนตน	เขาใจความแตกตาง
ในการเขียนบทแตละประเภท
		 This	course	takes	the	students	through	script	writing	and	
developing	storyboard	for	various	types	of	works	e.g.	film,	
advertisement,	documentary,	TV	production,	etc.	Students	will	
understand	the	difference	of	types	of	script	writing.

634218	 การถายภาพขั้นสูง	 3(2-2-6)
	 (Advance	of	Photography)
		 วิชาบังคับกอน	:	634213	การถายภาพเบื้องตน
	 เพือ่ใหนกัศกึษาเรยีนรูเกีย่วกบัการถายภาพและพฒันาเทคนคิการ
ถายภาพในรูปแบบใหมๆ	และสามารถสรางเรื่องราวของภาพถายจากการใช
แสงเงาและสีไดอยางมืออาชีพ
		 This	course	will	allow	students	to	expand	their	
photographic	competency,	to	develop	new	techniques	of	
photography	and	to	create	stories	by	using	light	and	color	in	
professional	level.

634219	 การซอนภาพและการตัดตอภาพเคลื่อนไหว		 3(2-2-6)
	 (Compositing	and	Editing	)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การสรางภาพ	การซอนภาพ	ตบแตงภาพดวยเทคนิคพิเศษตาง	ๆ	
การตัดตอภาพน่ิง	ภาพเคลื่อนไหวเบื้องตน	โดยใชโปรแกรมประมวลผลดาน
การตัดตอ	
	 Using	editing	software	as	a	tool	for	composing	image,	
compositing,	special	effect	along	with	image	and	animation	editing

634220	 การก�ากับและล�าดับภาพ	 3(2-2-6)
	 (Camera	Angles	and	Sequence	of	shot)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 เพือ่ใหนกัศกึษานกัศกึษาเรยีนรูการก�ากบัภาพในการถายท�ารปูแบบ
ตางๆ	เพื่อฝกทักษะการจัดวางมุมกลอง	ขนาดภาพในการถายท�าสื่อประเภท
ตางๆ	พฒันาวธิคีดิและการเรยีงล�าดบัขนัตอนการถายท�าในขบวนการผลติสือ่
	 Students	will	be	exposed	to	camera	movements,	shot	
composition	and	camera	angles	in	production	of	various	type	of	
media.	In	addition,	students	will	develop	productive	ideas	for	
media	production	sequences.

634221	 การสรางภาพ	3	มิติ	 3(2-2-6)
	 (Creating	3D	images)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาและพฒันาทกัษะการสรางลกัษณะสามมติ	ิมุงเนนการขึน้แบบ
ของวัตถุ	ในรูปแบบตางๆ	ตั้งแต	วัตถุที่มีโครงสรางเปนรูปทรงเรขาคณิต	ไป
จนถึงวัตถุที่มี	โครงสรางตามธรรมชาติ	การจัดแสงเงาให	กับวัตถุ	การสราง
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องคประกอบของฉากใหกับวัตถุเพื่อความงามท่ีสมบูรณ	รวมถึงการสราง
ลวดลายของพื้นผิวใหกับวัตถุ
	 This	course	provides	the	study	and	the	development	of	
skill	in	three-dimensional	visual	design.	Emphasis	is	placed	on	
structural	elements	of	objects	from	geometric	to	free	form,	light	
and	shadow	of	objects,	along	with	background	and	texture	on	
objects’	surface.

634222	 เทคนิคการใชสื่อออนไลน	 3(2-2-6)
	 (Media	Online	Technical)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาถึงส่ือสังคมที่อยู บนเครือขายอินเทอรเน็ท	สามารถใช
ประโยชนจากส่ือสังคมออนไลน	ในดานตาง	ๆ	ความเปนสวนตัว	กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ	เขาในส่ือสังคมออนไลนที่ก�าลังไดรับความนิยม	แนวคิดเชิงทฤษฎี
และเทคนิควิธีปฏิบัติ	เก่ียวกับการน�าเสนอดวยส่ือดิจิทัล	การผลิตสื่อประสม
ที่สัมฤทธิผลตอผูรับสาร	ในรูปแบบตาง	ๆ	ความส�าคัญในการน�าเสนอศาสตร
และศลิปของการน�าเสนอ	เขาใจโครงสรางและรปูแบบของการน�าเสนอ	การน�า
เสนอดวยวาจาเปนกลุมและเปนรายบุคคล	การวิเคราะหและการประเมินผล
การน�าเสนอ
	 Examination	of	social	media.	Topics	covered	include	uses	
of	social	media	in	different	aspects,	privacy,	law	and	security	in	
renowned	social	media,	theory	and	practice	of	presentation	in	
digital	media,	production	of	effective	multimedia,	principle	of	
presentation	as	art	and	science.	Students	will	perform	oral	
presentation	both	in	group	and	individual	as	well	as	analyze	and	
evaluate	the	presentation.

634223	 ระเบียบวิธีวิจัย	 3(3-0-6)
	 (Research	Methodology)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาถึง	ระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบตาง	ๆ 	ความหมาย	ความส�าคัญ	
ประเภทของการวิจัย	เพื่อให	เขาใจแนวคิดของการท�างานวิจัย	เขาใจถึง
ประโยชนทีไ่ดรบัจากงานวจิยั	โดยมุงเนนศกึษาระเบยีบและวธิวีจิยัในงานวจิยั
ที่เกี่ยวของกับสื่อดิจิทัล
	 Students	will	examine	the	main	components	of	a	research	
framework	in	order	to	establish	their	understanding	of	research.	
Emphasis	will	be	on	research	methodologies	of	digital	media	
related	projects.	

634224	 หัวขอพิเศษ	1	 3(3-0-6)		
	 (Special	Topic	1)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาถึงเรือ่งทีเ่ปนทีส่นใจในวงการสือ่ดจิทิลั	เชน	โปรแกรมชวยใน
การออกแบบ	เครื่องมือที่ใชในสื่อดิจิทัล	การน�าเสนอผลงานแบบตาง	ๆ	การ
ออกแบบสื่อที่มีมุมมองใหม	เขารวมงานสัมมนาในวิชาชีพ	มีสวนรวมในการ
สะทอนและแสดงความคิดเห็น	เพื่อสรุปทิศทางงานดิจิทัลมีเดีย	ในปจจุบัน
และอนาคต
	 Student	will	study	selected	topics	in	field	of	digital	media	
e.g.	design	software,	tools	in	digital	media,	random	type	
presentation	and	new	aspect	media	design.	Student	will	participate	
in	professional	seminar	and	share	their	opinion	as	to	define	
direction	of	digital	media	in	present	days	and	future.

634225	 ฝึกงาน		 	3(0-300-0)
	 (On	the	Job	Training)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ	ไม
นอยกวา	300	ชั่วโมง	ในสถานประกอบการ	ใหเกิดความช�านาญทางดาน
วิชาชีพ	และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
	 Students	undertake	training	in	related	field	of	work	for	
minimum	300	hours	in	the	organizations.	It	is	expected	that	the	
skills	students	gain	from	working	will	help	them	perform	better	
on	their	jobs.	Students	must	submit	on	the	job	training	report.

634226	 โครงงานสื่อดิจิทัล	1	 	1(0-2-6)
	 (Senior	Project	for	Digital	Media	1)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 นกัศกึษาท�าการศกึษาคนควาวจิยัและพฒันา	ภายใตค�าแนะน�าของ
อาจารยทีป่รกึษา	เรยีนรูถงึระบบของการวจิยัและพฒันาในดานการออกแบบ
สื่อ	ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมและยุคสมัย	โดยจัดเตรียมการกอน
ลงมือสรางผลงานที่สมบูรณ
	 Guided	by	advisors,	students	will	research	and	develop	
their	projects	of	their	choice.	Research	methodologies	of	media	
design	that	transforms	though	social	context	and	period	are	
expected	to	be	well-planned.
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634227	 โครงงานสื่อดิจิทัล	2	 	2(0-4-12)
	 (Senior	Project	for	Digital	Media	2)
		 วิชาบังคับกอน	:	634226	โครงงานสื่อดิจิทัล	1
	 นกัศกึษาท�าการศกึษาออกแบบ	สรางผลงาน	ตามเนือ้หาทีไ่ดเตรยีม
การกอน	ท�าการแกไขปรบัปรุงจนสมบรูณ	และน�าเสนองานสูสาธารณชน	โดย
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง
	 Students	will	study,	design,	execute	and	develop	the	
projects	of	their	choice	before	presenting	to	public.	Student	and	
their	advisor	will	have	periodic	discuss	throughout	the	semester.	

วิชาเอกเลือก
634328	 การออกแบบเว็บไซต	 3(2-2-6)
	 (Website	Design)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 วิวัฒนาการของอินเทอรเน็ต	เว็บเทคโนโลยี	การสรางเว็บไซตดวย
โปรแกรมส�าเร็จรูป	การออกแบบและการจัดวางเน้ือหาโดยใชทฤษฎี	สี	ตัว
อักษร	การวางต�าแหนงภาพน่ิง	ภาพเคลื่อนไหว	เพ่ือไดองคประกอบในการ
สรางเว็บไซตที่สวยงาม
	 Revolution	of	internet	and	web	technology.	Website	
design	software,	designing	of	page	layout	using	theory,	color,	font,	
and	position	of	images	and	animations	as	key	stages	to	create	
well-designed	website.

634329	 การโฆษณาเบื้องตน		 3(3-0-6)
	 (Introduction	to	Advertising)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ความหมาย	ความส�าคัญและวิวัฒนาการของการโฆษณา	บทบาท	
อทิธพิลของงานโฆษณาท่ีมตีอระบบเศรษฐกจิ	สงัคม	การวางแผนโฆษณา	การ
วิเคราะหผูบริโภค	การเลือกใชสื่อ	การก�าหนดงบประมาณ	การประเมินผล
โฆษณา	กฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณา
	 Exploration	of	context,	significance	and	development	of	
advertising.	Role	and	influence	that	have	an	impact	on	economic	
and	society.	Advertising	planning,	consumer	analysis,	selection	of	
media,	budgeting,	law	and	ethics	of	advertising	are	covered.

