




 
 
        

 

 

สารนายกสภา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 ขอแสดงความยินดี และขอตอนรับนักศึกษาใหมประจำป 2564 มหาวิทยาลัยของเรามุงพัฒนาทุกทานใหเปน

บัณฑิตที่มีความรู ควบคูกับคุณธรรม ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ “มีคุณธรรม เช่ียวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี” 

ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัยจึงเนนการพัฒนาทักษะในหลายดานเพ่ือเตรียมใหทานพรอมสูการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

เชน ทักษะการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว ทักษะการบริหารจัดการเวลาของชีวิตท่ีถูกแวดลอม

ดวยส่ือหรือเทคโนโลยีอยูตลอดเวลาไดอยางเหมาะสม ท้ังน้ีขอใหทุกทานใชเวลาในร้ัวมหาวิทยาลัยอยางคุมคา  ต้ังใจในการ

ศึกษา และรูจักพัฒนาตัวเองอยางสม่ำเสมอในทักษะสำคัญท่ีจำเปนสำหรับการทำงานในอนาคต เชน ทักษะการคิดวิเคราะห 

การสื่อสาร การแกปญหา ภาษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และการทำงานรวมกับผูอ่ืน นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะเหลาน้ี

แลว ขอใหทุกทานฝกฝนทักษะของการเปนผูใหหรือเปนผูสรางคุณคาแกผูอ่ืน ส่ิงท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีจะเปนรากฐานสำคัญ

ที่จะทำใหทานเปนบุคคลที่มีความสามารถและมีหนาที่การงานที่เจริญกาวหนาในอนาคต

 สุดทายนี้ ขอใหนักศึกษาทุกทานมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ มีความรูและมีคุณธรรม เพื่อสรางประโยชนใหแก

ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มีความตั้งใจที่จะเปนแรงผลักดัน สงเสริมให

ทุกทานประสบความสำเร็จดังที่ไดตั้งเปาหมายไวทุกประการ

(นายเสริมสิน  สมะลาภา)

นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 ขอแสดงความยินดี และขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกทาน เขาสูรั้วรมไทรทอง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยของ

พวกเราทุกคน ในปจจุบันนี้ เปนยุคท่ีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงโลกเปนอยางมาก ดังน้ัน

นักศึกษาตองเตรียมพรอมพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ซึ่งนอกจากความรูความสามารถในแตละสาขาที่เรียน จะเปนสิ่ง

จำเปนสำหรับการทำงานในอนาคตแลว  การขวนขวายหาประสบการณ หาโอกาสฝกฝน ใหตนเองไดมีโอกาสทำงานจริง 

ตั้งแตยังเรียนอยู เพื่อใหเชี่ยวชาญในงาน ก็ถือวาสำคัญอยางมากเชนกัน ที่จะทำใหนักศึกษาเปนคนที่พรอมสำหรับการ

ทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนปจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ใหนักศึกษามี

ความรูความสามารถ รูจริง ทำจริง มีทักษะท่ีจำเปนท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมถึงจะชวยพัฒนาใหทานเปนผูท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือใหพรอมสำหรับการทำงาน และเปนกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศชาติของเราสืบไป

 ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลใหนักศึกษามหา

วิทยาลัยเอเชียอาคเนยทุกทาน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ประสบความสำเร็จในการเรียน และสมปรารถนาตามท่ีไดมุงหวัง

ต้ังใจไวทุกประการ

 (ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย



ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล
อธิการบดี

นางณัฎฐพัชร  พรหมโยธี
ผูชวยอธิการบดี ฝายบริหาร

และผูอำนวยการสำนักอธิการบดี

นายพนธ  พุทธานุกรณ
ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการพิเศษ

และผูอำนวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ

รองศาสตราจารย ดร.วีระพันธ  ดวงทองสุข
ผูชวยอธิการบดี ฝายวิจัยและพัฒนา

และผูอำนวยการสำนักวิจัย

นายเนติ  ปนมณี
ผูชวยอธิการบดี ฝายกฎหมาย

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายปยพงศ  เผาวณิช
ผูชวยอธิการบดี ฝายบริหารทรัพยสิน
และผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง



 ดร.อภิชา  พรเจริญกิจกุล
 ผูชวยอธิการบดี ฝายรับสมัครนักศึกษา

  และผูอำนวยการศูนยประชาสัมพันธและรับสมัครนักศึกษา

นายศราวุธ  เอี่ยมสอาด
ผูชวยอธิการบดี ฝายพัฒนาธุรกิจ

และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ เวศรภาดา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

และผูอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.พุฒิธร  จิรายุส
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รักษาการผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

ผูอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

และรักษาการผูอำนวยการสำนักวิชาการ

ดร.ภานุวัฒน  แตระกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

และผูอำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอรช  เสมอมิตร
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

และผูอำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา



นายณัฐวุฒิ  ปฐมสิทธาภิรักษ
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร

นางธิดา  จินดามณี
ผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนวย  ปนพิลา
ผูอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ  สื่อเฉย
ผูอำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟา

รองศาสตราจารย ดร.นภาพร ขันธนภา
ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(หลักสูตรนานาชาติ)

นางสาวพัชรี  ศรีสุขวงศ
ผูอำนวยการสำนักบริหารการเงินและพัสดุ



นายธนบดี  ศรีธนนันท
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐ  โอธนาทรัพย
ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
และหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

นายธวัชชัย  ศรีคชินทร
รักษาการผูอำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย

และรองผูอำนวยการสำนักอธิการบดี

นางวรลักษณ  รักเกียรติงาม
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

และรองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุบรรณ  พัดเพ็ง
ผูอำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

นางอุษา  กลาวิจารย
ผูอำนวยการศูนยวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย



 

 

บัณฑิตวิทยาลัย

 ในนามของบัณฑิตวิทยาลัย ขอกลาวตอนรับนักศึกษาใหมทุกทานดวยความยินดีย่ิง ท่ีมีโอกาสเขามาเปนสวนหน่ึง

ในสถาบันการศึกษาแหงน้ี เราเช่ือม่ันเปนอยางย่ิงวาสถาบันแหงน้ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะใหมๆ  และพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณภาพ

 สุดทายนี้ขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกทานประสบกับความสำเร็จท้ังดานการศึกษาเลาเรียนและการดำเนินชีวิต 

และขอใหนักศึกษาทุกทานจงตั้งใจ มุงมั่น ศึกษา เพื่อทุกทานจะไดสำเร็จการศึกษาดังที่ตั้งใจไว และกาวไปเปนบัณฑิตที่มี

คุณภาพเปนที่ตองการของสังคมในอนาคตตอไป

(ดร.พุฒิธร  จิรายุส)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รักษาการผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

และรักษาการผูอำนวยการสำนักวิชาการ

สารคณบดี



 
  
 
  

 

สารคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ในนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ยินดีตอนรับนักศึกษาทุกทานดวยความยินดีย่ิง สูรมไทรทอง ขอใหนักศึกษา

มีความภาคภูมิใจ และเริ่มตนชีวิตการเปนนักศึกษาดวยความมุงมั่นตั้งใจ เพื่อกาวไปสูความสำเร็จที่รอคอยอยูขางหนา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยมุงผลิตบัณฑิตใหที่มีความรับผิดชอบ รอบรู สูงาน มีประสบการณภาคปฏิบัติ

 ชีวิตการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากการเรียนรูทางวิชาการจากคณาจารยแลว มหาวิทยาลัยยังสงเสริม

ใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะชีวิต Soft- skills ซ่ึงเปนทักษะสำคัญในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหนักศึกษาเตรียมความพรอมกอน

ออกไปทำงานและสืบเนื่องจากสถานการณโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอการดำรงชีวิต 

เศรษฐกิจ รายไดของผูปกครอง ดังน้ัน นักศึกษาเองจะตองปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ดานท่ีจะเกิดข้ึน ดำรงชีวิต

อยางมีสติ ประหยัดคาใชจาย คิดกล่ันกรอง และพยายามแกไขปญหาไปในทางท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงอบายมุขและส่ิงเสพติด

ตาง ๆ 

 ในโอกาสน้ีในนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ขออวยพรใหนอง ๆ นักศึกษาท่ีรัก

ทุกทาน มีความสุข ในการเรียนและการใชชีวิต มีกำลังใจท่ีแข็งแกรง มีสติปญญา สำเร็จการศึกษาสมสรางความภาคภูมิใจ 

ใหครอบครัว สถาบัน และตนเอง เปนบัณฑิตอยางสมศักด์ิศรีและเปนอนาคตท่ีดีของประเทศชาติตอไป

(ดร.ภานุวัฒน แตระกุล)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิซาวิศวกรรมไฟฟา

และผูอำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง



สารคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ

 
 
 

 

 ขอตอนรับนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 ทุกคนดวยความยินดีอยางยิ่ง ขอใหนักศึกษาใหมทุกคน กาวเขา

มาในรั้วมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พรอมกับการตั้งเปาหมายที่ชัดเจนและ  มี “ความมุงมั่น” ในการศึกษาหาความรู ซึ่งสิ่ง

เหลาน้ีจะเปนบันไดข้ันแรกท่ีจะชวยใหนักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียน หวังเปนอยางยิ่งวานักศึกษาทุกคนจะ

ใชชวงเวลานับจากน้ีจนถึงวันท่ีสำเร็จการศึกษาในการเรียนรูศาสตรตาง ๆ อยางต้ังใจ เพ่ือประโยชนสูงสุดตอชีวิตของนักศึกษาตอ

ไปในอนาคต โดยเฉพาะในยุค“ความปกติใหม” หรือ “New Normal” ขอใหนักศึกษาเรียนรูการปรับตัวและมีความเพียร

พยายามแสวงหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา ตลอดจนใชชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแหงนี้อยางคุมคาที่สุด สุดทายน้ีขอสง

กำลังใจใหนักศึกษาใหมทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเรียน และขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกคน จงประสบความสำเร็จเปน

บัณฑิตที่นาภาคภูมิใจของตน ครอบครัว และเปนพลเมืองที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต

(นายศราวุธ  เอี่ยมสอาด)

ผูชวยอธิการบดี ฝายพัฒนาธุรกิจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ



 
 
 

 
 

สารคณบดี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

 นักศึกษาใหมที่รักทุกคน ขอตอนรับทุกคนสูรั้วมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปนศิษยเปน

ครูรวมสำนัก มหาวิทยาลัยเราดูแลศิษยดวยความเมตตา เห็นอกเห็นใจ เม่ือเขามาแลวก็ปรารถนาจะใหสำเร็จออกไปอยาง

สงาผาเผย ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ตนเองตองการ

 ชีวิตใหมในรั้วมหาวิทยาลัย ทุกคนตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้นกวาสมัยเรียนมัธยม ตองวางแผนเปาหมายใน

ชวิีตใหชัดเจน ไมเสียเวลาลองผิดลองถูก ไมหลงทาง ไมหลงเสรีภาพ เราตองเรียนใหสำเร็จตามท่ีต้ังใจไว เพราะเราจะเปน

ผูนำชีวิตของเราเอง เปนผูนำชีวิตในครอบครัว รวมทั้งเปนผูนำที่ดีในสังคมและประเทศชาติตอไป

 ขอใหนักศึกษาทุกคนมีความสุขกับการเรียน การใชชีวิตและการเรียนรูในสังคมมหาวิทยาลัย ขอใหประสบความ

สำเร็จท่ีมุงหวังทุกคนครับ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอรช  เสมอมิตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

และผูอำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา



 
 
 
 

สารรักษาการคณบดี
คณะนิติศาสตร

                                 

 ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกทานที่เขามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง การ

ศึกษาเปนสิ่งสำคัญยิ่งในสังคมปจจุบัน ขอใหนักศึกษามีความพากเพียร เอาใจใส หมั่นศึกษา พัฒนาตนเองใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคม ส่ิงเหลาน้ีจะสงผลใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาพรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และ