634330	 การออกแบบเอกลักษณตรา	 3(3-0-6)
	 (Brand	Identity	Design)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาถงึความหมาย	ความส�าคญั	ประวตัคิวามเปนมา	ประเภทองค
ประกอบของแบรนด	หลักการ	ทฤษฎี	การออกแบบอัตลักษณ	โดยการใช
กราฟก	ใหเปนที่รูจักจดจ�าในบุคลิกและภาพลักษณขององคกร	สินคาและ
บริการ	ฝกทักษะปฏิบัติการออกแบบอัตลักษณ	ผานการน�าเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสม	นาจดจ�าและเขาใจงาย
	 This	course	provides	exploration	of	meaning,	significance,	
history,	and	component	of	brand.	Principle	and	theory	of	graphic	
identity	design	in	order	to	be	recognized	by	image	of	organization,	
goods	and	service.	Practice	skill	in	identity	design	though	
appropriate	presentation.

634331	 การสรางเกมส	 3(2-2-6)
	 (Creating	games)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาทฤษฎ	ีรปูแบบการสรางเกมส	ส�าหรบัการสรางเกม	2	มติแิละ	
3	มิติ	ไดแก	ระบบพิกัด	เรขาคณิต	การท�างานของเวกเตอร	การจ�าลองภาพ
เหตุการณที่สัมพันธกับรูปแบบที่จะใชในการสรางเกมส
		 Students	will	learn	theory	and	format	of	creating	two-	
and	three-	dimensional	game,	i.e.,	coordinate	systems,	vector,	
Simulation	relates	to	creating	games.

634332	ภาพเคลื่อนไหว	3	มิติ	 3(2-2-6)
	 (3D	Animation)
		 วิชาบังคับกอน	:	634221	การสรางภาพ	3	มิติ
	 ประยกุตความรูจากหลักทฤษฎแีอนเิมช่ัน	สรางผลงานจรงิผานการ
ใชเครื่องมือทางคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดเปนภาพเคลื่อนไหวสามมิติ	การสราง
รูปทรง	ตัวละคร	จนถึงการท�าภาพเคลื่อนไหวจากรูปทรงหรือตัวละคร
	 The	class	in	which	students	will	apply	animation	theory	
to	create	their	own	3D	animation	work	using	digital	tools.	Students	
will	create	various	forms	and	characters.

634333	 การจัดแสงเพื่องานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	 3(2-2-6)
	 (Light	of	Photography	and	VDO)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การจัดแสงถายภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวดวยแสงไฟประดษิฐ	จาก
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การเรยีนแบบแสงธรรมชาตเิพือ่สามารถก�าหนดระยะแสงเงาบนพืน้ฐานภาพ
นิ่งและภาพเคลื่อนไหว
	 Lighting	design	for	photography	and	motion	picture.	
Students	will	be	introduced	to	the	use	of	natural	and	artificial	
lighting	to	create	light	and	shadow.

634334	 บุคลิกภาพในการน�าเสนอ	 3(3-0-6)
	 (Personality	presentation)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 การศกึษาเก่ียวกบัวชิาการพฒันาบคุลกิภาพ	โดยเนนสิง่ทีม่อีทิธพิล
ตอภาวการณเปนผูน�าทางธรุกจิทกุระดบั	เนนการพดูตดิตองานธรุกจิ	การเขา
รวมประชุมและเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม	การตัดสินใจทางธุรกิจ	การ
จูงใจ	การเกลี้ยกลอม	การเจรจาตอรอง	การเขาสังคม	การพัฒนาบุคลิกภาพ
ทางดานรางกาย	อารมณและจิตใจ	โดยเนนการใชหลักธรรมในทางศาสนา
และจิตใจ	มีการฝกปฏิบัติและรูจักท�าการวิเคราะห	การประเมินตนเอง	การ
วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถท�างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
	 This	course	will	offer	development	in	personality.	
Emphasis	will	place	on	business	leadership	skill;	business	
negotiation,	conference,	sharing	ideas	in	the	meeting,	persuasion,	
etc.	Students	will	develop	both	physically	and	mentally	
personality	by	mean	of	morality.	Analyze,	evaluate	and	develop	
self	in	order	to	work	efficiently	with	others.

634335	 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน	 3(3-0-6)
	 (Radio	and	Television	Production)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 กระบวนการผลติรายการวทิยโุทรทศัน	หนาท่ีความรบัผดิชอบของ
บุคลากรฝายตางๆ	ที่เกี่ยวของและฝกผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
	 Process	of	television	production,	role	and	responsibility	
of	production	crews	along	with	practical	exposure	to	basic	
television	production.	

634336	 หัวขอพิเศษ	2	 3(3-0-6)		
	 (Special	Topic	2)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาถึงเรือ่งทีเ่ปนทีส่นใจในวงการสือ่ดจิทัิล	เชน	โปรแกรมชวยใน
การออกแบบ	เครื่องมือท่ีใชในสื่อดิจิทัล	การน�าเสนอผลงานแบบตาง	ๆ	การ
ออกแบบส่ือท่ีมีมุมมองใหม	เขารวมงานสัมมนาในวิชาชีพ	มีสวนรวมในการ

สะทอนและแสดงความคิดเห็น	เพื่อสรุปทิศทางงานดิจิทัลมีเดีย	ในปจจุบัน
และอนาคต
		 Student	will	study	selected	topics	in	field	of	digital	media	
e.g.	design	software,	tools	in	digital	media,	random	type	
presentation	and	new	aspect	media	design.	Student	will	participate	
in	professional	seminar	and	share	their	opinion	as	to	define	
direction	of	digital	media	in	present	days	and	future.

634337	 สหกิจศึกษา		 	6(0-30-0)
	 (Cooperative	Training)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 นักศึกษาไปท�างาน	ในหนวยงานธุรกิจเอกชนหรืองานราชการเปน
เวลาไมนอยกวา	270	ชั่วโมง	จะตองท�ารายงานประกอบ	และมีการนิเทศน
จากคณาจารยในหลักสูตร
	 Students	will	work	in	private	or	government	organizations	
for	minimum	270	hours.	Students	must	submit	cooperative	training	
report.	The	training	will	be	supervised	by	faculty	members.	

หมวดวิชาเฉพาะ	สาขาวิชานิติศาสตร
640111	 กฎหมายแพง	:	หลักทั่วไป		 3(3-0-6)
		 (Civil	Law	:	General	Principles)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาความหมาย	ความเปนมาและบอเกิดของกฎหมาย	ประเภท
และหมวดหมูของกฎหมาย	การบัญญัติ	การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
กฎหมาย	ความสมัพนัธระหวาง	กฎหมายกบัปรากฏการณทางสังคมอืน่ๆระบบ
กฎหมายที่ส�าคัญของโลก	การใช	การตีความ	ผลบังคับ	และการบังคับตาม
กฎหมาย	สทิธ	ิหนาที	่และการใชสทิธ	ิรวมทัง้การใชสทิธเิกนิสวน	นริโทษกรรม
และหลกัสจุรติ	หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพงทีบ่ญัญตัไิวตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย	บรรพ	1	ลักษณะ1และลักษณะ	2
	 Definition,	history,	source	of	the	law;	types	and	
classification	of	law;	legislation,	amendment	and	revocation;	
relation	between	law	and	social	effects;	world’s	major	legal	
systems;	application,	interpretation,	validity,	enforcement,	right,	
role,	exercise	of	right,	abuse	of	right,	amnesty,	good	faith	principles;	
general	principles	of	civil	law	as	stipulated	in	the	Civil	and	
Commercial	Code	Book	1,	Title	1	and	2
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640112	 หลักกฎหมายมหาชน	 3(3-0-6)
		 (Principles	of	Public	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาสถาบันทางกฎหมายมหาชน	ความหมาย	องคประกอบและ
รูปของรัฐ	การเปนนิติบุคคลและสถาบันตาง	ๆ 	ของรัฐ	ศึกษาความหมายและ
ความจ�าเปนของการปกครองโดยกฎหมาย	ความเปนมาและวิวัฒนาการของ
ระบบกฎหมายมหาชน	ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน	
ศึกษาบอเกิดของกฎหมายมหาชน	แนวความคิดและนิติวิธี	(JURISTIC	
METHOD)	ของกฎหมายมหาชน
	 Study	of	institute	of	public	law,	definition,	elements	and	
forms	of	government;	juristic	person;	various	state	institutes;	
definition	and	necessity	of	rule	of	law;	background	and	evolution	
of	public	law	system;	scope	and	characteristics	of	public	law;	
source	of	public	law;	concepts	and	juristic	method	of	public	law.

640121	 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา		 3(3-0-6)
		 (Law	of	Juristic	Acts	and	Contracts)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม	ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย	บรรพ	1รวมทั้งระยะเวลา	อายุความ	และหลักกฎหมายสัญญา	
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย	บรรพ	2	หรือกฎหมายพิเศษอื่น	รวม
ตลอดถึงปญหาเกี่ยวของกับหลักกฎหมายสัญญาในปจจุบัน
	 Study	of	law	of	juristic	acts	and	contracts	as	stipulated	
in	civil	and	commercial	code	title	1,	including	period	of	time	and	
prescription;	principles	of	contracts	law	as	stipulated	in	the	Civil	
and	Commercial	Code	Book	2,	or	other	special	law;	problems	
related	to	principles	of	today’s	contracts	law.

640122	 กฎหมายอาญา	:	ภาคทั่วไป	 3(3-0-6)
		 (Criminal	Law	:	General	Principles)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
ภาค	1	หลักทั่วไป
	 Study	of	general	principles	of	criminal	laws	as	stipulated	
in	Criminal	Code,	Section	1:	General	Principles.

640211	 กฎหมายหนี้	:	หลักทั่วไป		 3(3-0-6)
		 (Law	of	Obligation	:	General	Principles)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้	ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย	บรรพ	2	นอกจากที่เปนเนื้อหาของวิชา	640121	กฎหมาย
นิติกรรมและสัญญา	และวิชา	640212	กฎหมายละเมิด	จัดการงานนอกสั่ง	
ลาภมิควรได	รวมตลอดถึงปญหาเกี่ยวของกับหลักกฎหมายหนี้ในปจจุบัน
	 General	principles	of	law	of	obligation	as	stipulated	in	
the	Civil	and	Commercial	Code	Book	2,	apart	from	the	content	
from	640121	Law	of	Legal	Transactions	and	640212	Law	of	Tort;	
Management	of	affairs	without	mandate	and	undue	enrichment	
including	problems	related	to	today’s	law	of	obligation.

640212	 กฎหมายละเมิด	จัดการงานนอกสั่ง	ลาภมิควรได	 3(3-0-6)	
		 (Law	of	Torts	:	Managements	of	Affairs	without	
	 Mandate	and	Undue	Enrichment
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด	จัดการงาน
นอกส่ัง	ลาภมิควรได	ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย	บรรพ	2	รวม
ตลอดถึงหลักกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดในกฎหมายพิเศษอ่ืน	ๆ	
เชน	กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
	 Principles	of	civil	and	commercial	code;	tort,	management	
of	affairs	without	mandate	and	undue	enrichment	as	stipulated	
in	Civil	and	Commercial	Code	Book	2;	principles	of	law	of	the	
liability	of	wrongful	acts	in	other	special	law	such	as	act	on	liability	
for	officials’	wrongful	acts.

640213	กฎหมายทรัพยสินและที่ดิน	 3(3-0-6)	
		 (Property	and	Land	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะทรัพยและทรัพยสิน	ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย	บรรพ	1	ลกัษณะ	3	และบรรพ	4	ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
	 Principles	of	property	and	land	law	as	stipulated	in	civil	
and	commercial	code	Book	1,	Title	3	and	Book	4;	land	code	and	
related	law.
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640214	 เอกเทศสัญญา	1		 3(3-0-6)	
		 (Specific	Contracts	1)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย	แลกเปลี่ยน	ให	เชาทรัพยและ
เชาซื้อ	ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย	บรรพ	3	
	 Study	of	principles	of	selling,	exchange,	hiring	of	property	
and	hire-purchase	law	as	stipulated	in	Civil	and	Commercial	Code	
Book	3

640215	 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย		 3(3-0-6)	
		 (English	for	Lawyer)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัศพัททางกฎหมาย	ถอยค�าและส�านวน
กฎหมายตาง	ๆ
	 Study	of	English	legal	terms,	idioms,	and	expressions.

640216	กฎหมายอาญา	:	ภาคความผิด		 3(3-0-6)	
		 (Criminal	Law	:	Offense)
		 วิชาบังคับกอน	:	เคยศึกษา	วิชา	640122	กฎหมายอาญา:	
	 	 ภาคทั่วไป	
	 ศกึษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผดิ	ตามประมวลกฎหมายอาญา	
ภาค	2	ความผิดและภาค	3	ลหุโทษ	
	 Principles	of	criminal	law	in	the	division	of	Offense	
stipulated	in	criminal	law	Part	2	offenses	and	Part	3	petty	offences.

640221	 เอกเทศสัญญา	2	 3(3-0-6)	
		 (Specific	Contracts	2)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตัวแทน	นายหนา	ยืม	ฝากทรัพย	จาง
แรงงาน	จางท�าของ	และรับขน	ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย	
บรรพ	3
	 Study	of	principles	of	law	of	agent,	broker,	loan,	deposit,	
hire	of	service,	hire	of	labor,	and	carriage	as	stipulated	in	the	Civil	
and	Commercial	Code	Book	3

640222	กฎหมายประกันดวยบุคคลและทรัพย		 2(2-0-4)
		 (Law	of	Secured	Transactions)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาหลกักฎหมาย	ลกัษณะค�า้ประกนั	จ�านอง	จ�าน�า	ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย	บรรพ	3
		 (Prerequisite	:	None)
	 Study	the	principles	of	surety	bond,	mortgage,	and	pledge	
law	as	stipulated	in	the	Civil	and	Commercial	Code	Book	3

640223	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)		
	 (Constitutional	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาประวตัแิละววิฒันาการของรฐัธรรมนญู	องคการตางๆของรฐั	
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลทฤษฎีที่ส�าคัญๆของระบบรัฐธรรมนูญ	อาทิเชน	
ทฤษฎีการแบงแยกอ�านาจทฤษฎี	Judicial	Reviews	รวมทั้งปรัชญาของแนว
ความคิดตาง	ๆ	ในระบบรัฐธรรมนูญ
	 Study	the	history	and	evolution	of	constitution;	public	
institutions;	individual	rights	and	freedom;	important	theories	of	
constitutionalism	such	as	theory	of	the	separation	of	power,	
judicial	 reviews	 including	 philosophy	 of	 concepts	 of	
constitutionalism.

640224	 กฎหมายประกันภัย		 2(2-0-4)
		 (Law	of	Insurance)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาหลกักฎหมายลกัษณะ	ประกนัภยั	ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย	บรรพ	3	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
	 Study	the	principles	of	law	of	insurance	as	stipulated	in	
the	Civil	and	Commercial	Code	Book	3	and	related	law.
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640225	 กฎหมายลักษณะหุนสวน–บริษัท	และกฎหมาย	 3(3-0-6)	
	 เกี่ยวกับองคกรธุรกิจ	
	 (Partnership	and	Company	Law	and	Law	
	 of	Business	Organization)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาความส�าคญัขององคกรธรุกจิ	ประเภทตางๆหลกัเกณฑในการ
จัดต้ังและด�าเนินการหางหุนสวนบริษัทจ�ากัด	บริษัทมหาชนจ�ากัดและ
องคกรธุรกิจอื่นๆเชน	กิจการคารวม(	Joint	venture)	สิทธิหนาที่และความ
รบัผดิชอบของผูถือหุน	กรรมการผูบริหาร	และความสมัพนัธกบับคุคลภายนอก	
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	จ�ากัด	
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ	การก�ากับและตรวจสอบรวมถึงบรรษัทภิบาล
	 Study	the	importance	of	various	types	of	business	
organization;	principles	of	the	formation	and	operation	of	
partnership,	limited	company,	public	limited	company	and	other	
organizations	such	as	joint	venture;	rights,	duty,	and	responsibilities	
of	shareholder	and	executive	director;	third-party	relationship	as	
stipulated	in	the	Civil	and	Commercial	Public	Limited	Company	
Acts	and	relating	law;	control	and	inspection;	corporate	governance.

640226	 กฎหมายตั๋วเงิน		 2(2-0-4)
		 (Negotiable	Instruments)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย	บรรพ	3	
	 Study	the	principles	of	negotiable	instruments	as	
stipulated	in	the	Civil	and	Commercial	Code	Book	3

640227	 กฎหมายทรัพยสินทางปัญญา	 3(3-0-6)	
		 (Intellectual	Property	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษากฎหมายที่เก่ียวกับลิขสิทธิ์	เคร่ืองหมายการคา	ชื่อทางการ
คาและสทิธบิตัรรวมถงึวธิพีจิารณาคดทีรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ
	 Study	the	law	concerning	the	copyright,	trademark,	trade	
name	and	patent;	procedure	for	intellectual	property	and	
international	trade.

640311	 กฎหมายครอบครัว	 3(3-0-6)	
		 (Family	Law)		 	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะครอบครัว	ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย	บรรพ	5
		 Study	the	principles	of	family	law	as	stipulated	in	the	
Civil	and	Commercial	Code	Book	5
 
640312	 กฎหมายมรดก	 3(3-0-6)	
		 (Law	of	Succession)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะมรดก	ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย	บรรพ	6
	 Study	the	principles	of	law	of	succession	as	stipulated	
in	the	Civil	and	Commercial	Code.

640313	 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง	1		 3(3-0-6)	
		 (Law	of	Civil	Procedure	1)	 	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยบททั่วไป	วิธี
พิจารณาในศาลชั้นตน	
	 Study	the	principles	of	law	of	civil	procedure	concerning	
general	provisions;	procedure	in	the	civil	court.

640314	 กฎหมายภาษีอากร		 3(3-0-6)	
		 (Law	of	Taxation)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศกึษาประมวลรษัฎากรในสวนวาดวยภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดาและ
ภาษเีงนิไดนติบิคุคล	ภาษรีบัการให	ภาษมีลูคาเพิม่	ภาษธีรุกจิเฉพาะและภาษี
การรับมรดกตลอดจนศึกษา	สนธิสัญญาภาษี	กฎหมายวาดวยศาลภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร
	 Study	the	revenue	code	concerning	personal	income	tax	
and	corporate	income	tax;	gift	tax;	value	added	tax;	specific	
business	tax;	inheritance	tax;	double	taxation	treaty;	law	
concerning	tax	court;	procedure	in	tax	court.
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640315	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	1	 	3(3-0-6)	
		 (Law	of	Criminal	Procedure	1)	
		 วิชาบังคับกอน	:	เคยศึกษาวิชา	640216	กฎหมายอาญา	:
	 	 ภาคความผิด	
	 ศึกษาหลักกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญา	ภาค	1	และ	
ภาค	2ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค	1	และภาค	2	และ
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
	 Principles	of	law	of	Criminal	Procedure	Part	1	and	2	as	
stipulated	in	the	Criminal	Procedure	Code	Part	1	and	2;	Human	
Rights	in	Judicial	Process.

640316	 กฎหมายระหวางประเทศ	 3(3-0-6)	
		 (International	Laws)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาประวัติความเปนมาทฤษฎีบอเกิดและสาระส�าคัญของ
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง	รวมถึงกฎหมายขัดกันและกฎหมาย
สัญชาติ	
	 History,	theory,	source	and	main	points	of	public	
international	law;	conflicts	of	law;	nationality	law.