มีหนาท่ีการงานท่ีดี เปนกำลังท่ีสำคัญในการขับเคล่ือน พัฒนา สังคมและประเทศชาติตอไป

             ขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกทาน ประสบแตความสุข มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณแข็งแรง และสำเร็จในการ

ศึกษาตามท่ีไดมุงหวังไวทุกประการ

(นายณัฐวุฒิ  ปฐมสิทธาภิรักษ)

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร



 3  สารนายกสภา

 4  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 7  สารอธิการบดี

 8  คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 12  สารคณบดี

 เกียรติยศและความภาคภูมิใจ

 ขอมูลท่ัวไป
 20 ประวัติมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 24 หลักสูตรท่ีเปดสอน

 31 การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 32 ขอแนะนําในการติดตอมหาวิทยาลัยและระเบียบปฏิบัติ

       เก่ียวกับการติดตอสํานักทะเบียนและประมวลผล

 37 แผนผัง แสดงข้ันตอนการลงทะเบียน

      ขอช้ีแจงเก่ียวกับการลงทะเบียน

 39 แผนผัง การจําแนกสภาพนักศึกษาและเง่ือนไขการลงทะเบียน

 40 ระบบการศึกษาและการวัดผล ระดับปริญญาตรี

 43 เคร่ืองแบบนักศึกษา

 กิจกรรมนักศึกษา บริการ และสวัสดิการนักศึกษา
 47 สํานักกิจการนักศึกษา

 47 สโมสรนักศึกษา

 50 การศึกษาวิชาทหาร และการขอผอนผันการตรวจเลือก

     เขารับราชการทหารกองประจําการ

 50 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 

 ขอพึงรูเก่ียวกับการศึกษา
57 ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยวาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

    (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563

70 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 

    และ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

82 การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทการใช และสวนประกอบของชุดครุยวิทยฐานะ 

    เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง

83 นักศึกษาพิเศษ

84 นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร

85 ระเบียบปฏิบัติในการสอบ

87 เกณฑใหทุนการศึกษา

88 บทลงโทษนักศึกษา

 

 

  



 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 92 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิซาวิศวกรรมไฟฟา 

      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

107  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

116 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)

125 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

134 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศกรรมการกอสราง 

      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)

143 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

153 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)

162 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเนต) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)

171 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

185 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

      (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
282 คณะวิศวกรรมศาสตร

284 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

297 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

308 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

319 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

329 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

340 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

351 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

366 คณะบริหารธุรกิจ

385 สาขาวิชาการบัญชี

387 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

389 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

391 สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

393 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา (หลักสูตรใหม ป พ.ศ. 2563) 

395 สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

416 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563

418 สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563

420 สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563

422 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

425 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

429 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

444 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

455 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

465 สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

472 คณะนิติศาสตร

480 สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

 คําอธิบายรายวิชา ระดับปริญญาตรี











พ.ศ.2515       พัฒนาที่ดิน กอสรางอาคาร ฯลฯ ขออนุญาตจัดตั้งสถานการศึกษาชื่อ “วิทยาลัยเอเชียอาคเนย”

พ.ศ.2516       ไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดตั้งได โดยเปดสอนคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ.2520       เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด

พ.ศ.2525       มูลนิธิคุณยาแปลก เหมือนปว  เขารับมอบหนาที่ดําเนินการมหาวิทยาลัย โดยมีนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ประธานมูลนิธิฯ 

       ดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ.2528       เปดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร 4 ป

พ.ศ.2530       เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคารสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หลักสูตร 4 ป

                     เปดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 4 ป

                     เปดสอนบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร 2 ป (ภาคค่ำ)

พ.ศ.2531       เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง 2 ป)

พ.ศ.2532       เปดสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

                     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง 2 ป)

                     เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล (ตอเนื่อง 2 ป)

พ.ศ.2534       เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป และ (ตอเนื่อง 2 ป)

พ.ศ.2535       เปดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 4 ป

                     ไดรับอนุญาตใหเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2535 มีชื่อวา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY)

พ.ศ.2538       เปดสอนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป 

พ.ศ.2539       เปดสอนคณะนิติศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตร 4 ป (ภาคค่ำ)

                     ปดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา นายประเสริฐ สมะลาภา ดํารงตําแหนง ประธานมูลนิธิคุณยาแปลก เหมือนปว 

                     และนายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย แทนนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ซึ่งถึงแกกรรม

พ.ศ.2543       เปดสอนคณะนิติศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ)

                     เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร 2 ป (ภาคค่ำ)

                     เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร 2 ป (ภาคปกติ / ภาคค่ำ)

                     เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร 2 ป (ภาคปกติ)

                     เปดรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เขาศึกษาในปริญญาที่สอง

พ.ศ.2545       เปลี่ยนชื่อมูลนิธิคุณยาแปลก เหมือนปว  เปนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (คุณยาแปลก เหมือนปว - พลกฤษณ ประโมทะกะ)

                     ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ซื้อที่ดินดานหลังที่อยูติดกับพื้นที่ดิน

                     ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมประมาณ 67 ไร

                     เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ / ภาคสมทบ)

พ.ศ.2547       เปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ / ภาคสมทบ)

พ.ศ.2548       เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย หลักสูตร 4 ป และใชเวลาเรียน 3 ป (ภาคปกติ / ภาสมทบ)

                     เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต หลักสูตร 4 ป และใชเวลาเรียน 3 ป (ภาคปกติ / ภาคสมทบ)

                     เปดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป (ภาคปกติ / ภาคค่ำ)

พ.ศ.2553       นายเสริมสิน สมะลาภา ดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

พ.ศ.2554       เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 2 ป

พ.ศ.2556       เปดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย หลักสูตร 4 ป

                     เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตร 4 ป

พ.ศ.2558       เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 4 ป

                     เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป

พ.ศ.2559       เปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

                     เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

พ.ศ.2563       เปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอรเน็ต)

                     เปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา

                     เปดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)

                     เปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

พ.ศ.2564       เปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา



พ.ศ.2515       พัฒนาที่ดิน กอสรางอาคาร ฯลฯ ขออนุญาตจัดตั้งสถานการศึกษาชื่อ “วิทยาลัยเอเชียอาคเนย”

พ.ศ.2516       ไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดตั้งได โดยเปดสอนคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ.2520       เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด

พ.ศ.2525       มูลนิธิคุณยาแปลก เหมือนปว  เขารับมอบหนาที่ดําเนินการมหาวิทยาลัย โดยมีนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ประธานมูลนิธิฯ 

       ดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ.2528       เปดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร 4 ป

พ.ศ.2530       เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคารสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หลักสูตร 4 ป

                     เปดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 4 ป

                     เปดสอนบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร 2 ป (ภาคค่ำ)

พ.ศ.2531       เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง 2 ป)

พ.ศ.2532       เปดสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

                     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง 2 ป)

                     เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล (ตอเนื่อง 2 ป)

พ.ศ.2534       เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป และ (ตอเนื่อง 2 ป)

พ.ศ.2535       เปดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 4 ป

                     ไดรับอนุญาตใหเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2535 มีชื่อวา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY)

พ.ศ.2538       เปดสอนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป 

พ.ศ.2539       เปดสอนคณะนิติศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตร 4 ป (ภาคค่ำ)

                     ปดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา นายประเสริฐ สมะลาภา ดํารงตําแหนง ประธานมูลนิธิคุณยาแปลก เหมือนปว 

                     และนายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย แทนนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ซึ่งถึงแกกรรม

พ.ศ.2543       เปดสอนคณะนิติศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ)

                     เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร 2 ป (ภาคค่ำ)

                     เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร 2 ป (ภาคปกติ / ภาคค่ำ)

                     เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร 2 ป (ภาคปกติ)

                     เปดรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เขาศึกษาในปริญญาที่สอง

พ.ศ.2545       เปลี่ยนชื่อมูลนิธิคุณยาแปลก เหมือนปว  เปนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (คุณยาแปลก เหมือนปว - พลกฤษณ ประโมทะกะ)

                     ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ซื้อที่ดินดานหลังที่อยูติดกับพื้นที่ดิน

                     ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมประมาณ 67 ไร

                     เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ / ภาคสมทบ)

พ.ศ.2547       เปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ / ภาคสมทบ)

พ.ศ.2548       เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย หลักสูตร 4 ป และใชเวลาเรียน 3 ป (ภาคปกติ / ภาสมทบ)

                     เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต หลักสูตร 4 ป และใชเวลาเรียน 3 ป (ภาคปกติ / ภาคสมทบ)

                     เปดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป (ภาคปกติ / ภาคค่ำ)

พ.ศ.2553       นายเสริมสิน สมะลาภา ดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

พ.ศ.2554       เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 2 ป

พ.ศ.2556       เปดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย หลักสูตร 4 ป

                     เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตร 4 ป

พ.ศ.2558       เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 4 ป

                     เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป

พ.ศ.2559       เปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

                     เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

พ.ศ.2563       เปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอรเน็ต)

                     เปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา

                     เปดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)

                     เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)

                     เปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

พ.ศ.2564       เปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา









หลัักสููตรท่ี่�เปิิดสูอนบััณฑิิตศึึกษา
หลัักสููตรระดับัปิริญญาเอก 

หลัักสููตร สูาขาวิิชา ภาคปิกติ ภาคคำ�า

1. ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (Ph.D.) วิิศวิกรัรัมไฟฟ้า 

2. ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (Ph.D.)    บัริัหารัธุุรักิจ 

3. ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (Ph.D.) (หลัักสููตรันานาชาติ) บัริัหารัธุุรักิจ 

หลัักสููตรระดับัปิริญญาโที่ 

หลัักสููตร สูาขาวิิชา ภาคปิกติ ภาคคำ�า

1. วิิศวิกรัรัมศาสูตรัมหาบััณฑิิต (M.Eng.) วิิศวิกรัรัมไฟฟ้า 

2. วิิศวิกรัรัมศาสูตรัมหาบััณฑิิต (M.Eng.) บัริัหารังานวิิศวิกรัรัมการัก่อสูร้ัาง 

3. บัริัหารัธุุรักิจมหาบััณฑิิต (M.B.A.) บัริัหารัธุุรักิจ 

4. บัริัหารัธุุรักิจมหาบััณฑิิต (M.B.A.) (หลัักสููตรันานาชาติ) บัริัหารัธุุรักิจ 

5. บัริัหารัธุุรักิจมหาบััณฑิิต (M.B.A.) (รัะบับัการัศึกษาทางไกลัทางอินเทอร์ัเนต)   บัริัหารัธุุรักิจ 

6. รััฐปรัะศาสูนศาสูตรัมหาบััณฑิิต (M.P.A.) รััฐปรัะศาสูนศาสูตร์ั 

7. ศึกษาศาสูตรัมหาบััณฑิิต (M.Ed.) การับัริัหารัการัศึกษา 
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หลัักสููตรท่ี่�เปิิดสูอน
หลัักสููตรระดับปิริญญาตร่ (หลัักสููตร 4 ปีิ)

คณะ หลัักสููตร สูาขาวิิชา ภาค
ปิกติ

ภาค
สูมที่บ

รอบเวิลัาเร่ยน 

เสูาร์ - อาทิี่ตย์ อาทิี่ตย์

1.คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต 1. วิิศวิกรรมไฟฟ้า   

2. วิิศวิกรรมเคร่�องกล  

3. วิิศวิกรรมโยธา 

4. วิิศวิกรรมอุตสาหการ  

5. วิิศวิกรรมควิามปลอดภััย  

6  วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม 

7. วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ 

วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต   
(เทีียบัโอน 4 ปี)
รับัผู้้้จบั ปวิส.