640321	 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	 2(2-0-4)	
	 (Judicial	Systems	and	Constitution	of	Courts	of	Justice)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	ศาลยุติธรรม	อ�านาจศาล	อ�านาจ
ผูพิพากษาในการพิจารณา	พิพากษาคดีรวมทั้งกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดใน
ขอขดัแยงในเรือ่งอ�านาจหนาทีร่ะหวางศาลตางๆดวยแตไมรวมถงึวธิพีจิารณา
คดีดังกลาว
	 Statute	of	courts	of	justice;	court	of	justice;	jurisdiction	
of	the	court;	prerogative	of	judge	in	procedures;	judgement;	award	
procedure	in	conflict	of	courts	authority	but	not	including	the	
procedure	of	the	mentioned	cases.

640322	 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง	2		 3(3-0-6)	
		 (Law	of	Civil	Procedure	2)	
		 วิชาบังคับกอน	:	เคยศึกษาวิชา	640313	กฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง	1
	 ศึกษากฎหมายวาดวยอุทธรณ	และฎีกา	วิธีการชั่วคราวกอน
พิพากษาและการบังคับตามค�าพิพากษา	หรือ	ค�าสั่งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง	
	 Must	be	registered	in	640313	:	Law	of	Civil	Procedure	1
		 Law	of	appeal	and	appeal	to	the	Supreme	Court;	
interlocutory	relief;	enforce	judgement	or	Rule	of	Civil	Procedure	
Code.

640323	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	2		 3(3-0-6)
		 (Law	of	Criminal	Procedure	2)	
		 วิชาบังคับกอน	:	เคยศึกษาวิชา	640315	กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	1	
	 ศึกษาวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน	อุทธรณและฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค	3	และภาค	4	
	 Must	be	registered	in	640315	:	Law	of	Criminal	Procedure	1
	 Study	the	procedure	in	civil	court;	appeals	and	appeal	
to	the	Supreme	Court	as	stipulated	in	the	law	of	criminal	
procedure.

640324	 กฎหมายพยานหลักฐาน	 3(3-0-6)
		 (Law	of	Evidence)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐานท้ังที่เปนหลักทั่วไปของ
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน	และบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
	 Study	the	principles	of	law	of	evidence	in	both	general	
principles	of	law	and	evidence;	and	in	the	legal	provision	as	
stipulated	in	the	law	of	civil	procedure	and	law	of	criminal	
procedure.
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640325	กฎหมายแรงงาน		 3(3-0-6)	
	 (Labor	Laws)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน	ประวัติความเปนมาทาง
กฎหมายแรงงานในประเทศไทย	หลักกฎหมายแรงงานของประเทศไทยใน
ปจจุบันในเรื่องการคุมครองแรงงาน	แรงงานสัมพันธ	เงินทดแทน	ตลอดจน
แนวทางในการพิจารณาและตีความปญหาตางๆ	ที่เกี่ยวกับแรงงานและ
กฎหมายประกันสังคม	รวมถึงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
	 General	principles	of	labor	law;	history	of	Thai	labor	law;	
principles	of	today’s	Thai	labor	law	on	labor	protection;	labor	
relations;	compensation,	ways	to	judge	and	interpret	labor	
problems;	social	security	law;	procedure	in	labor	court.

640411	 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย		 2(2-0-4)
	 (Legal	Profession	and	Ethics	of	Lawyers)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย	หนาที่และงานของนัก
กฎหมายในสาขาตาง	ๆ	คุณธรรมและจริยธรรม	มารยาท	วินัย	อุดมคติ	และ
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ
	 Study	the	evolution	of	legal	profession;	roles	and	duties	
of	lawyer	from	different	department;	morality	and	ethics;	etiquette,	
discipline,	ideal,	relating	law.

640412	 กฎหมายลมละลาย		 3(3-0-6)
		 (Bankruptcy	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษากระบวนพิจารณาคดีลมละลาย	วิธีการจัดการทรัพยสินของ
ลูกหนี้	เจาพนักงานพิทักษทรัพย	อ�านาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีลม
ละลาย	การสอบสวน	และ	บทก�าหนดโทษและบทเบ็ดเสร็จทั่วไป	และการ
ฟ้นฟูกิจการ
	 Bankruptcy	law	procedures;	obligor’s	asset	management;	
official	receivers;	jurisdiction	of	the	court	and	bankruptcy	law	
procedures;	inquiry,	imposition	of	punishment;	general	provisions;	
reconstruction	and	debt	restructuring.

640413	 กฎหมายปกครอง	 3(3-0-6)	
		 (Administrative	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาประวตัแิละลกัษณะทัว่ไปของฝายปกครอง(Administration)	
และกฎหมายปกครองบอเกิดของกฎหมายปกครอง	การใชและการตีความ
กฎหมายปกครอง	การจัดระเบียบราชการบริหารบุคคลและทรัพยสินใน
กฎหมายปกครอง	ทฤษฎวีาดวยการกระท�าของฝายปกครอง	ความรบัผดิของ	
ฝายปกครอง	รวมตลอดจนการควบคุมฝายปกครอง	ทั้งในสวนท่ีเก่ียวกับ
ประเภทของการควบคุมองคกร	ผูควบคุม	วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
	 History	and	general	characteristics	of	administration	and	
administrative	law;	application	and	interpretation	of	administrative	
law;	personnel	administration	and	asset	administration	in	the	
administrative	law;	theory	of	administrative	action;	administrative	
liability;	administrative	control	of	the	types	of	organizational	
control,	overseers,	administrative	procedure,	and	administrative	
court	procedure.

640414	 กฎหมายวาดวยการป้องกันและปราบปราม	 3(3-0-6)	
	 การทุจริตและประพฤติมิชอบ	
		 (The	Law	on	the	Prevention	and	Suppression	of	
	 Corruption)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ	การจัดตั้งองคกร	วิธีด�าเนินคดี	และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ	
	 Study	the	law	on	the	prevention	and	suppression	of	
corruption;	establishing	organization;	prosecution	methods	and	
related	laws.
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา	
641101	สัญญาของฝายปกครอง		 2(2-0-4)
		 (Administrative	Contracts)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
		 ศกึษาถึงประเภทตาง	ๆ 	ของสญัญาของฝายปกครอง	ทัง้ทีเ่ปนสญัญา
ตามกฎหมายแพงและพาณิชย	สญัญาทางปกครอง	หลกัเกณฑเกีย่วกับสญัญา
ตามกฎหมายวาดวยการพัสดุ	หลักกฎหมายที่ส�าคัญเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง	เชน	การกอใหเกิดสัญญาขอก�าหนดที่เปนลักษณะพิเศษของสัญญา	
การบังคับการตามสัญญา	การยกเลิกสัญญา
	 Types	of	administrative	contracts	in	both	civil	and	
commercial	codes;	administrative	contracts;	principles	of	the	law	
of	contract	of	state	properties;	major	law	principles	concerning	
administrative	contract	such	as	formation	of	contract,	specific	
terms	of	contract,	contract	enforcement,	and	contract	termination.

641102	 กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการและ	 	2(2-0-4)
	 สิทธิสวนบุคคล
	 (Law	on	Public	Information	Access	and	Rights	
	 of	Privacy)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาถึงแนวคิดของการใหสิทธิแก	ประชาชนที่จะเขาถึงขอมูล
ขาวสารของทางราชการ	วิธีการที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร	ลักษณะ
ของขอมูลขาวสารประเภทตางๆ	วิธีการทางบริหารในการแกไขปญหากรณีที่
สิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารไดรับการกระทบกระเทือน	การคุมครองขอมูล
ขาวสารทีเ่ปนเร่ืองของสทิธสิวนบคุคล	ตามกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารของ
ราชการ
		 Concepts	of	entitled	citizens	to	get	access	to	government	
information;	method	for	citizen	to	get	access	to	the	information;	
characteristic	of	data;	types	of	information;	solution	management	
to	the	problems	of	effected	information	access	rights;	protection	
of	personal	life	information	as	stipulated	in	public	information	
access.

641103	 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	 2(2-0-4)	
		 (Law	on	Public	Personnel	Management)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี		
	 ศกึษาถงึหลกัการบริหารงานบคุคลภาครฐั	กฎหมายวาดวยระเบยีบ
ขาราชการพลเรอืนกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการฝายตลุาการ	กฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา	กฎหมายวาดวยองคกรอัยการและ
พนักงานอัยการ	กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู	และกฎหมายวาดวย
พนักงานในหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระ
		 Principles	of	public	personnel	management;	law	on	civil	
servants	regulations;	law	on	judiciary	servants	regulations;	law	on	
parliamentary	servants	regulations;	law	on	prosecutor	organization	
and	prosecutors;	law	on	teacher’s	service;	law	on	officers	in	
independent	state	units.

641104	 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินของแผนดิน	 2(2-0-4)	
		 (Law	on	Public	Domain)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาถึงความเปนมาของทรพัยสนิของแผนดนิประเภทตาง	ๆ 	ของ
ทรัพยสินของแผนดิน	เกณฑทางดานสถานะทางกฎหมาย	การควบคุม	ดูแล	
การถอนสภาพ	รวมทัง้ทีร่าชการพสัด	ุทรพัยสนิฝายพระมหากษัตรยิและศาสน
สมบัติ
	 This	course	is	aimed	for	the	study	of	public	domain;	
various	forms	of	public	domain;	rules	in	aspects	of	legal	principles;	
law	of	supervision	and	withdrawal	of	position;	the	study	of	the	
Crown	Property	and	religious	assets.