1. วิิศวิกรรมไฟฟ้า   

2. วิิศวิกรรมเคร่�องกล  

3. วิิศวิกรรมโยธา  

4. วิิศวิกรรมอุตสาหการ  

5. วิิศวิกรรมควิามปลอดภััย  

6. วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์   

2.คณะบัริหารธุรกิจ บััญชีีบััณฑิิต
บัริหารธุรกิจบััณฑิิต

1. การบััญชีี  

2. การตลาดยุคดิจิทัีล  

3. การบัริหารทีรัพิยากรมนุษย์  

4. ระบับัสารสนเทีศเพ่ิ�อธุรกิจดิจิทัีล  
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คณะ หลัักสููตร สูาขาวิิชา ภาค
ปิกติ

ภาค
สูมที่บ

รอบเวิลัาเร่ยน 

เสูาร์ - อาทิี่ตย์ อาทิี่ตย์

5. การจัดการ  

6. การจัดการนวัิตกรรมการค้า  

บััญชีีบััณฑิิต
บัริหารธุรกิจบััณฑิิต

(เทีียบัโอน 4 ปี) รับัผู้้้จบัปวิส.

1. การบััญชีี  

2. การตลาดยุคดิจิทัีล  

3. การบัริหารทีรัพิยากรมนุษย์  

4. ระบับัสารสนเทีศเพ่ิ�อธุรกิจดิจิทัีล  

5. การจัดการ  

6. การจัดการนวัิตกรรมการค้า 

บััญชีีบััณฑิิต(นานาชีาติ) 1. การบััญชีี 

บัริหารธุรกิจบััณฑิิต
(นานาชีาติ)

2. การเงิน 

3. การตลาด 

3.คณะศิลปศาสตร์และ
วิิทียาศาตร์

ศิลปศาสตรบััณฑิิต 1. ภัาษาอังกฤษธุรกิจ 

เทีคโนโลยีบััณฑิิตและ
(เทีียบัโอน 4 ปี) รับัผู้้้จบัปวิส.

2. เทีคโนโลยีดิจิทัีลและนวัิตกรรม  

รัฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต 3. รัฐประศาสนศาสตร์  

ศิลปกรรมศาสตรบััณฑิิต 4. ดิจิทัีลมีเดีย  

4.นิติศาสตร์ นิติศาสตรบััณฑิิต 1. นิติศาสตร์ 
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การจััดการศึึกษา มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์
เปิิดดำ�เนิินิก�รสอนิดังน้ิ�
ระดับปริญญาเอก
 	 1.หลัักสูตรปิรัชญ�ดุษฎ้ีบััณฑิิต	(ปิร.ด.)	ส�ข�วิิศวิกรรมไฟฟ้�
	 2.หลัักสูตรปิรัชญ�ดุษฎ้ีบััณฑิิต	(ปิร.ด.)	ส�ข�วิิช�บัริห�รธุุรกิจ
	 3.หลัักสูตรปิรัชญ�ดุษฎ้ีบััณฑิิต	(ปิร.ด)		
											ส�ข�วิิช�บัริห�รธุุรกิจ	(หลัักสูตรนิ�นิ�ช�ติ)

ระดับปริญญาโท
	 1.	หลัักสูตรวิิศวิกรรมศ�สตรมห�บััณฑิิต	(วิศ.ม.)	
	 				ส�ข�วิิช�วิิศวิกรรมไฟฟ้�
	 2.	หลัักสูตรวิิศวิกรรมศ�สตรมห�บััณฑิิต	(วิศ.ม.)	
			 				ส�ข�วิิช�ก�รบัริห�รง�นิวิิศวิกรรมก�รก่อสร้�ง
 3.	หลัักสูตรบัริห�รธุุรกิจมห�บััณฑิิต	(บัธุ.ม)	
												ส�ข�วิิช�บัริห�รธุุรกิจ	 	
	 4.	หลัักสูตรบัริห�รธุุรกิจมห�บััณฑิิต	(บัธุ.ม)	
												ส�ข�วิิช�บัริห�รธุุรกิจ	(หลัักสูตรนิ�นิ�ช�ติ)
	 5.	หลัักสูตรบัริห�รธุุรกิจมห�บััณฑิิต	(บัธุ.ม)	
												ส�ข�วิิช�บัริห�รธุุรกิจ
											(ระบับัก�รศึกษ�ท�งไกลัท�งอินิเทอร์เนิต)
	 6.	หลัักสูตรรัฐปิระศ�สนิศ�สตรมห�บััณฑิิต	(รปิ.ม.)	
	 				ส�ข�วิิช�รัฐปิระศ�สนิศ�สตร์
	 7.	หลัักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บััณฑิิต	(ศษ.ม)
	 				ส�ข�วิิช�ก�รบัริห�รก�รศึกษ�

ระดับปริญญาตรี
 คณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ (หลัักสูตร 4 ปี)
 	 1.	หลัักสูตรวิิศวิกรรมศ�สตรบััณฑิิต	(วิศ.บั.)	
	 	 	 1.1	ส�ข�วิิช�วิิศวิกรรมไฟฟ้�
	 	 	 1.2	ส�ข�วิิช�วิิศวิกรรมเคร่�องกลั
	 	 	 1.3	ส�ข�วิิช�วิิศวิกรรมโยธุ�
	 	 	 1.4	ส�ข�วิิช�วิิศวิกรรมอุตส�หก�ร
	 	 	 1.5	ส�ข�วิิช�วิิศวิกรรมควิ�มปิลัอดภััย
	 	 	 1.6	ส�ข�วิิช�วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้ัอม
	 	 	 1.7	ส�ข�วิิช�วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

 คณะบริหารธุุรกิจั (หลัักสูตร 4 ปี)
  1. หลัักสูตรบััญช้บััณฑิิต	(บัช.บั.)
	 	 	 1.1	ส�ข�วิิช�ก�รบััญช้
	 	 2.	หลัักสูตรบัริห�รธุุรกิจบััณฑิิต	(บัธุ.บั.)	
	 	 	 2.1	ส�ข�วิิช�ก�รตลั�ดยุคดิจิทัลั
	 	 	 2.2	ส�ข�วิิช�ก�รบัริห�รทรัพิย�กรมนุิษย์
	 	 	 2.3	ส�ข�วิิช�ระบับัส�รสนิเทศเพ่ิ�อธุุรกิจดิจิทัลั
	 	 	 2.4	ส�ข�วิิช�ก�รจัดก�ร
	 	 	 2.5	ส�ข�วิิช�ก�รจัดก�รนิวัิตกรรมก�รค้�
 คณะบริหารธุุรกิจั (หลัักสูตร 4 ปี นานาชีาติ)
  1.	หลัักสูตรบััญช้บััณฑิิต	(บัช.บั.)	
				 	 	 1.1	ส�ข�วิิช�ก�รบััญช้
	 	 2.	หลัักสูตรบัริห�รธุุรกิจบััณฑิิต	(บัธุ.บั.)	
	 	 	 2.1	ส�ข�วิิช�ก�รเงินิ
	 	 	 2.2	ส�ข�วิิช�ก�รตลั�ด
 คณะศิึลัปศึาสตร์แลัะวิิทยาศึาสตร์ (หลัักสูตร 4 ปี)
 	 1.	หลัักสูตรศิลัปิศ�สตรบััณฑิิต	(ศศ.บั)	
	 	 	 1.1	ส�ข�วิิช�ภั�ษ�อังกฤษธุุรกิจ
	 	 2.	หลัักสูตรเทคโนิโลัย้บััณฑิิต	(ทลั.บั.)
	 	 	 2.1	ส�ข�วิิช�เทคโนิโลัย้ดิจิทัลัแลัะนิวัิตกรรม
	 	 3.	หลัักสูตรรัฐปิระศ�สนิศ�สตรบััณฑิิต	(รปิ.บั.)
	 	 	 3.1	ส�ข�วิิช�รัฐปิระศ�สนิศ�สตร์
	 	 4.	หลัักสูตรศิลัปิกรรมศ�สตรบััณฑิิต	(ศปิ.บั)
	 	 	 4.1	ส�ข�วิิช�ดิจิทัลัม้เด้ย
 คณะนิติศึาสตรบัณฑิิต 
 	 1.	หลัักสูตรนิิติศ�สตรบััณฑิิต	(นิ.บั.)	หลัักสูตร	4	ปีิ
	 	 	 1.1	ส�ข�วิิช�นิิติศ�สตร์	
	 	 	 	 (ใช้เวิลั�เร้ยนิ	3	ปีิ	สำ�หรับัผูู้้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปิริญญ�ตร้	 	
	 	 	 						ส�ข�วิิช�อ่�นิ	ๆ)
	 	 2.	หลัักสูตรอนุิปิริญญ�นิิติศ�สตร์	(อ.นิิติศ�สตร์)	หลัักสูตร	3	ปีิ	 	
	 	 	 2.1	ส�ข�วิิช�นิิติศ�สตร์
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	 1.	 การติิดต่ิอกับมหาวิิทยาลััยทางด้านวิิชาการ	ให้ติิดต่ิอกับ
อาจารย์ท่�ปรึกษา	แลัะคณะท่�ตินสัังกัด	โดยขอคำาปรึกษาในสิั�งท่�เก่�ยวิกับ
เน้�อหาดังต่ิอไปน่�
	 	 1.1	 หลัักสูัติรแลัะวิิชาเร่ยนของแต่ิลัะสัาขาวิิชาท่�ตินศึึกษาอยู่
	 	 1.2	 การเร่ยน	การสัอน	การสัอบแลัะติารางสัอบประจำา
ภาค
	 	 1.3	 เน้�อหาของกระบวินวิิชาต่ิาง	ๆ	ของคณะแลัะสัาขาวิิชา
นั�น	ๆ
	 	 1.4	 การขออนุมัติิให้เปิดสัอนวิิชาเร่ยนนอกโปรแกรมการ
เร่ยนท่�มหาวิิทยาลััยประกาศึเปิดสัอนกระบวินวิิชาเร่ยน
	 	 1.5	 ปัญหาการศึึกษาแลัะอ้�น	ๆ
	 2.	 การติิดต่ิอกับมหาวิิทยาลััยทางด้านงานทะเบ่ยน	ให้ติิดต่ิอ
กับสัำานักทะเบ่ยนแลัะประมวิลัผลั	เก่�ยวิกับเร้�องต่ิอไปน่�
	 	 2.1	 การสัมัครเร่ยนการรับมอบตัิวิแลัะขึ�นทะเบ่ยนเป็น
นักศึึกษา
	 	 2.2	 การลังทะเบ่ยน
	 	 2.3	 การเพิิ่�ม-ลัดหร้อถอนรายวิิชา
	 	 2.4	 การลัาออก	แลัะการพิ่น้สัภาพิ่นกัศึึกษา	เน้�องจากเหติุ
				ต่ิาง	ๆ
	 	 2.5	 การทำาบัติรประจำาตัิวินักศึึกษา
	 	 2.6	 การเปล่ั�ยนช้�อตัิวิ		ช้�อสักุลั		การเปล่ั�ยนท่�อยู่แลัะการ
เปล่ั�ยนแปลังอ้�น	ๆ
	 	 2.7	 การขอหนังส้ัอรับรองต่ิาง	ๆ 	เช่นหนังส้ัอรับรองการเป็น
นักศึึกษา
	 	 2.8	 การขอใบรายงานผลัการศึึกษา	(Transcript	of	Record)
	 	 2.9	 การขอหนังส้ัอรับรองคุณวุิฒิิ	แลัะปริญญาบัติร
	 	 2.10	การขอทุนการศึึกษาประจำาภาค
	 	 2.11	การขอย้ายคณะ	ย้ายสัาขาวิิชา	หร้อย้ายรอบเวิลัา
เร่ยน
	 	 2.12	การ	ขอ	ศึึกษาต่ิอ		เพ้ิ่�อ	คงสัภาพิ่	นักศึึกษา	ซึึ่�ง	ให้ออก	ติาม
ระเบ่ยบการวัิดผลัของมหาวิิทยาลััย	ว่ิาด้วิย	การจำำาหน่่ายช่ื่�อออก 
  