641105	 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะรัฐวิสาหกิจ		 	2(2-0-4)	
	 และองคการมหาชน
	 (Law	on	Public	Service,	Public	Enterprise	
	 and	Public	Organization)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาถึงทฤษฎแีละความคดิพืน้ฐานทางกฎหมายปกครองเกีย่วกบั
การแทรกแซงของรัฐ	ทฤษฎีบริการสาธารณะ	ประเภทตาง	ๆ	ของบริการ
สาธารณะ	องคกรและวิธีการในการบริการสาธารณะ	ปญหาและอุปสรรคใน
การบริการสาธารณะ	รูปแบบและสถานะทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ	และ
องคการมหาชน	การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
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	 Theories	and	basis	of	administrative	laws	regarding	state	
intervention;	public	service	theory;	types	of	public	service;	
organization	and	methods	for	public	service;	problems	and	
obstacles	of	public	service;	forms	and	position	of	laws	on	state	
enterprise	and	public	organization;	transformation	of	state	
enterprise.

641106	 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร	 2(2-0-4)	
		 (Law	of	Public	Finance	and	Taxation)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน	การคลัง	วิธีการงบ
ประมาณ	ระบบภาษีอากร	สถาบันการเงินและการคลัง	หลักเศรษฐศาสตรที่
เกี่ยวกับการเงิน	และการคลังที่ใชในการบริหารประเทศ
	 Principles	of	law	with	respect	to	monetary,	finance,	
budgeting,	taxation	system,	monetary	and	finance	institutions;	
economic	principles	with	respect	to	monetary	and	finance	of	
which	are	utilized	by	state	for	administration.

641107	 กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง	และการเลือกตั้ง	 2(2-0-4)	
		 (Political	Party	and	Electoral	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาประวัติความเปนมา	และสภาพปจจุบันของพรรคการเมือง	
ระบบการเลือกตั้งตลอดจนองคการเลือกต้ังทั้งของไทยและตางประเทศทาง
ดานพรรคการเมอืงนัน้	ศึกษาเนนถงึโครงสรางพรรคการเมอืงตลอดจนบทบาท
ของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมอืงปจจบุนัสวนทางดานกฎหมาย
เลือกต้ังนั้น	ศึกษาถึงขอดีขอเสียของระบบการเลือกตั้ง	และองคการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปจจุบัน	รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาว
	 History	and	current	state	of	political	party;	electoral	
system	including	Thai	and	foreign	electoral	organizations;	political	
party,	the	study	focus	on	its	structure	as	well	as	functions	of	
political	parties	according	to	the	current	political	party	laws;	for	
electoral	law,	the	study	focus	on	pros	and	cons	of	electoral	system	
and	electoral	organization	under	the	current	electoral	law	
including	ways	to	rectify	the	law.

641108	 กฎหมายรัฐสภา	 2(2-0-4)	
	 (Law	of	Parliaments)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาววิฒันาการและความเปนมาของสถาบนัรฐัสภา	ความส�าคญั
ของรัฐสภาตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย	รูปแบบตาง	ๆ	ของรัฐสภา
ในประเทศประชาธิปไตยตะวันตกหลักการในเรื่องความเปนอิสระในการ
ด�าเนินงานของรัฐสภาในประเทศตาง	ๆ	ขอบังคับการประชุมของรัฐสภา	
ลักษณะในทางกฎหมายของขอบังคับ	การประชุมของสภา	การประชุมสภา	
การจัดท�ารายงานการประชุมสภา	อ�านาจหนาที่ของประธานรัฐสภา	และ
เลขาธกิารรฐัสภาในสวนท่ีเกีย่วกับการบรหิารงานของรฐัสภา	วาระการประชมุ
และการจัดระเบียบวาระการประชุม	กระบวนการนิติบัญญัติเปรียบเทียบกัน
ในประเทศ	ตาง	ๆ 	รวมตลอดถงึกระบวนการควบคมุตรวจสอบฝายบรหิารโดย
รัฐสภา
		 Evolution	and	background	of	parliamentary	institute;	
significance	of	parliament	to	democracy	system;	various	forms	of	
parliaments	in	western	countries;	principles	of	autonomy	in	
operations	of	parliaments	in	various	countries;	regulations	of	
parliament	meetings;	nature	of	law	regarding	regulations	of	
parliamentary	meetings;	parliamentary	meetings;	preparing	
parliamentary	minutes;	powers	and	duties	of	the	speaker	and	
secretary	of	the	parliament	with	respect	to	parliament	management;	
agenda	and	arrangement	of	agenda	of	the	meeting	;	legislative	
procedures	in	comparison	with	other	countries;	control	and	
inspection	by	the	parliament.

641109	 กฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น	 2(2-0-4)
		 (Law	of	Local	Administration)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาแนวความคดิพืน้ฐานของการจัดระเบยีบราชการบรหิารทอง
ถิ่น	องคกรสวนทองถิ่นตามกฎหมายปจจุบัน	อ�านาจหนาที่ขององคกรเหลานี้
ในฐานะที่เปนนิติบุคคล	โดยเฉพาะอยางยิ่งอ�านาจในการออกกฎหมายการ
ก�ากับดูแลเหนือองคกรเชนวานี้ทั้งในแงการก�ากับดูแลเหนือบุคคลและการ
ก�ากับดูแลเหนือการกระท�า	รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององคกร
สวนทองถิ่นและการควบคุมจากสวนกลาง
		 Fundamental	concepts	of	local	administration;	local	
administration	as	per	the	current	law;	powers	and	duties	of	those	
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organizations	as	juristic	persons,	especially	the	power	of	issuing	
law	for	control	and	supervise	in	both	control	over	persons	and	
their	actions;	regulations	and	measures	on	financial	procedures	
of	local	administration;	centralized	control.

641110	 กฎหมายเกี่ยวกับการขนสงและการจราจร	 2(2-0-4)	
		 (Transportation	and	Traffic	Laws)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษากฎหมาย	กฎขอบังคับและวิธีด�าเนินการตาง	ๆ	เก่ียวกับ
การขนสง	กฎหมาย	กฎขอบังคับและวิธีด�าเนินการตาง	ๆ 	เกี่ยวกับการจราจร	
ทางบก	ทางน�้า	ทางอากาศ
		 Law,	regulations	and	procedures	regarding	carriage;	law,	
regulation	and	procedure	regarding	marine,	land	and	air	traffic.

641111	 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ	 2(2-0-4)	
	 (Comparative	Administrative	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษากฎหมายปกครองของไทย	เปรยีบเทยีบกบักฎหมายปกครอง
ของตางประเทศ
	 Thai	administrative	law	in	comparison	with	other	
countries’

641112	 กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่	 2(2-0-4)	
		 (Law	on	Liability	for	Wrongful	Acts	of	Officials)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาถึงหลักความรับผิดของฝายปกครอง	หลักความรับผิดทาง
ปกครองในแนวค�าพิพากษาของศาลไทย	ความแตกตางระหวางความรับผิด
ทางปกครองกับความรับผิดทางแพง
	 Principles	of	administrative	liability;	administrative	liability	
of	Thai	judgement;	difference	between	administrative	liability	and	
civil	liability.	

641113	 สัมมนากฎหมายมหาชน	 2(2-0-4)	
	 (Seminars	in	Public	Law)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาประเด็นส�าคัญ	ๆ	ที่เปนปญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ	
กฎหมายปกครอง	และกฎหมายการคลังเพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจใน

กฎหมายมหาชนลึกซึ้งยิ่งขึ้น
		 Study	of	main	issues	that	are	problems	in	constitutional	
law,	administrative	law,	finance	law	for	students’	deeper	
understanding.	

1.	กลุมรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายอุตสาหกรรม	และแรงงาน
641201	 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน	 2(2-0-4)	
	 (Investment	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาสทิธแิละหนาทีข่องผูทีจ่ะเขามาลงทนุในประเทศไทย	นโยบาย
แหงการก�าหนดกฎเกณฑ	อนัเปนการชกัจงูใหแกผูเขามาลงทนุ	กฎหมายเกีย่ว
กบัการประกอบอาชพีของคนตางดาว	รวมทัง้กฎหมายเกีย่วกบัการลงทนุของ
ประเทศอื่น	ๆ	โดยเฉพาะประเทศที่ก�าลังพัฒนา
		 Rights	and	duties	of	foreign	investment	in	Thailand;	design	
of	rules	policy	which	persuades	investors;	foreign	business	act;	
business	operation	of	foreigners;	investment	of	other	countries	
especially	developing	countries.

641202	 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 2(2-0-4)	
		 (Law	of	Economic	Activities)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาทฤษฎี	เหตุผล	และแนวคิดที่ท�าใหเกิดความจ�าเปน	จะตองมี
กฎหมายพิเศษเพ่ือควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันไดแก
กฎหมายปองกันการผูกขาดการคาก�าไรเกินควร	การปฏิบัติมิชอบในทางการ
คา	กฎหมายคุมครองผูบริโภค	และกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวของกับการควบคุม
กจิกรรมทางเศรษฐกิจ	โดยจะศกึษาหลักกฎหมาย	วธิกีารบงัคับใช	การเยยีวยา	
และการคุมครองตอสาธารณชนและผูเสยีหาย	ตลอดจนปญหาอนัเกดิจากการ
บังคับใชกฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานการผลิตและการคา
	 Study	the	theory,	reasons,	and	concepts	of	the	special	
law	necessity	to	the	control	of	economic	activities,	such	as	law	
of	monopoly,	profiteering,	malpractice	trading,	consumer	
protection	and	other	law	related	to	the	control	of	economic	
activities.	Principles	of	law,	method	of	enforcement,	remedy,	and	
public	and	victim	protection,	as	well	as	problems	caused	by	law	
enforcement	on	economic	activities	to	manufacturing	and	trading.
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641203	 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)	
		 (Industrial	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาสภาพและขอบเขตของกฎหมายที่ใชในการควบคุมการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
	 Study	the	state	and	scope	of	the	law	of	control	of	
industrial	business	operation	and	related	laws.