หลัักเกณฑ์์การคััดเล่ัอกผู้้�สมััคัรเพ่ื่�อเข้�าศึึกษา
คุัณสมับััติิข้องผู้้�สมััคัร
	 ผู้ม่สิัทธิิเข้ารับการคัดเล้ัอกเพ้ิ่�อเข้าศึึกษาต้ิองม่คุณสัมบัติิดังน่�
	 1.	สัอบได้ชั�นมัธิยมศึึกษาติอนปลัาย	หร้อเท่ยบเท่า
	 2.	สัอบได้ประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ขั�นสูังหร้อระดับอนุปริญญา
หร้อเท่ยบเท่า
	 3.	สัอบได้ปริญญาติร่หร้อเท่ยบเท่า	หร้อปริญญาโท
	 4.	ควิามประพิ่ฤติิเร่ยบร้อย	ไม่เป็นผู้บกพิ่ร่องในศ่ึลัธิรรมแลัะ
มารยาทอันด่
	 5.	ม่ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคท่�สัังคมรังเก่ยจ
	 6.	ม่ผู้ปกครองแลัะภูมิลัำาเนาท่�อยู่ เป็นหลัักแน่นอน	ซึึ่�ง
มหาวิิทยาลััยสัามารถติิดต่ิอได้ติลัอดเวิลัา
	 7.	ยินยอมปฏิิบัติิติามระเบ่ยบข้อบังคับของมหาวิิทยาลััย
	 8.	ไม่เคยต้ิองโทษจำาคุกโดยคำาพิิ่พิ่ากษาของศึาลั
หลัักเกณฑ์์การคััดเล่ัอก
	 การคัดเล้ัอกผู้สัมัครเข้าเป็นนักศึึกษา	ให้เป็นไปติามระเบ่ยบ
การคัดเล้ัอก	เพ้ิ่�อเข้าศึึกษาต่ิอในมหาวิิทยาลััยเอเช่ยอาคเนย์	กระทำาได้
โดยใช้วิิธ่ิใดวิิธ่ิหนึ�งดังต่ิอไปน่�
	 1.	โดยการสัอบคัดเล้ัอกติามกำาหนด	วัิน	เวิลัา	สัถานท่�	แลัะ
รายวิิชาท่�จัดสัอบ	ซึึ่�งมหาวิิทยาลััยเอเช่ยอาคเนยจ์ะประกาศึให้ทราบ
	 2.	โดยการสัอบคัดเล้ัอกร่วิมกับสัำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึึกษา
	 3.	โดยการผ่อนผันไม่ติอ้งสัอบคัดเล้ัอก	สัำาหรับผู้สัมัครท่�วุิฒิิขั�น
ปริญญาติร่	หร้อเป็นนักศึึกษาท่�มหาวิิทยาลััยรับเข้าติามโครงการพิิ่เศึษ

ข้�อแน่ะน่ำาใน่การติิดต่ิอมัหาวิิทยาลััย แลัะระเบีัยบัปฏิิบััติิ
เกี�ยวิกับัการติิดต่ิอสำานั่กทะเบีัยน่แลัะประมัวิลัผู้ลั
	 เพ้ิ่�อให้นักศึึกษาได้รับควิามสัะดวิกในการติิดต่ิอกับมหาวิิทยาลััย
	ในสิั�งท่�นักศึึกษาม่ข้อสังสััยกับมหาวิิทยาลััยทางด้านวิิชาการแลัะงาน
ทะเบ่ยนดังต่ิอไปน่�
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2.13	 การขอลัาพัิ่กการศึึกษา
	 	 2.14	การขอหลัักฐานการศึึกษาอ้�น	ๆ	นอกเหน้อจากน่�		
สัำานักทะเบ่ยนแลัะประมวิลัผลั	จะเป็นผู้นัดแล้ัวิแต่ิกรณ่

การแสดงรหัสประจำำาตัิวินั่กศึึกษา
	 นักศึึกษาใหม่จะได้รับการกำาหนดรหัสัประจำาตัิวิเม้�อได้รายงาน
ตัิวิเข้าเป็นนักศึึกษา	รหัสัประจำาตัิวินักศึึกษาม่ควิามสัำาคัญในการใช้อ้างอิง
แลัะการติิดต่ิอดำาเนินการในเร้�องต่ิาง	ๆ	เช่น	การลังทะเบ่ยน		การเข้าใช้
ระบบทะเบ่ยน	on-line	เพ้ิ่�อติรวิจสัอบติารางเร่ยนติารางสัอนแลัะติาราง
สัอบ	เป็นต้ิน
	 ปัจจุบันรหัสันักศึึกษาของนักศึึกษามหาวิิทยาลััยเอเช่ยอาคเนย์	
ประกอบด้วิยตัิวิเลัขแลัะ/หร้อตัิวิอักษร	รวิม	10	หลััก	แบ่งเป็น	6	ชุดย่อย
	ดังน่�
 A B C D E F

 ชุื่ด  A		 แสัดงรหัสัประจำาปีการศึึกษา
	 		 	 (2	ตัิวิท้ายของปีพุิ่ทธิศัึกราช)
 ชุื่ด  B		 แสัดงรหัสัคณะวิิชา
 ชุื่ด  C	 แสัดงรหัสัสัาขาวิิชา	โดยควิามหมายของตัิวิเลัขรหัสั
สัาขาวิิชาจะขึ�นกับรหัสัคณะวิิชา
 ชุื่ด  D	 แสัดงถึงหลัักสูัติรท่�เข้าศึึกษา	แลัะ/หร้อคุณวุิฒิิของผู้
เข้าศึึกษา	แลัะ/หร้อการเท่ยบโอนรายวิิชาแลัะหน่วิยกิติ	แลัะ/หร้อรอบ
เวิลัาท่�เล้ัอกศึึกษา	โดยควิามหมายของตัิวิเลัขหร้อตัิวิอักษรของชุด	D	ขึ�น
กับรหัสัคณะวิิชาแลัะสัาขาวิิชา	แลัะระดับการศึึกษา	(ปริญญาติร่	หร้อ	
ปริญญาโท)
 ชุื่ด  E	 แสัดงภาคการศึึกษาเริ�มแรกท่�เข้าศึึกษา
 ชุื่ด  F 	 แสัดงเลัขลัำาดับท่�	ท่�นักศึึกษาเข้าศึึกษา	จำาแนกติามปี
การศึึกษา	คณะ	สัาขาวิิชา	หลัักสูัติร	แลัะภาคการศึึกษาท่�เข้าศึึกษา		ติาม
รหัสัท่�ปรากฏิในรหัสัชุด	A,B,C,	D	แลัะ	E

คัวิามัหมัายรหัสชุื่ด B แสดงรหัสคัณะวิิชื่า (ระดับัปริญญาติรี) 
	 1		หมายถึง		คณะวิิศึวิกรรมศึาสัติร์	หลัักสูัติรวิิศึวิกรรมศึาสัติร
บัณฑิิติ	(วิศึ.บ.)
	 3		หมายถึง		คณะบริหารธุิรกิจ
	 5		หมายถึง		คณะศิึลัปศึาสัติร์แลัะวิิทยาศึาสัติร์
	 6		หมายถึง		คณะนิติิศึาสัติร์

คัวิามัหมัายรหัสชุื่ด  C คัณะวิิศึวิกรรมัศึาสติร์ (ระดับัปริญญาติรี)
	 ชุด		C		ระดับปริญญาติร่		หลัักสูัติรวิิศึวิกรรมศึาสัติรบัณฑิิติ
	 2	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาวิิศึวิกรรมไฟฟ้า
	 3	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาวิิศึวิกรรมเคร้�องกลั
	 4	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาวิิศึวิกรรมโยธิา
	 5	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาวิิศึวิกรรมอุติสัาหการ
	 6	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาวิิศึวิกรรมควิามปลัอดภัย
	 8	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาวิิศึวิกรรมสิั�งแวิดล้ัอม
	 9	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาวิิศึวิกรรมคอมพิิ่วิเติอร์

คัวิามัหมัายรหัสชุื่ด  C คัณะบัริหารธุุรกิจำ (ระดับัปริญญาติรี)
	 1		หมายถึง		สัาขาวิิชาการบัญช่	(หลัักสูัติรบัญช่บัณฑิิติ)
	 2	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาการติลัาดยคุดิจิทัลั
	 	 	 (หลัักสูัติรบริหารธุิรกิจบัณฑิิติ)
	 3	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาการเงิน		(หลัักสูัติรบริหารธุิรกิจบัณฑิิติ)
	 4	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาการบริหารทรัพิ่ยากรมนุษย์	
	 	 	 (หลัักสูัติรบริหารธุิรกิจบัณฑิิติ)
	 5	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาระบบสัารสันเทศึเพ้ิ่�อธุิรกิจดิจิทัลั	
	 	 	 (หลัักสูัติรบริหารธุิรกิจบัณฑิิติ)
	 6	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาการจัดการ	(หลัักสูัติรบริหารธุิรกิจบัณฑิิติ)
      			7			หมายถึง		สัาขาวิิชาการจัดการนวัิติกรรมการค้า	
		 	 	 (หลัักสูัติรบริหารธุิรกิจบัณฑิิติ)
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คัวิามัหมัายรหัสชุื่ด  C คัณะศิึลัปศึาสติร์แลัะวิิทยาศึาสติร์ 
(ระดับัปริญญาติรี)
	 1	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาภาษาอังกฤษธุิรกิจ	
	 	 	 (หลัักสูัติรศิึลัปศึาสัติรบัณฑิิติ)
	 2	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาเทคโนโลัย่ดิจิทัลัแลัะนวัิติกรรม	
	 	 	 (หลัักสูัติรเทคโนโลัย่บัณฑิิติ)
	 3	 หมายถึง	 สัาขาวิิชารัฐประศึาสันศึาสัติร์	
	 	 	 (หลัักสูัติรรัฐประศึาสันศึาสัติรบัณฑิิติ)
	 4	 หมาย	ถึง	 สัาขา	วิิชา	ดิจิทัลัม่เด่ย
	 	 	 (หลััก	สูัติร	ศิึลัปกรรม	ศึาสัติรบัณฑิิติ)

คัวิามัหมัายรหัสชุื่ด  C คัณะนิ่ติิศึาสติร์ (ระดับัปริญญาติรี)
	 1		หมายถึง		สัาขาวิิชานิติิศึาสัติร์	(หลัักสูัติรนิติิศึาสัติรบัณฑิิติ)

คัวิามัหมัายรหัสชุื่ด D สำาหรับัทุก คัณะ ระดับัปริญญาติรี 
 (ยกเวิ�น่ คัณะบัริหาร ธุุรกิจำ )
4	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับมัธิยมศึึกษาติอนปลัายหร้อ

เท่ยบเท่า	ไม่ม่การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	แลัะศึึกษาใน
ภาคปกติิ

7	 หมายถึง	 นักศึึกษา	ท่�	ม่	คุณวุิฒิิ	ระดับ	มัธิยมศึึกษา	ติอนปลัาย	หร้อ
เท่ยบเท่า	ม่	เท่ยบ	โอน	ผลั	การ	เร่ยน

8	 หมายถึง	 นักศึึกษา	ท่�	ม่	คุณวุิฒิิ	ระดับ	มัธิยมศึึกษา	ติอนปลัาย	หร้อ		
เท่ยบเท่า	ไม่ม่	การ	เท่ยบ	โอน	ผลั	การ	เร่ยน	แลัะ	ศึึกษา	ใน		
ภาค	สัมทบ

9	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับมัธิยมศึึกษาติอนปลัายหร้อ
เท่ยบเท่า	ไม่ม่การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	แลัะศึึกษาใน
ภาคคำ�า/ภาคสัมทบ

A	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับมัธิยมศึึกษาติอนปลัายหร้อ
เท่ยบเท่า	สัายวิิทยาศึาสัติร์แลัะคณิติศึาติร์	ไม่ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยน	แลัะศึึกษาในภาคปกติิ

B	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับมัธิยมศึึกษาติอนปลัายหร้อ
เท่ยบเท่า	สัายวิิทยาศึาสัติร์แลัะคณิติศึาติร์	ไม่ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยน	แลัะศึึกษาในภาคสัมทบ

C	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
หร้อเท่ยบเท่า	สัำาหรับประเภทช่างอุติสัาหกรรม	(เร่ยน
วิิศึวิกรรมศึาสัติร์เท่านั�น)	แลัะสัาขาวิิชาอ้�น	(เร่ยนใน
สัาขาท่�เปิดดำาเนินการ)	โดยการเท่ยบโอน	ผลัการเร่ยน	
แลัะศึึกษาในวัินอาทิติย์	

D	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
หร้อเท่ยบเท่าประเภทช่างอุติสัาหกรรมโดยการเท่ยบ
โอน	ผลัการเร่ยน	แลัะศึึกษาในวัินเสัาร์-วัินอาทิติย์		

G	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับปริญญาติร่หร้อเท่ยบเท่า
J	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับปรญิญาติร่หร้อเท่ยบเท่า	แลัะ

ศึึกษาในภาคสัมทบ	 	
M	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง

หร้อเท่ยบเท่า	โดยการเท่ยบโอนผลัการ	เร่ยน	ประเภท
ช่างอุติสัาหกรรม	แลัะศึึกษาในภาคสัมทบ	แลัะนักศึึกษา
ท่�ม่คุณวุิฒิิปริญญาติร่	(ปริญญาท่�สัอง)	สัาขาวิิชา
นิติิศึาสัติร์	แลัะศึึกษาในภาคสัมทบ	 	

N	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
หร้อเท่ยบเท่า	โดยการเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	ประเภท
ช่างอุติสัาหกรรม	แลัะศึึกษาในภาคปกติิ	 	

O	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับมัธิยมศึึกษาติอนปลัายหร้อ
เท่ยบเท่า	ม่เท่ยบโอนผลัการเร่ยน	แลัะศึึกษาในภาค
สัมทบ

P	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับมัธิยมศึึกษาติอนปลัายหร้อ
เท่ยบเท่า	ม่เท่ยบโอนผลัการเร่ยน	แลัะศึึกษาในภาค
สัมทบ

Q	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
	หร้อเท่ยบเทา่	หร้ออนปุรญิญาประเภทชา่งอตุิสัาหกรรม
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ม่การเท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิมจากรายวิิชาท่�ได้รับ
ยกเว้ิน		

T	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับปรญิญาติร่หร้อเท่ยบเทา่	แลัะ
คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูังหร้อเท่ยบเท่า
หร้ออนุปริญญาทางประเภทช่างอุติสัาหกรรม		

คัวิามัหมัายรหัสชุื่ด  D  สำาหรับันั่กศึึกษาคัณะบัริหารธุุรกิจำ 
(ระดับัปริญญาติรี)
 ชุื่ด D หมายถึง	นักศึึกษาท่�เข้าศึึกษาหลัักสูัติรบัญช่บัณฑิิติ	หร้อ
หลัักสูัติรบริหารธุิรกิจบัณฑิิติ		โดยแยกติามคุณวุิฒิิก่อนเข้าศึึกษา	การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยนหน่วิยกิติ	แลัะ/หร้อรอบเวิลัาท่�ศึึกษา	ดังน่�
4	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับมัธิยมศึึกษาติอนปลัายหร้อ

เท่ยบเท่า	ไม่ม่การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	แลัะศึึกษาใน
ภาคปกติิ

7	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับมัธิยมศึึกษาติอนปลัายหร้อ
เท่ยบเท่า	ม่การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	

9	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับมัธิยมศึึกษาติอนปลัายหร้อ
เท่ยบเท่า	ไม่ม่การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	แลัะศึึกษาใน
ภาคคำ�า

A	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
หร้อเท่ยบเท่า	หร้ออนุปริญญาทางการบัญช่		ไม่ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิมจากรายวิิชาท่�ได้รับยกเว้ิน
แลัะศึึกษาในภาคปกติิ

B	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
หร้อเท่ยบเท่า	หร้ออนุปริญญาทางการบัญช่		ไม่ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิมจากรายวิิชาท่�ได้รับยกเว้ิน
แลัะศึึกษาในภาคคำ�า

C	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับมัธิยมศึึกษาติอนปลัายหร้อ
เท่ยบเท่า	ไม่ม่การเท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิมจาก
รายวิิชาท่�ได้รับยกเว้ิน		แลัะศึึกษาในวัินอาทิติย์

D	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง

หร้อเท่ยบเท่า	หร้ออนุปริญญาทางบรหิารธุิรกิจ	ไม่ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิมจากรายวิิชาท่�ได้รับยกเว้ิน
แลัะศึึกษาในวัินอาทิติย์

E	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
	หร้อเท่ยบเท่า	หร้ออนุปริญญาทางการบัญช่		ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิมจากรายวิิชาท่�ได้รับยกเว้ิน
  

F	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับปรญิญาติร่หร้อเท่ยบเท่า	แลัะ
คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง	หร้อเท่ยบเท่า
หร้ออนุปริญญาทางการบัญช่	

G	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับปริญญาติร่หร้อเท่ยบเท่า
I	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่� ม่คุณวุิฒิิระดับปริญญาติร่	 แลัะระดับ
	 	 ประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง	หร้อเท่ยบเท่า	หร้อ
	 	 อนุปริญญาทางด้านสัารสันเทศึ	หร้อคอมพิิ่วิเติอร์
J	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับปริญญาติร่หร้อเท่ยบเท่า	

ศึึกษาภาคคำ�า
L	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง

หร้อเท่ยบเท่า	หร้ออนุปริญญาทางบรหิารธุิรกิจ	ไม่ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิมจากรายวิิชาท่�ได้รับยกเว้ิน
แลัะศึึกษาในวัินอาทิติย์

M	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
หร้อเท่ยบเท่า	หร้ออนุปริญญาทางบรหิารธุิรกิจ	ไม่ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิมจากรายวิิชาท่�ได้รับยกเว้ิน
แลัะศึึกษาในภาคคำ�า

N	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
หร้อเท่ยบเท่า	หร้ออนุปริญญาทางบรหิารธุิรกิจ	ไม่ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิมจากรายวิิชาท่�ได้รับยกเว้ิน
แลัะศึึกษาในภาคปกติิ

Q	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
หร้อเท่ยบเท่า	หร้ออนุปริญญาทางบริหารธิุรกิจม่การ

35



เท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิ่ิ�มเติิมจากรายวิิชาท่�ได้รับ
ยกเว้ิน

T	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับปรญิญาติร่หร้อเท่ยบเทา่	แลัะ
คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูังหร้อเท่ยบเท่า
หร้ออนุปริญญาทางบริหารธุิรกิจ		

Y	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�น
สูัง	 หร้อเท่ยบเท่า	หร้ออนุปริญญาทางด้านสัารสันเทศึ	
หร้อคอมพิิ่วิเติอร์	ม่การเท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิม 
จากรายวิิชาท่�ได้รับยกเว้ิน

Z	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�ม่คุณวุิฒิิระดับประกาศึน่ยบัติรวิิชาช่พิ่ชั�นสูัง
หร้อเท่ยบเท่า	หร้ออนุปริญญาทางด้านสัารสันเทศึ	หร้อ
คอมพิิ่วิเติอร์	ไม่ม่การเท่ยบโอนผลัการเร่ยนเพิิ่�มเติิมจาก
รายวิิชาท่�ได้รับยกเว้ิน	แลัะศึึกษาในภาคปกติิ

คัวิามัหมัายรหัสชุื่ด  E
 1		หมายถึง		ภาคการศึึกษาท่�	1
 2		หมายถึง		ภาคการศึึกษาท่�	2
ตัิวิอย่าง	รหัสันักศึึกษา		64	3	1	4	1	0999
	 หมายถึง	นักศึึกษาปีการศึึกษา	2564	คณะบริหารธุิรกิจ		
หลัักสูัติรบัญช่บัณฑิิติ		สัาขาวิิชาการบัญช่		ม่คุณวุิฒิิมัธิยมศึึกษาติอน
ปลัายหร้อเท่ยบเท่า	แลัะไม่ม่การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	ศึึกษาในภาค
ปกติิ		รับเข้าศึึกษาเม้�อภาคการศึึกษาท่�	1	ลัำาดับท่�	999

คัวิามัหมัายรหัสนั่กศึึกษาระดับับััณฑิ์ติศึึกษา
หลัักส้ติรระดับัปริญญาเอก-ปริญญาโท
	 รหัสันักศึึกษาระดับบัณฑิิติศึึกษา	ม่	10	หลััก	แบ่งเป็น	6	ชุดยอ่ย
แลัะควิามหมายรหัสัชุด	A,	E	แลัะ	F		ม่ควิามหมายเช่นเด่ยวิกับท่�ระบุไว้ิ
ในหลัักสูัติรระดับปริญญาติร่	รหัสัชุดท่�ม่ควิามหมายเฉพิ่าะแติกต่ิางจาก
ระดับปริญญาติร่		ม่ดังน่�

ระดับัปริญญาเอก
รหัสัชุด	 B	 7	 หมายถึง	 ระดับปริญญาเอก
รหัสัชุด	 C	 1	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาวิิศึวิกรรมไฟฟ้า
	 	 2		 หมายถึง	 สัาขาวิิชาบริหารธุิรกิจ
รหัสัชุด	 D	 0	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�สัำาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาโท

ติามสัาขาวิิชาท่�ระบุไว้ิในหลัักสูัติรฯ	ไม่ม่
การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	ศึึกษาติามแบบ	2	
(2.1)	แลัะ	แผน	ก	แบบ	ก	2		

รหัสัชุด	 D	 1	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�สัำาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาโท
ติามสัาขาวิิชาท่�ระบุไว้ิในหลัักสูัติรฯ	ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยน	ศึึกษาติามแบบ	2	
(2.1)	แลัะ	แผน	ก	แบบ	ก	2

รหัสัชุด	 D	 3	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�สัำาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาโท
ติามสัาขาวิิชาท่�ระบุไว้ิในหลัักสูัติรฯ	ไม่ม่
การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	ศึึกษาติามแบบ	1	
(1.1)	แลัะ	แผน	ก	แบบ	ก	1
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ระดับัปริญญาโท
รหัสัชุด	 B	 4	 หมายถึง	 ระดับปริญญาโท
รหัสัชุด	 C	 1	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาบริหารธุิรกิจ
	 	 3	 หมายถึง	 สัาขาวิิชารัฐประศึาสันศึาสัติร์
	 	 4	 หมายถึง	 สัาขาวิิชาวิิศึวิกรรมไฟฟ้า
	 	 5			หมายถึง		สัาขาวิิชาวิิศึวิกรรมบริหารงานวิิศึวิกรรม

การก่อสัร้าง
	 	 6	 หมายถึง		สัาขาวิิชาบริหารการศึึกษา
รหัสัชุด	 D	 0	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�สัำาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาติร่

ติามสัาขาวิิชาท่�ระบุไว้ิในหลัักสูัติรฯ	ไม่ม่
การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน		ศึึกษาติาม					
แผน	ก

	 	 1	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�สัำาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาติร่
ติามสัาขาวิิชาท่�ระบุไว้ิในหลัักสัูติรฯ	ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยน		ศึึกษาติามแผน	ก	

	 	 4	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�สัำาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาติร่
ติามสัาขาวิิชาท่�ระบุไว้ิในหลัักสูัติรฯ	ไม่ม่
การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน		ศึึกษาติาม				
แผน	ก	ภาคปกติิ