641204	 สัมมนากฎหมายแรงงาน	 2(2-0-4)	
		 (Seminars	in	Labor	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาแนวความคิดพื้นและประวัติ	ความเปนมาของกฎหมาย
ประกันสังคม	ระบบประกันความเจ็บปวย	การประกันความทุพพลภาพ	การ
ประกันความชราภาพ	การประกนัการมรณะ	การประกนัการวางงาน	และการ
จดัหางาน	การประกอบอาชพีของคนตางดาว	รวมทัง้ปญหาและอปุสรรคของ
การใชระบบประกันสังคมในประเทศไทย
	 History,	basis,	and	background	of	social	security	law;	
sickness	insurance	system;	invalidity	insurance;	old-age	insurance;	
death	insurance;	unemployment	insurance;	employment;	business	
operation	for	foreigners;	problems	and	obstacles	of	social	security	
system	used	in	Thailand.

641205	 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ	 2(2-0-4)	
		 (Pollution	Control	Law)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุมลพษิ	ไดแกกฎหมายสงเสรมิ
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม	หมวดการควบคุมมลพิษ	กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษในตัวกลางอ่ืน	ๆ	เชน	กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนาน
น�้าไทย	กฎหมายวาดวยโรงงาน	กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย	เปนตน
	 Law	pertaining	to	pollution	control	such	as	law	of	
environmental	development	and	conservation,	pollution	control	
section;	law	of	pollution	control	in	other	mediums	such	as	the	
navigation	in	Thai	waters,	factory	act,	hazardous	substance	act,	
etc.

641206	 กฎหมายพลังงาน	 2(2-0-4)	
		 (Energy	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาสภาพและขอบเขตกฎหมายเก่ียวกับพลังงานตางๆ	และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
		 State	and	scope	of	law	about	energies;	law	on	energy	
conservation.	

641207	 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 2(2-0-4)
	 และสภาพแวดลอมในการท�างาน
	 (Law	of	Safety,	Health	and	the	Environment	
	 in	the	Workplace)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพ
แวดลอมในการท�างาน	รวมถึงการวางมาตรการควบคุม	ก�ากับ	ดูแล	และ
บริหารจัดการดานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดลอมในการ
ท�างานอยางเหมาะสม	และศกึษากฎหมายเกีย่วกบัความตกลงระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของ
	 Law	of	safety,	health,	and	environment	in	workplace	
including	laying	down	suitable	measures	of	control,	supervision,	
and	safety	management;	health	and	environment	in	workplace;	
law	of	international	agreement.

641208	 สัมมนากฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน	 2(2-0-4)
		 (Seminars	in	Industrial	and	Labor	Law)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาประเด็นส�าคัญๆที่เปนปญหาในกฎหมายอุตสาหกรรม	
กฎหมายพลังงาน	กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและกฎหมายแรงงาน	
เพือ่ใหนกัศกึษามคีวามเขาใจในกฎหมายอตุสาหกรรมและแรงงานลกึซึง้ยิง่ขึน้
	 Study	the	major	issues	that	are	problems	in	industrial	
law,	energy	law,	pollution	control	law,	and	labor	law	so	students	
can	have	deeper	understanding	of	industrial	law.
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2.	รายวิชาที่เกี่ยวกับอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
641301	 ระบบความยุติธรรมทางอาญา	 2(2-0-4)
		 (Criminal	Justice)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาระบบกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	ทฤษฎกีารลงโทษ	และ
แกไขผูกระท�าผิดในดานนิติศาสตร	การปฏิรูประบบการลงโทษ
	 Criminal	justice	system;	theory	of	punishment;	correction	
treatment;	revolution	of	punishment	theory.

641302	 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา	 2(2-0-4)	
		 	(Criminology	and	Penology)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาลักษณะและสาเหตขุองอาชญากรรม	การปองกนัอาชญากรรม	
สังคมวิทยากฎหมายอาญา	รวมทั้งทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยตางๆ	ศึกษา
โครงการแกไขบ�าบัดผูกระท�าผิด	ระบบ	ความยุติธรรม	ระบบเรือนจ�าและ
ทัณฑสถานลักษณะทางกายภาพทางสังคมและการศึกษาของผู ตองขัง	
มาตรการรอการลงโทษ	และพักการลงโทษรวมท้ังส�ารวจทฤษฎี	และการ
ปฏิบัติตอผูกระท�าผิดดวยวิธีการตาง	ๆ
	 Characteristics	and	causes	of	crime;	crime	prevention;	
sociology;	criminal	law;	theories	and	research	papers;	study	of	
correction	treatment	projects;	criminal	justice	system;	prison	and	
penitentiary	system;	prisoner’s	physical	description	of	social	and	
education;	measure	of	suspended	sentence	and	parole;	theories	
and	treats	to	offenders.

641303	 กฎหมายทหาร	 2(2-0-4)	
		 (Military	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษากฎหมายอาญาทหาร	ธรรมนูญศาลทหาร	และกฎอัยการศึก
	 Military	criminal	law;	constitutional	court	of	military;	
martial	law.

641304	 นิติเวชศาสตร	 2(2-0-4)	
		 (Forensic	Medicine)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาวทิยาการทางแพทยทีส่มัพนัธกบัการใชกฎหมาย	โดยเฉพาะ
การพิสูจนหลักฐานส�าหรับการด�าเนินคดีในทางอาญาและทางแพง

	 Medical	technology	related	to	application	of	law,	
especially	forensic	for	criminal	and	civil	proceedings.

641305	 กฎหมายเยาวชนและครอบครัว	 2(2-0-4)	
		 (Law	of	Juvenile	and	Family)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักกฎหมาย	และประเด็นทางสังคมและจิตวิทยาของเด็ก
และเยาวชน	ผูกระท�าความผดิ	ระบบศาลเยาวชนและครอบครวั	วธิกีารแกไข
ผูกระท�าความผิดดังกลาว	รวมทั้งการคุมครองผูเยาวในคดีแพง	ตามกฎหมาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
		 Study	the	principles	of	the	law;	social	issues;	child	and	
juvenile	psychology;	offenders;	juvenile	and	family	court	system;	
method	of	correction	offender;	youth	protection	in	the	civil	case	
under	the	law	of	juvenile	and	family	court;	juvenile	and	family	
procedure	and	other	related	laws.

641306	 กฎหมายสิทธิมนุษยชน	 2(2-0-4)	
		 (Law	of	Human	Rights)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาประวัติศาสตร	วิวัฒนาการ	ทฤษฎี	ขอคิดและปรัชญาที่เกี่ยว
กับบรรดาสิทธิ	ขั้นพื้นฐาน	ท�าความเขาใจหลักการ	กฎเกณฑท่ีมีสภาพเปน
กฎหมายและเปนเพยีงนามธรรม	ตลอดจนวธิกีารสงเสริมและคุมครองซึง่สทิธิ
มนษุยชน	และศกึษากฎหมายเกีย่วกบัความตกลงระหวางประเทศทีเ่กีย่วของ
	 History,	evolution,	theories,	ideas,	and	philosophies	about	
fundamental	rights;	understanding	the	principles;	state	of	
regulations	as	law	and	as	abstract;	human	rights	improvement	
and	protection;	law	on	agreement	between	countries.

641307	 วิชาวาความและศาลจ�าลอง	 2(2-0-4)	
		 (Advocacy	and	Moot	Court)	 	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี		
	 ศกึษาวธิกีารในการเตรยีมคด	ีการรางค�าฟอง	ค�าใหการแถลงการณ	
และค�ารอง	และ	การวาความในศาลรวมทั้งปญหาตางๆ	ในการด�าเนินคดีโดย
มีการจัดท�าศาลจ�าลองขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาภาคปฏิบัติ
 	 Preparation	of	lawsuit;	prosecution,	testimony,	argument,	
and	drafting	the	plaints;	lawyer	practice;	problems	in	legal	
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proceeding;	setting	up	moot	court	for	practical	practice	of	the	
course.

641308	 การสืบสวนและสอบสวน	 2(2-0-4)
	 (Criminal	Inquiry	and	Interrogation)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ระบบการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจาพนักงาน	การสืบสวนและ
สอบสวนการกระท�าความผิดอาญา	สิทธิของผูตองหาตามรัฐธรรมนูญ
		 Justice	system	in	criminal	division	in	officials;	inquiry,	
question	of	criminal	act;	rights	of	the	accused	as	stipulated	in	the	
constitution.	

641309	 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร	 2(2-0-4)	
	 (Computer	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักการที่ส�าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร	เชน	
กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	กฎหมายวาดวยการกระท�าความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
		 Principles	of	law	about	computer	such	as	electronic	
transaction,	computer-related	crime,	and	other	related	laws.	

641310	 สัมมนากฎหมายอาญา	 2(2-0-4)	
		 (Seminars	in	Criminal	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาประเด็นส�าคัญๆที่เปนปญหาในกฎหมายอาญาเพื่อให
นักศึกษามีความเขาใจในกฎหมายอาญาลึกซึ้งยิ่งขึ้นและศึกษาถึงพระราช
บัญญัติที่มีโทษทางอาญา
	 Study	the	major	issues	that	are	problems	in	criminal	law	
for	deeper	understanding	of	criminal	law;	study	the	act	that	has	
penalty.

3.	รายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยและการคา
641401	 เอกเทศสัญญา	3	 2(2-0-4)	
		 (Specific	Contracts	3)	 	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะเก็บของในคลังสินคา	ประนีประนอม
ยอมความ	การพนัน	ขันตอ	และบัญชีเดินสะพัด
	 Principles	of	the	law	of	warehousing,	compromising,	
gambling,	betting,	and	current	account.

641402	 กฎหมายพาณิชยนาวี	 2(2-0-4)	
		 (Maritime	Law)	 	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาหลกักฎหมายพาณชิยนาว	ีเชน	กฎหมายเกีย่วกบัเรือเดนิทะเล	
การจ�านองเรือและบรุมิสทิธทิางทะเล	ความผดิและการจ�ากดัความรบัผดิของ
เจาของเรอื	การเชาเรอืเดนิทะเล	การรบัขนของทางทะเล	ความผดิอนัเกิดจาก
เรือโดนกัน	การชวยเหลือกูภัยทางทะเล	การเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไป	และ
การประกันภัยทางทะเล
	 Principles	of	maritime	law	such	as	law	about	vessels;	
mortgage	of	ship;	maritime	liens;	vessel’s	owner	limitation	liability;	
charter;	carriage	of	goods	by	sea;	delict	from	the	collision	of	ships;	
salvage	at	sea;	general	average;	contract	for	marine	insurance.

641403	 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน	 2(2-0-4)	
		 (Banking	and	Financial	Institutions	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษาความหมายและความส�าคญัของสถาบนัการเงนิ	นโยบายของ
รฐัและบทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยในการควบคมุก�ากบั	ดแูลสถาบนั
การเงินตาง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	กฎหมายและขอบังคับในการจัดองคกร	
ในสถาบนัการเงนิ	บทบาทของสถาบนัการเงนิในการรบัฝากเงนิ	การใหเครดติ
และการใหบริการอื่น	ๆ	ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ	ปญหาและ
ขอเสนอแนะในการควบคุมและพัฒนาสถาบันการเงินและอื่น	ๆ
	 Definition	and	importance	of	financial	institute;	
government	polity	and	role/duty	of	bank	of	Thailand	under	the	
control	of	both	government	and	private	financial	institutions;	law	
and	regulation	of	establishing	organization	in	financial	institution;	
role/duty	of	financial	institution	on	deposit,	giving	credit,	and	other	
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domestic	and	international	services;	problems	and	recommendation	
on	the	financial	institution	control	and	development.

641404	 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ	 2(2-0-4)
	 (International	Business	Transactions	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาในแงของกฎหมายจากการที่ผูประกอบการธุรกิจไดด�าเนิน
การคาระหวางประเทศ	และการลงทุนในตางประเทศ	ตลอดจนปญหาที่
เกี่ยวของ
	 Study	the	law	in	the	aspect	from	entrepreneurs	operating	
in	international	trade;	overseas	investment	including	related	
problems.

641405	 กฎหมายการคาระหวางประเทศ	 2(2-0-4)	
		 (Law	of	International	Trade)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศกึษากฎหมายและหลกัทัว่ไปเกีย่วกบัการคาระหวางประเทศ	การ
ซื้อขายและการช�าระ	สินคาระหวางประเทศ	การปริวรรตเงินตราระหวาง
ประเทศ	การรบัขนของทางทะเล	การประกนัภยั	ทางทะเล	การระงับขอพพิาท
ในสญัญาการคาระหวางประเทศ	การขดักนัแหงกฎหมาย	ตลอดจนศพัทเฉพาะ
ตางๆ	ที่เกี่ยวของในทางการคาระหวางประเทศ
	 Law	and	general	principles	of	international	trade;	trading;	
international	payment;	money	exchange;	carriage	of	goods	by	sea;	
marine	insurance;	international	dispute	settlement;	conflict	of	
law;	vocabulary	about	international	trade.

641406	 วิธีการระงับขอพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ	 2(2-0-4)	
	 (Settlement	of	Commercial	Disputes	and	
	 Arbitration)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาลักษณะของขอพิพาททางธุรกิจดานตาง	ๆ	รูปแบบเหตุผล
วิธีการ	การระงับขอพิพาทแบบตาง	ๆ	โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาท
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ	หลักกฎหมาย	ระเบียบขอบังคับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ	และขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการที่
ส�าคัญ	ขอพิจารณาในการท�าสัญญา	การเลือกกฎหมายและวิธีการระงับขอ

พิพาท	หลักเกณฑและปญหาในการฟองรองคดี	การขอใหรับรองและบังคับ
ตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและค�าพิพากษาของศาลตางประเทศ
		 Characteristics	of	business	disputes	in	the	aspects	of	
forms,	reasons,	methods	of	settlements	of	each	disputes;	dispute	
settlement	by	arbitration;	principles	of	law;	regulations	of	
arbitration	center;	international	agreement	on	major	arbitration;	
consideration	required	for	contracts;	choice	of	law;	methods	of	
disputes	settlement;	law	suit	principles	and	problems;	recognition	
and	enforcement	of	arbitration;	judgement	of	foreign	courts.

641407	 การเจรจาตอรองและการรางสัญญา	 2(2-0-4)	
		 (Draft	and	Negotiation)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาวิธีการและตัวอยางในการท�าสัญญาผูกพันของบุคคลหรือ
องคกร	ตลอดจนรูปแบบของสัญญาตางๆ	รวมทั้งสนธิสัญญาการคาระหวาง
ประเทศ	กระบวนการเจรจา	และรูปแบบของวิธีการประชุมเจรจาประเภท
ตางๆ	ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
	 Process	and	sample	of	contract	between	person	or	
organization;	forms	of	contract;	international	trade	agreement;	
negotiation	process;	forms	and	process	of	negotiation	conference	
domestically	and	internationally.

641408	 กฎหมายเกี่ยวกับการแขงขันทางการคา	 2(2-0-4)	
		 (Competition	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาแนวคิดและกฎหมายวาดวยการแขงขันเสรี	การผูกขาด
ทางการคา	การก�าหนดราคาสินคาตลอดจนการแขงขันที่ไมเปนธรรม	และ
ผลกระทบตอผูบริโภค
	 Concepts	and	law	about	Free	Trade;	monopoly;	pricing;	
unfair	competition;	effects	on	consumers.

641409	 หลักธุรกิจและการบัญชีส�าหรับนักกฎหมาย	 2(2-0-4)	
		 (Introduction	of	Business	for	Lawyer)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาความหมาย	ลักษณะ	โครงสรางของธุรกิจประเภทตางๆ	เพื่อ
ใชประกอบการใหค�าปรึกษากฎหมายส�าหรับภาคธุรกิจ	และหลักการบัญชีที่
นักกฎหมายควรทราบ
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		 Definition,	characteristics,	and	structure	of	each	types	of	
business	for	legal	counselling	in	business	section;	principles	of	
accounting	for	lawyers.

641410	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	
	 (Law	and	Information	Technology)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาปญหากฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความรูเบ้ือง
ตนเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ	พฒันาการของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางสังคมศาสตรและทางกฎหมาย	และฝกฝนทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสบืคน	รวบรวมเผยแพรและจัดการขอมลูทางกฎหมายสาขา
ตาง	ๆ
	 Problems	of	information	technology;	fundamental	of	
information	technology;	development	of	information	technology	
usage	in	social	science	and	law;	practice	using	information	
technology	to	search,	collect,	organize,	and	spread	legal	
information.

641411	 สัมมนากฎหมายภาษีอากร	 2(2-0-4)	
	 (Seminars	in	Tax	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษากฎหมายภาษีสรรพสามิต	กฎหมายศุลกากร	และกฎหมาย
ภาษีที่จัดเก็บโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
	 Excise	tax	code;	custom	act;	law	of	tax	collected	by	local	
administration.	

641412	 กฎหมายภาษีอากรระหวางประเทศ	 2(2-0-4)	
		 (International	Taxation	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาภาษีที่มีผลกระทบตอธุรกรรมระหวางประเทศ	การจัดเก็บ
ภาษเีงนิไดจากผูมถีิน่	ทีอ่ยูในประเทศ	และจากผูมเีงนิไดจากแหลงในประเทศ	
การปองกนัการเลีย่งภาษีระหวางประเทศ	หลกัการตัง้ราคาโอนภาษซีอน	การ
ขจัดภาษีซอน	การเวนการเก็บภาษีซอนระหวางรัฐ	กฎหมายภาษีเงินได
ระหวางประเทศ	และขอตกลงการเวนการเก็บภาษีซอนของประเทศ
	 Tax	that	has	effect	on	international	transactions;	tax	on	
resident	and	non-resident	who	has	income	from	sources	in	
Thailand;	prevention	of	international	tax	avoidance;	principles	of	

transfer	pricing;	double	taxation;	elimination	of	double	taxation;	
prevention	of	double	tax	between	states;	international	income	
taxation	and	avoidance	agreement;	double	taxation	of	the	nation.

641413	 กฎหมายคุมครองผูบริโภค	 2(2-0-4)	
		 (Consumer	Protection	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 หลักการ	เหตุผล	และแนวคิดที่ท�าใหเกิดความจ�าเปนท่ีจะตองมี
กฎหมายคุมครองผูบรโิภคมาตรการตาง	ๆ 	ทางกฎหมายทีใ่ชเพ่ือการคุมครอง
ผูบรโิภค	วธิกีารบงัคบัใชกฎหมาย	มาตรการทีใ่ชเพือ่เยยีวยาแกผูบรโิภคซึง่ได
รับความเสียหาย	ทั้งตามที่ปรากฏในกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค	
กฎหมายวาดวยความรบัผดิตอความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคาทีไ่มปลอดภยั	
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ	รวมตลอดถึงการจัดตั้งองคกรคุมครองผูบริโภค
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
		 Principles,	reasons,	and	concepts	which	make	consumer	
protection	law	necessary;	legislative	measures	for	consumer	
protection;	law	enforcement	procedure;	measures	for	consumer	
remedy	(redress)	as	stipulated	in	consumer	protection	law,	law	
on	responsibility	for	the	damage	of	unsafe	goods,	and	related	
laws;	establishment	of	consumer	protection	organization	as	
stipulated	in	the	constitution.

641414	 กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค	 2(2-0-4)
		 (Consumer	Case	Procedure	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภควาดวยบทท่ัวไป	วิธี
พิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตน	การอุทธรณคดีผูบริโภค	การฎีกาคดี
ผูบริโภค	วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา	และการบังคับตามค�าพิพากษาหรือ
ค�าสั่ง
	 Principles	of	consumer	case	procedure	law	concerning	
general	section;	consumer	procedure	case	in	the	civil	court;	
petitioning	consumer	case	in	the	court	of	appeal;	to	petition	
consumer	case	in	the	supreme	court;	interlocutory	relief;	
enforcement	pursuant	to	the	judgement	of	order	of	the	court.
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641415	 กฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบตรง	 2(2-0-4)	
		 (Law	on	Direct	Selling	and	Direct	Marketing)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาหลักกฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบตรง
	 Principles	of	law	on	direct	selling	and	direct	marketing.