	 	 5	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�สัำาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาติร่
ติามสัาขาวิิชาท่�ระบุไว้ิในหลัักสูัติรฯ	ไม่ม่
การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	ศึึกษาติาม					
แผน	ข	ภาคปกติิ	 		

	 	 8	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�สัำาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาติร่
ติามสัาขาวิิชาท่�ระบุไว้ิในหลัักสูัติรฯ	ไม่ม่
การเท่ยบโอนผลัการเร่ยน	ศึึกษาติาม					
แผน	ข	ภาคคำ�า

	 	 9	 หมายถึง	 นักศึึกษาท่�สัำาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาติร่
ติามสัาขาวิิชาท่�ระบุไว้ิในหลัักสูัติรฯ		ม่การ
เท่ยบโอนผลัการเร่ยน	ศึึกษาติามแผน	ข

แผู้น่ผัู้ง แสดงขั้�น่ติอน่การลังทะเบีัยน่
ข้�อชีื่�แจำงเกี�ยวิกับัการลังทะเบีัยน่

1. การลังทะเบีัยน่
	 1.1	การลังทะเบ่ยนติามปกติิ	หมายถึง		การลังทะเบ่ยนติาม
กำาหนดเวิลัาท่�ทางมหาวิิทยาลััยประกาศึ	ให้ลังทะเบ่ยนก่อนเปิดภาคเร่ยน
ติามปฏิิทินการศึึกษา
	 1.2	การลังทะเบ่ยนล่ัาช้า	หมายถึง	การลังทะเบ่ยนไม่ทันติาม
กำาหนดเวิลัาปกติิ	มหาวิิทยาลััย	ประกาศึให้ลังทะเบ่ยน	(จะต้ิองชำาระค่า
ปรับติามระเบ่ยบ)
	 การลังทะเบ่ยนทั�ง	2	ประเภท	จะต้ิองได้รับควิามเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่�ปรึกษา	สัำาหรับการลังทะเบ่ยนล่ัาช้านั�น	นักศึึกษาต้ิองเส่ัยค่า
ปรับติามระเบ่ยบของมหาวิิทยาลััย
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2. ข้�อปฏิิบััติิใน่การลังทะเบีัยน่
	 นักศึึกษาท่�ลังทะเบ่ยนแต่ิลัะภาคการศึึกษา	จะต้ิองปฏิิบัติิดังน่�
	 2.1	นักศึึกษาจะต้ิองลังทะเบ่ยนด้วิยตินเอง	แลัะชำาระค่า
หน่วิยกิติ	ค่าบำารุง	แลัะค่าอ้�น	ๆ	พิ่ร้อมกับการลังทะเบ่ยน
	 2.2	ห้ามลังทะเบ่ยนเร่ยนซึ่ำ�ารายวิิชาท่�สัอบได้เกรดสัูงกวิ่า	D+	 
(ระดับปริญญาติร่)
	 2.3	ห้ามลังทะเบ่ยนรายวิิชาท่�ต้ิองศึึกษาแลัะสัอบให้ได้ก่อน	
เพิ่ราะเป็นวิิชาต่ิอเน้�องซึึ่�งหลัักสูัติรบังคับไว้ิหร้อติามข้อกำาหนดว่ิาด้วิย
การลังทะเบ่ยน
	 2.4	นักศึึกษาจะต้ิองลังทะเบ่ยนวิิชาเร่ยน	โดยม่จำานวินหน่วิยกิติ
อยู่ในช่วิงท่�กำาหนดไว้ิของแต่ิลัะคณะ	สัาขาวิิชาแลัะหลัักสูัติรยกเว้ิน	
นักศึึกษาท่�	Regrade	เพ้ิ่�อจบการศึึกษา

***	(การลังทะเบ่ยนจะม่ผลัสัมบูรณ์ก็ต่ิอเม้�อนักศึึกษาได้ปฏิิบัติิติาม
	 ขั�นติอนแลัะชำาระเงินครบถ้วิน)	

3. การเพิื่�มัรายวิิชื่า
	 หากม่ควิามจำาเป็นนักศึึกษาอาจขอเพิ่ิ�มรายวิิชาเร่ยนสัำาหรับภาค
ปกติิได้ภายใน	2	สััปดาห์	สัำาหรับภาคฤดูร้อนเพิ่ิ�มได้ภายใน	1	สััปดาห์	
นับแติ่วัินเปิดเร่ยน	แติ่การเพิ่ิ�มรายวิิชาน่�ต้ิองเป็นไปติามข้อบังคับท่�ระบุ
ไว้ิของแต่ิลัะคณะ	แลัะจะต้ิองได้รับควิามเห็นชอบจากอาจารย์ท่�ปรึกษา

4. การลัดรายวิิชื่า
	 หากม่ควิามจำาเป็นติ้องถอนหร้อลัดรายวิิชา		นักศึึกษาอาจขอ
ถอนหร้อลัดรายวิิชา	ในภาคการศึึกษาปกติิได้ภายใน	6	สััปดาห์	สัำาหรับ
ภาคฤดูร้อนอาจถอนหร้อลัดวิิชาได้ภายใน	3	สััปดาห์	นับแต่ิวัินเปิดเร่ยน
หากเกินกำาหนดน่�ต้ิองแจ้งเหตุิจำาเป็นท่�ต้ิองถอนหร้อลัด	เช่น	ป่วิยไม่
สัามารถเร่ยนได้	แลัะจะต้ิองม่ใบรับรองแพิ่ทย์มาแสัดงต่ิอคณบด่เพ้ิ่�อขอ
อนุมัติิ	ถ้าคณบด่ไม่อนุมัติิ	นักศึึกษาจะต้ิองศึึกษาต่ิอไป

5. การเปลีั�ยน่วิิชื่าเรียน่
	 ให้นักศึึกษาถอนวิิชาเร่ยนท่�จะเปล่ั�ยนออกก่อน	แล้ัวิจึงขอเพิิ่�ม
วิิชาเร่ยนใหม่ภายหลััง	แติ่ต้ิองอยู่ในกำาหนดเวิลัาของการเพิ่ิ�มวิิชาเร่ยน	
โดยดำาเนินการติามขั�นติอนทำานองเด่ยวิกันกับการเพิ่ิ�ม	-	ลัด	รายวิิชา
ทุกประการ

6. นั่กศึึกษาที�คัาดว่ิาจำะสำาเร็จำการศึึกษา
	 นักศึึกษาท่�คาดวิา่จะสัำาเร็จการศึึกษาในภาคการศึึกษาหนึ�ง	ๆ 	ให้
ดำาเนินการไว้ิล่ัวิงหน้าต่ิอไปน่�
	 6.1	ย้�นคำาร้องเพ้ิ่�อขอจบการศึึกษา	ติามวัินเวิลัาท่�กำาหนดไว้ิใน
ปฏิิทินการศึึกษา
	 6.2	ย้�นคำาร้องขอหลัักฐานการศึึกษา	(TRANSCRIPT)	แลัะใบ		
รับรองคุณวุิฒิิพิ่ร้อมด้วิยรูปถ่ายขนาด	1.5	นิ�วิ	จำานวิน	6	รูปถ่ายหน้าติรง
ไม่สัวิมแว่ินดำา	นักศึึกษาระดับปริญญาติร่,	นักศึึกษาระดับบัณฑิิติศึึกษา
ถ่ายรูปโดยสัวิมชุดครุยติามแบบท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด
	 6.3	นักศึึกษาท่�ไม่ย้�นเร้�องขอจบการศึึกษาในภาคการศึึกษาท่�จบ
ติามกำาหนดระยะเวิลัาท่�ได้ระบุไว้ิในปฏิิทินการศึึกษาถ้อว่ิาไม่จบการ
ศึึกษาในการศึึกษานั�น
	 6.4	นักศึึกษาท่�ย้�นคำาร้องขอจบการศึึกษาไว้ิแล้ัวิ	แต่ิไม่จบในภาค
การศึึกษานั�น	ให้ย้�นคำาร้องขอจบใหม่ในภาคการศึึกษาท่�คาดว่ิาจะจบ	 
(ติามกำาหนดระยะเวิลัาในปฏิิทินการศึึกษา)	มิฉะนั�นถ้อว่ิาไม่ประสังค์ท่�
ขอจบการศึึกษาในภาคนั�น
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ชั�นปีท่�	1	เทอม	1	ยังไม่จัดสัภาพิ่นักศึึกษาแติ่
การลังทะเบ่ยนเร่ยนในภาคการศึึกษาถดัไปควิร
พิิ่จารณาถึง	เกรดเฉล่ั�ยสัะสัมในอนาคติด้วิย	

เก
รด

เฉ
ลั�ย

สัะ
สัม

ติ�ง
แติ

ชั�น
ปีท่

�	1
	เท

อม
	2

	เป็
นติ

นไ
ป ไม่ถึง	2.00

ไม่ถึง	1.75	ติิดต่ิอกัน	2	ภาคการศึึกษา

ไม่ถึง	1.50

ตัิ�งแต่ิ	2.00	ขึ�นไป

ไม่ถึง	2.00	ติิดต่ิอกัน	4	ภาคการศึึกษา
หร้อไม่ถึง	2.00	เม้�อจำานวินปีท่�ศึึกษาเป็น	2	เท่าของหลัักสูัติร

ลังทะเบ่ยนครบติามหลัักสูัติร

รอ
พิ่นิ

จ

สัำา
เร็
จก

าร
ศึก

ษา

พิ่น
สัภ

าพิ่
นัก

ศึก
ษา

แผู้น่ผัู้ง
การจำำาแน่กสภาพื่นั่กศึึกษาแลัะเง่�อน่ไข้การลังทะเบีัยน่

สถาน่ภาพื่การ
ศึึกษา

นั่กศึึกษาภาคัปกติิ นั่กศึึกษาภาคัคัำ�า

ภาคัปกติิ ภาคัฤด้ร�อน่ ภาคัปกติิ ภาคัฤด้ร�อน่

ปกติิ ไม่ติำ�ากว่ิา	9	หน่วิยกิติ	
ไม่เกิน			22	หน่วิยกิติ

ไม่เกิน	10	หน่วิยกิติ ไม่ติำ�ากว่ิา	6	หน่วิยกิติ	
ไม่เกิน			18	หน่วิยกิติ

ไม่เกิน	9	หน่วิยกิติ

รอพิิ่นิจ ไม่ติำ�ากว่ิา	9	หน่วิยกิติ	
ไม่เกิน			15	หน่วิยกิติ

ไม่เกิน	6	หน่วิยกิติ ไม่ติำ�ากว่ิา	6	หน่วิยกิติ	
ไม่เกิน			15	หน่วิยกิติ

ไม่เกิน	6	หน่วิยกิติ

หมัายเหตุิ  : เกรดเฉลีั�ยสะสมั หมัายถึงเกรดเฉลีั�ยทั�งหมัดที�นั่กศึึกษาได�ลังทะเบีัยน่จำน่ถึงปัจำจุำบััน่

               เกรดเฉลีั�ย หมัายถึงเกรดเฉลีั�ยประจำำาภาคั เฉพื่าะภาคัการศึึกษาที�นั่กศึึกษาลังทะเบีัยน่
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ระบับัการศึึกษาแลัะการวัิดผู้ลั ระดับัปริญญาติรี
								 มหาวิิทยาลััยเอเช่ยอาคเนย์	ได้จัดให้ม่การศึึกษาระดับปริญญาติร่							
ดังม่รายลัะเอ่ยดต่ิอไปน่�

1. ระบับัการศึึกษา
	 1.1		การศึึกษาเป็นแบบทวิิภาค		โดยหนึ�งปีการศึึกษาแบ่งออก
เป็น	2	ภาคการศึึกษาปกติิแลัะอาจม่ภาคฤดรู้อนก็ได้	หนึ�งภาคการศึึกษา
ปกติิม่ระยะเวิลัาการศึึกษา	ไม่น้อยกว่ิา	15	สััปดาห์	สัำาหรับภาคการศึึกษา
ฤดูร้อนใช้เวิลัาการศึึกษาไม่น้อยกวิ่า	8	สััปดาห์	แลัะม่ชั�วิโมงแติ่ลัะ
รายวิิชาเท่ากับภาคการศึึกษาปกติิ
	 1.2	การคิดหน่วิยกิติรายวิิชา
	 	 1.2.1	รายวิิชาภาคทฤษฎี่	ท่�ใช้เวิลัาบรรยาย	หร้ออภิปราย
ปัญหา	1	คาบ	ต่ิอสััปดาห์	ติลัอดหนึ�งภาคการศึึกษาปกติิ	ไม่น้อยกว่ิา	15	
คาบ	ให้ม่ค่าเท่ากับ	1	หน่วิยกิติ
	 	 1.2.2	รายวิิชาภาคปฏิิบัติิ	ท่�ใช้เวิลัาฝึึกหร้อทดลัอง	2	ถึง	3	
ชั�วิโมงต่ิอสััปดาห์	ติลัอดหนึ�งภาคการศึึกษาปกติิตัิ�งแต่ิ	30	ถึง	45	ชั�วิโมง
	ให้ม่ค่าเท่ากับ	1	หน่วิยกิติ
	 	 1.2.3	การฝึึกงานหร้อการฝึึกภาคสันามท่�ใช้เวิลัา	3	ถึง		6	
ชั�วิโมงต่ิอสััปดาห์	ติลัอดหนึ�งภาคการศึึกษาปกติิ	ตัิ�งแต่ิ	45	ถึง	90		ชั�วิโมง
	ให้ม่ค่าเท่ากับ	1	หน่วิยกิติ
	 	 1.2.4	ระยะเวิลัา	1	คาบ	เท่ากับ	60	นาท่

2. การลังทะเบีัยน่
	 2.1	การลังทะเบ่ยนเร่ยนจะต้ิองได้รับควิามเห็นชอบจากอาจารย์
ท่�ปรึกษา	แลัะถ้ารายวิิชาใดม่ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับวิิชาท่�ต้ิองศึึกษาก่อน	
(Pre-requisite)	ซึึ่�งกำาหนดไว้ิในหลัักสูัติร	นักศึึกษาจะต้ิองศึึกษาปฏิิบัติิ
ติามข้อกำาหนดนั�นก่อน	หร้อได้รับอนุมัติิเป็นกรณ่พิิ่เศึษจึงจะม่สิัทธิิ
ลังทะเบ่ยนวิิชานั�น	ๆ
	 2.2	นักศึึกษาท่�มิได้ลังทะเบ่ยนภายใน	2	สััปดาห์แรกของภาค
การศึึกษาปกติิ	หร้อ	1	สััปดาหแ์รกของภาคฤดรู้อน	จะไม่ม่สิัทธิิศึึกษาใน
ภาคการศึึกษานั�น	ยกเว้ินในกรณ่ท่�นักศึึกษาม่เหตุิจำาเป็นสุัดวิิสััยแลัะได้
รับอนุมัติิให้ลังทะเบ่ยนไว้ิเป็นกรณ่พิิ่เศึษจากอธิิการบด่
	 2.3	จำานวินหน่วิยกิติท่�นักศึึกษาจะลังทะเบ่ยนเร่ยนได้	ม่ดังน่�

	 	 2.3.1	นักศึึกษาท่�เร่ยนเต็ิมเวิลัา
	 	 	 2.3.1.1	 นักศึึกษาปกติิ		จะต้ิองลังทะเบ่ยนในแต่ิลัะ
ภาคการศึึกษาปกติิไมน้่อยกว่ิา	9	หน่วิยกิติ	แลัะไมเ่กนิ	22	หน่วิยกิติ	แลัะ
ในภาคฤดูร้อนจะลังทะเบ่ยนเร่ยนได้ไม่เกิน	10	หน่วิยกิติ
	 	 	 2.3.1.2	 นักศึึกษาท่�อยู่ในสัภาพิ่รอพิิ่นิจ	จะต้ิองลัง
ทะเบ่ยนเร่ยนในแต่ิลัะภาคการศึึกษาปกติิไม่น้อยกว่ิา	9	หน่วิยกิติ	แลัะ
ไม่เกิน	15		หน่วิยกิติ	แลัะในภาคฤดูร้อนจะลังทะเบ่ยนเร่ยนได้ไม่เกิน	6	
หน่วิยกิติ
	 	 2.3.2		นักศึึกษาท่�เร่ยนไม่เต็ิมเวิลัา
	 	 	 2.3.2.1	นกัศึึกษาปกติิ	จะติอ้งลังทะเบ่ยนเร่ยนในแติล่ัะ
ภาคการศึึกษาปกติิไมน้่อยกว่ิา	6	หน่วิยกิติ	แลัะไมเ่กนิ	18	หน่วิยกิติ	แลัะ
ในภาคฤดูร้อนจะลังทะเบ่ยนเร่ยนได้ไม่เกิน	6		หน่วิยกิติ
	 	 	 2.3.2.2	นักศึึกษาท่�อยู่ในสัภาพิ่รอพิิ่นิจ	จะต้ิองลัง
ทะเบ่ยนเร่ยนในแต่ิลัะภาคการศึึกษาปกติิไม่น้อยกว่ิา	6	หน่วิยกิติ	แลัะ
ไม่เกิน	15	หน่วิยกิติ	แลัะในภาคฤดูร้อนจะลังทะเบ่ยนเร่ยนได้ไม่เกิน	6	
หน่วิยกิติ
	 	 2.3.3	การลังทะเบ่ยนเร่ยนท่�แติกติา่งไปจากขอ้	2.3.1		แลัะ
	2.3.2	จะต้ิองได้รับอนุมัติิจากอธิิการบด่หร้อผู้ท่�ได้รับมอบหมาย
	 2.4	กำาหนดวัินลังทะเบ่ยนแลัะวิิธ่ิการลังทะเบ่ยน	ให้เป็นไปติาม
ประกาศึของมหาวิิทยาลััย

3. การเพิื่�มัแลัะเพิื่กถอน่รายวิิชื่า
	 3.1	การขอเพิิ่�มรายวิิชาจะกระทำาได้ภายใน	2	สััปดาห์แรกของ
ภาคการศึึกษาปกติิหร้อในสััปดาห์แรกของภาคการศึึกษาฤดูร้อน	นับ
ตัิ�งแต่ิวัินเปิดภาคการศึึกษา
	 3.2	การขอเพิิ่กถอนรายวิิชาจะกระทำาได้ภายใน	6	สััปดาห์แรก
ของภาคการศึึกษาปกติิ	หร้อภายใน	3	สััปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน	นับ
ตัิ�งแต่ิวัินเปิดภาคการศึึกษา	การขอเพิิ่กถอนรายวิิชาภายในกำาหนดน่�จะ
ไม่บันทึกในรายงานผลัการศึึกษา
	 3.3	การขอเพิ่กิถอนรายวิิชาภายหลัังระยะเวิลัาท่�กำาหนดไว้ิในข้อ
	3.2	จะต้ิองทำาคำาร้องขออนุมัติิเป็นกรณ่พิิ่เศึษจากอธิิการบด่	แลัะต้ิอง
รับอนุมัติิให้เพิิ่กถอนได้	วิิชาท่�ขอเพิิ่กถอนจะบันทึกสััญลัักษณ์	W	ถ้าไม่
ได้รับอนุมัติินักศึึกษาจะต้ิองศึึกษาวิิชานั�นต่ิอไป
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	 3.4	การขอเพิิ่�มแลัะการขอเพิิ่กถอนรายวิิชาทุกกรณ่	จำานวิน
หน่วิยกิติท่�เหล้ัอจะต้ิองไม่ขัดกับจำานวินหน่วิยกิติต่ิอภาคการศึึกษาติาม					
ข้อ	2.3

4. เวิลัาเรียน่
	 นักศึึกษาจะม่สิัทธิิเข้าสัอบรายวิิชาใด	จะต้ิองม่เวิลัาศึึกษาไม่น้อย
กว่ิาร้อยลัะ	80	ของเวิลัาเร่ยนทั�งหมดในรายวิิชานั�น

5. การวัิดผู้ลัการศึึกษา
	 มหาวิิทยาลััยได้จัดให้ม่การวัิดผลัระดับปริญญาติร่	ดังน่�
	 5.1	ผลัการสัอบของแต่ิลัะวิิชาแบ่งออกเป็น	8	ระดับ	ดังน่�
 ระดับั คัวิามัหมัาย     ค่ัาระดับัคัะแน่น่
	 A	 ด่เย่�ยม	(Excellent)	 4.0
	 B+	 ด่มาก	(Very	Good)	 3.5
	 B	 ด่	(Good)	 3.0
				 C+	 ค่อนข้างด่	(Almost	Good)	 2.5
		 C	 พิ่อใช้	(Fair)	 2.0
	 D+	 อ่อน	(Poor)	 1.5
	 D	 อ่อนมาก	(Very	Poor)	 1.0
	 F	 ติก	(Failed)	 	0
การให้	F	ในรายวิิชาใดจะกระทำาได้ในกรณ่	ต่ิอไปน่�
	 	 5.1.1		นักศึึกษาเข้าสัอบแลัะสัอบติก
	 	 5.1.2		นักศึึกษาขาดสัอบโดยไม่ได้รับอนุมัติิ
	 	 5.1.3		นักศึึกษาไม่ม่สิัทธิิเข้าสัอบ	เน้�องจากได้รับการตัิดสิัน
ว่ิาม่เวิลัาเร่ยนไม่ถึงร้อยลัะ	80	ของเวิลัาเร่ยนทั�งหมดในรายวิิชานั�น
	 	 5.1.4		นักศึึกษาถูกตัิดสิันว่ิาทำาผิดระเบ่ยบการสัอบ
				 5.2	นอกจากระดับทั�ง	8		ดังกล่ัาวิในข้อ	5.1	แล้ัวิ	ผลัการศึึกษา
ของรายวิิชาหนึ�ง	ๆ	อาจจะแสัดงได้ด้วิยสััญลัักษณ์	ซึึ่�งไม่ม่ค่าระดับ
คะแนน	ดังน่�
สัญลัักษณ์ คัวิามัหมัาย

W	 	 เพิิ่กถอนโดยได้รับอนุมัติิ	(Withdrawn	with	Permission)
S	 	 ผลัการศึึกษาผ่าน	(Satisfactory)
U	 	 ผลัการศึึกษาไม่ผ่าน	(Unsatisfactory)
I	 	 การวัิดผลัไม่สัมบูรณ์	(Incomplete)
P	 	 การศึึกษายังไม่สิั�นสุัด	(In	Progress)

X	 	 ไม่ได้รับรายงานผลัการศึึกษา	(No	Report)
V	 	 ผู้ร่วิมฟังคำาบรรยาย		(Visitor)