641416	 สัมมนากฎหมายพาณิชยและการคา	 2(2-0-4)	
		 (Seminars	in	Commercial	and	Trade	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาประเด็นส�าคัญๆ	ที่เปนปญหาในกฎหมายพาณิชย	กฎหมาย
ธุรกิจ	และกฎหมายการคา	เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจในกฎหมาย
อุตสาหกรรมและแรงงานลึกซึ้งยิ่งขึ้น
	 Study	the	important	issues	that	are	problems	in	
commercial	law,	business	law,	and	trade	law	for	students’	deeper	
understanding	in	industrial	and	labor	laws.

4.	กฎหมายทั่วไปและกฎหมายระหวางประเทศ
641501	การใชและการตีความกฎหมาย	 2(2-0-4)	
		 (Applications	and	Interpretation	of	Laws)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาในแงทฤษฎีประวัติศาสตร	และในแงกฎหมายเปรียบเทียบ	
โดยเฉพาะเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางระบบ	Common	Law	กบัระบบ
ประมวลกฎหมายหลักการใชและตีความกฎหมายลายลักษณอักษรและการ
ใชกฎหมายแบบเทียบเคียง	(Analogy)	การใชกฎหมายประเพณี	การใช
กฎหมายประเภท	“หลักกฎหมายทัว่ไป”	ตามมาตรา	4	(แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย)
	 Study	in	the	aspects	of	theory,	history,	and	comparative	
law,	especially	the	comparisons	between	common	law	system	
and	code	law	system;	application	and	interpretation	of	civil	law;	
application	of	analogy;	application	of	custom	law;	application	of	
general	principles	of	law	as	stipulated	in	Section	4	(Civil	and	

Commercial	Code)

641502	 กฎหมายโรมันเบื้องตน	 2(2-0-4)	
		 (Introduction	to	Roman	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาประวัติศาสตรและระบบกฎหมายโรมัน	อันเปนรากฐานของ
ระบบกฎหมายของประเทศที่ใชประมวลกฎหมายในปจจุบัน
		 History	of	Roman	Law	system	which	is	the	foundation	of	
today’s	law	in	Thailand.

641503	 ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องตน	 2(2-0-4)	
		 (Introduction	of	Anglo-American	Law)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาที่มาของระบบกฎหมาย	Anglo	–	American	ในลักษณะ
ตางๆ	ก็คือ	Common	Law	,	Equity,	พระราชบัญญัติ	(Statute)	และจารีต
ประเพณีแหงทองถิ่น	(Local	Custom)	การศึกษาเนนหนักในเรื่องนิติวิธี	
(Juristic	Methods)	ในการใชกฎหมายประเภทตางๆอยางละเอียด	ซึง่จะตอง
ศึกษาทฤษฎีทางนิติปรัชญาท่ีเกี่ยวของนอกจากนี้จะตองศึกษาถึงระเบียบ
ประเพณีของศาลในการใชนิติวิธี	ในทางปฏิบัติเพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูถึง
วิธีการใชกฎหมายระบบ	Anglo	–	American	อยางถูกตอง
	 Source	of	Anglo-American	legal	system	in	various	forms:	
common	law,	equity,	statute,	and	local	custom;	focusing	on	
thorough	juristic	methods	of	legal	application	of	types	of	law;	
theories	of	relating	philosophy;	study	the	court	regulations	and	
custom	for	juristic	method	practically	for	students	to	understand	
the	application	of	Anglo-American	legal	system	correctly.

641504	 กฎหมายอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม	 2(2-0-4)	
		 (Law	of	Conservation	of	Nature	and	Environments)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
	 Principles	of	law	about	conservation	of	nature	and	
environments.
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641505	 นิติปรัชญา	 2(2-0-4)	
		 (Philosophy	of	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแตใน
อดีตจนถึงปจจุบัน	ตลอดจนปญหารากฐานแหงกฎหมาย
	 Evolution	of	legal	philosophy	concepts	from	the	past	to	
present.

641506	 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย																															2	(2-0-4)	
		 (Thai	Legal	History)
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมและสังคมไทยด้ังเดิม	อันเปน
รากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่ส�าคัญของประเทศไทย	อิทธิพลของแนว
ความคดิ	หลกักฎหมาย	และระบบกฎหมายของอนิเดยี	และประเทศตะวนัตก
ทีม่ตีอววิฒันาการของกฎหมายไทย	ศกึษาวิวฒันาการของกฎหมายไทยตัง้แต
สมยัโบราณจนถึงปจจุบัน	โดยเฉพาะตัง้แตสมยัจดัท�าประมวลกฎหมายเปนตน
มา	โดยเนนหนักในแงกฎหมายเปรียบเทียบ	เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ
ในระบบกฎหมายไทย
	 Thai	traditional	culture	and	social	which	are	bases	of	
important	legal	institution	of	Thailand;	influence	of	Indian	concept,	
principles	of	law,	and	legal	system;	western	countries	that	
influenced	Thai	law;	evolution	of	Thai	law	from	the	past	to	present,	
especially	during	the	time	of	code	establishment;	focusing	on	
comparative	law	so	that	students	can	have	the	understanding	of	
Thai	legal	system.

641507	 กฎหมายสนธิสัญญา	 2(2-0-4)	
		 (Law	of	Treaty)
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี
	 ศึกษาถึงความส�าคัญของสนธิสัญญาในฐานะที่เปนแหลงที่มาของ
กฎหมายระหวางประเทศ	ประเภทสนธิสัญญา	การแบงลักษณะและองค
ประกอบของสนธิสัญญา	กฎเกณฑของกฎหมายที่เกี่ยวของและกระบวนการ
จดัท�าสนธสิญัญาและการศึกษาถงึความสมัพนัธระหวางประเทศอันเนือ่งดวย
ความตกลงระหวางกันทั้งดานเศรษฐกิจ	สังคม

	 Significance	of	treaty	as	source	of	international	law;	types	
of	treaties;	classification	of	characteristics	and	elements	of	treaty;	
related	regulations	and	treaty-making	process;	international	
relation	as	a	result	of	agreement	on	economics	and	social.

641508	 กฎหมายทะเล	 2(2-0-4)	
		 (Law	of	the	Sea)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
		 	ศกึษาประวตัคิวามเปนมาของกฎหมายทะเล	บอเกิดของกฎหมาย
ทะเล	สถานะทางกฎหมายของพื้นน�้าที่อยูภายใตอ�านาจการควบคุมของรัฐ	
เชน	นานน�้าภายในทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง	เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ
ไหลทวีปนานน�้าหมู	เกาะ	ชองแคบ	อาว	และสถานะทางกฎหมายของพื้นน�้า
ที่มิไดอยูภายใตอ�านาจการควบคุมของรัฐ	เชน	ทะเลหลวง	และเขตกนทะเล
ลึก	เทคนิคกฎหมายในการก�าหนดเขตทะเลและการระงับขอพิพาทระหวาง
ประเทศตามกฎหมายทะเล
	 History	of	law	of	the	sea;	source	of	law	of	the	sea;	state	
law	of	water	surface	under	the	state’s	authority:	internal	water	
in	territorial	waters	and	contiguous	zone,	Exclusive	Economic	
Zone,	continental	shelf,	islands,	straits,	gulfs;	state	of	law	of	water	
surface	that	is	not	under	state’s	authority:	high	seas,	deep	sea	
boundary;	territorial	sea	demarcation	act,	settlement	of	
international	dispute	in	accordance	with	law	of	the	sea.

641509	 กฎหมายอิสลาม	 2(2-0-4)	
		 (Islamic	Law)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาประวัติศาสตรและระบบกฎหมายอิสลาม	บอเกิดของ
กฎหมาย	ระบบศาล	และหลักกฎหมายอิสลาม
	 History	and	system	of	Islamic	law;	source	of	law;	court	
system;	principles	of	Islamic	law.	

641510	 กฎหมายองคการระหวางประเทศ	 2(2-0-4)
		 (International	Organizations	Law)	
		 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาความหมายและการกอตั้งองคการระหวางประเทศ	สภาพ
บุคคลขององคการระหวางประเทศการเขารวมเปนสมาชิกใหม	และการสิ้น



สดุสภาพการเปนสมาชิกในองคการระหวางประเทศโดยทัว่ไป	ผลทางกฎหมาย
ของขอมติในองคการระหวางประเทศ	เอกสิทธิและความคุมกันของระหวาง
ประเทศ	ปญหาทางกฎหมายขององคการสหประชาชาต	ิและทบวงการช�านญั
พเิศษของสหประชาชาต	ิปญหาทางกฎหมายบางประการขององคการระหวาง
ประเทศในภูมิภาคตาง	ๆ
	 Definition	and	establishment	of	international	organization;	
nature	of	international	organization;	recruitment;	termination	of	
being	a	member	of	international	organization;	legal	consequence	
of	resolution	in	international	organization;	international	privileges	
and	immunities;	legal	problems	of	the	United	Nations	and	
specialized	agency	of	United	Nations;	problems	of	international	
organization	in	various	regions.

641511	 สัมมนากฎหมายแพง	 2(2-0-4)	
	 (Seminars	in	Civil	Law)	
	 วิชาบังคับกอน	:	ไมมี	
	 ศึกษาวิธีใชกฎหมายแพงโดยการทบทวนประเด็นส�าคัญที่ไดเรียน
ในชั้นมาแลว	เพื่อความช�านาญ	ในทางปฏิบัติของนักศึกษา
	 Study	the	application	of	civil	law	by	reviewing	the	main	
ideas	that	are	learnt	in	class	for	students’	expertise	and	practice.
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