 
	 	 5.2.1	การให้	W	จะกระทำาได้เฉพิ่าะรายวิิชาท่�นักศึึกษาได้
ลังทะเบ่ยนเร่ยนไว้ิโดยพิิ่จารณาจากกรณ่ดังต่ิอไปน่�
	 	 ก.	นักศึึกษาขอเพิ่ิกถอนรายวิิชานั�น	หร้อลัาพัิ่กการศึึกษา
หลัังกำาหนดการเพิิ่กถอน
	 	 ข.	นักศึึกษาถูกสัั�งพัิ่กการศึึกษาในภาคการศึึกษานั�น
	 	 ค.	นักศึึกษาปว่ิยในวินัท่�ต้ิองสัอบรายวิิชานั�นแลัะไดรั้บอนุมัติิ
ให้เพิิ่กถอนจากอธิิการบด่หร้อผู้ท่�ได้รับมอบหมาย
	 	 ง.	นักศึึกษาท่�ได้สััญลัักษณ์		I		แล้ัวิขอลัาพัิ่กภาคการศึึกษา	
ถัดไป
											 5.2.2	การให้	S	จะกระทำาได้เฉพิ่าะรายวิิชาท่�ไม่ม่หน่วิยกิติ
หร้อรายวิิชาท่�คณะเห็นว่ิาไม่สัมควิรประเมินผลัการศึึกษาเป็นระดับ
คะแนน	ทั�งน่�ผลัการศึึกษาของนกัศึึกษาในรายวิิชานั�นจะติอ้งอยูใ่นเกณฑิ์
ผ่าน
	 	 5.2.3	การให้	U	จะกระทำาได้เฉพิ่าะรายวิิชาเร่ยนท่�กำาหนด
ไว้ิในข้อ	5.2.2	แต่ิผลัการศึึกษาของนักศึึกษาในรายวิิชานั�นไม่อยูใ่นเกณฑ์ิ
ผ่าน
	 	 5.2.4	การให้	I	ในรายวิิชาใด		จะกระทำาได้ในกรณ่ท่�อาจารย์
ผู้สัอนแลัะหัวิหน้าสัาขาวิิชาเห็นสัมควิรให้รอผลัการศึึกษา	เพิ่ราะ
นักศึึกษาจะทำางานท่�เป็นส่ัวินประกอบ	การศึึกษาของรายวิิชานั�นยังไม่
สัำาเร็จสัมบูรณ์		แลัะนักศึึกษาจะต้ิองทำาการสัอบแลัะ	/	หร้อทำางานท่�
กำาหนดให้ทำาเพิ่ิ�มขึ�นให้เสัร็จ	เพ้ิ่�อให้อาจารย์รายงานผลัการสัอบภายใน	
2	สััปดาห์แรกของภาคการศึึกษาปกติิถัดไป	มิฉะนั�นสััญลัักษณ์	I	จะ
เปล่ั�ยนเป็นระดับ	F	ไปโดยอัติโนมัติิ
	 	 5.2.5	การให้	P	จะกระทำาได้เฉพิ่าะรายวิิชาท่�หลัักสูัติร
กำาหนดให้ม่การสัอบ	หร้อทำางานติ่อเน้�องกันมากกวิ่า	1	ภาคการศึึกษา	
แลัะยงัไม่ม่การสัอบในรายวิิชานั�น
	 	 5.2.6	การให้		X	จะกระทำาได้เฉพิ่าะรายวิิชาท่�ไม่ได้รายงาน
ผลัการสัอบปลัายภาค
	 	 5.2.7	การให้	V	จะกระทำาให้เฉพิ่าะรายวิิชาท่�นักศึึกษาลัง
ทะเบ่ยนเข้าร่วิมศึึกษาโดยไม่นับหน่วิยกิติ
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	 5.3	การประเมินผลัการศึึกษา
	 	 5.3.1	การประเมินผลัการศึึกษาให้กระทำาเม้�อสิั�นภาคการ
ศึึกษาปกติิแต่ิลัะภาค
	 	 5.3.2	การนับหน่วิยกิติสัะสัมของนักศึึกษาเพ้ิ่�อให้ครบ
หลัักสูัติรให้นับเฉพิ่าะหน่วิยกิติของรายวิิชาในหลัักสูัติรท่�สัอบได้ระดับ				
A	,	B	,B+	,	C+	,	C	,	D+	,	D	แลัะ	S	เท่านั�น	ในกรณ่ท่�นักศึึกษาลังทะเบ่ยน
เร่ยนวิิชาใดมากกว่ิาหนึ�งครั�ง	ให้นับจำานวินหน่วิยกิติของรายวิิชานั�นเข้า
สัะสัมเพ่ิ่ยงครั�งเด่ยวิ
	 	 5.3.3		การรวิมจำานวินหน่วิยกิติ	เพ้ิ่�อใช้ในการคำานวิณระดับ
คะแนนเฉล่ั�ย	จะนับจากหน่วิยกิติ	ซึึ่�งรายวิิชาท่�สัอบได้ระดับ	A,	B+,	B,	
C+,	C	,	D+,	D	แลัะ	F	จากการสัอบครั�งท่�ได้คะแนนท่�ด่ท่�สุัดในการคำานวิณ
ค่าระดับคะแนนเฉล่ั�ย
	 	 5.3.4	ระดับคะแนนเฉล่ั�ยม่	2	ประเภท	ซึึ่�งคำานวิณได้ดังน่�
ค้อ
	 	 	 5.3.4.1	ระดับคะแนนเฉล่ั�ยรายภาค	ให้คำานวิณผลัการ
ศึึกษาของนักศึึกษาในภาคการศึึกษานั�น	โดยเอาผลัรวิมของผลัคูณของ
หน่วิยกิติกับค่าระดับคะแนนของแติ่ลัะวิิชาตัิ�งหารด้วิยผลัรวิมของ
หน่วิยกิติของรายวิิชาเหล่ัานั�น
	 	 	 5.3.4.2	ระดับคะแนนเฉล่ั�ยสัะสัม	ให้คำานวิณผลัการ
ศึึกษาของนักศึึกษาตัิ�งแต่ิเริ�มเข้าศึึกษาจนถึงการสัอบไล่ัครั�งสุัดท้าย	โดย
เอาผลัรวิมของผลัคูณของหน่วิยกิติกับค่าระดับคะแนนของแต่ิลัะรายวิิชา
ตัิ�ง	แล้ัวิหารด้วิยผลัรวิมของหน่วิยกิติของวิิชาดังกล่ัาวิ	ดังท่�ระบุติามข้อ	
5.3.3	ยกเว้ินรายวิิชาท่�ได้ระดับคะแนน	F
	 5.4	สัถานภาพิ่ของนักศึึกษา
	 	 5.4.1	การจำาแนกสัถานภาพิ่	จะกระทำาเม้�อสิั�นภาคการศึึกษา
ปกติิแต่ิลัะภาค	ทั�งน่�ยกเว้ินนักศึึกษาท่�เข้าศึึกษาเป็นปีแรก	การจำาแนก
สัถานภาพิ่ของนักศึึกษาจะกระทำาเม้�อสิั�นภาคการศึึกษาท่�สัองนับตัิ�งแต่ิ
เริ�มเข้าศึึกษา
	 	 5.4.2	สัถานภาพิ่นักศึึกษาม่	2	ประเภท	ค้อ	นักศึึกษาปกติิ	
แลัะนักศึึกษารอพิิ่นิจ
	 	 ก.	นักศึึกษาปกติิ	ได้แก่	นักศึึกษาท่�ได้รับคะแนนเฉล่ั�ยสัะสัม
	ตัิ�งแต่ิ	2.00	ขึ�นไป
	 	 ข.	นักศึึกษารอพิิ่นิจ		ได้แก่	นักศึึกษาท่�ได้รับคะแนนเฉล่ั�ย

สัะสัมตัิ�งแต่ิ	1.50	ขึ�นไป	แต่ิไม่ถึง	2.00
			 5.5	การสัอบติกแลัะการเร่ยนซึ่ำ�า
	 	 5.5.1	นักศึึกษาท่�สัอบได้ระดับคะแนนเฉล่ั�ยสัะสัม	ของกลุ่ัม
วิิชาเฉพิ่าะสัาขาหร้อ	วิิชาเอกบังคับ	แลัะวิิชาเอกเล้ัอกติลัอดหลัักสูัติร
ติำ�ากว่ิา	2.00	จะต้ิองลังทะเบ่ยนซึ่ำ�าจนกว่ิาจะสัอบได้ระดับคะแนนเฉล่ั�ย
สัะสัมไม่ติำ�ากว่ิา	2.00
	 	 5.5.2	นักศึึกษาท่�สัอบติกในรายวิิชาเล้ัอก		จะลังทะเบ่ยน
เร่ยนวิิชานั�นซึ่ำ�าอ่กหร้อลังทะเบ่ยนเร่ยนรายวิิชานั�นซึ่ำ�าอ่กหร้อลังทะเบ่ยน
เร่ยนรายวิิชาอ้�นแทนก็ได้
	 	 5.5.3		นักศึึกษาจะลังทะเบ่ยนเร่ยนซึ่ำ�ารายวิิชาท่�เคยศึึกษา
มา	เฉพิ่าะในรายวิิชาท่�สัอบได้ระดับคะแนนติำ�ากว่ิา	C	เท่านั�น	แลัะไม่นำา
หน่วิยกิติมาคำานวิณระดับคะแนนเฉลั่�ยรายภาคแลัะค่าระดับคะแนน
เฉล่ั�ยสัะสัม
 5.6 การสำาเร็จำการศึึกษา
	 นักศึึกษาท่�สัำาเร็จการศึึกษาติามหลัักสูัติร	จะต้ิองสัอบได้รายวิิชา
ครบถ้วินติามหลัักสูัติร	แลัะทำาติามข้อกำาหนดอ้�นๆ	ท่�ระบุไว้ิในหลัักสูัติร
ภายในระยะเวิลัาท่�กำาหนด	แลัะได้ระดับคะแนนเฉล่ั�ยสัะสัมติลัอด
หลัักสูัติรไม่ติำ�ากวิา่	2.00	โดยระดบัคะแนนของกลุ่ัมวิิชาเฉพิ่าะสัาขาหร้อ
เอกบังคับแลัะเอกเล้ัอกจะต้ิองไม่ติำ�ากว่ิา	2.00

6. การจำำาหน่่ายช่ื่�อออก
	 6.1	นกัศึึกษาจะถกูจำาหนา่ยช้�อออกจากการเปน็นกัศึึกษาโดยใช้
ระดับคะแนนเฉล่ั�ยสัะสัมเป็นเกณฑ์ิติามหลัักสูัติรต่ิาง		ๆ	ดังต่ิอไปน่�	
	 	 6.1.1		ได้ระดับคะแนนเฉล่ั�ยสัะสัมติำ�ากว่ิา	1.50	ยกเว้ินเม้�อ
สิั�นภาคการศึึกษาแรกของปีท่�	1
	 	 6.1.2	ได้รับคะแนนเฉล่ั�ยสัะสัมติำ�ากว่ิา	1.75	ในสัองภาคการ
ศึึกษาติิดต่ิอกัน
	 	 6.1.3	ได้ระดับคะแนนเฉล่ั�ยสัะสัมติำ�าว่ิา	2.00	ในส่ั�ภาคการ
ศึึกษาติิดต่ิอกัน
	 6.2		นักศึึกษาท่�ม่ระยะเวิลัาศึึกษาครบ		2		เท่า	ของระยะเวิลัา
ติามท่�กำาหนดไว้ิในหลัักสูัติรแล้ัวิ	แต่ิสัอบได้หน่วิยกิติไม่ครบติามหลัักสูัติร
หร้อได้ระดับคะแนนเฉล่ั�ยสัะสัมติำ�ากว่ิา	2.00	จะถูกจำาหน่ายช้�อออก
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เคัร่�องแบับันั่กศึึกษา
	 มหาวิิทยาลััยเอเช่ยอาคเนย์กำาหนดเคร้�องแบบ	ดังน่�
นั่กศึึกษาชื่าย 

	 1.	เส้ั�อ	ผ้าขาวิเกล่ั�ยงไม่บางเกินสัมควิร	แบบเชิ�ติคอตัิ�ง	ผ่าอก
ติลัอด	กระดุมกลัมส่ัขาวิ	ม่ขนาดเส้ันผ่าศูึนย์กลัางไม่เกิน		1	ชม.	แขนสัั�น
เพ่ิ่ยงข้อศึอก	ม่กระเป๋าส่ัเด่ยวิกับเส้ั�อ	กว้ิาง	8	-	12	หร้อขนาดพิ่อเหมาะกับ
เส้ั�อราวิแขนเบ้�องซ้ึ่าย	1	กระเป๋า
	 2.	กางเกง	ส่ักรมท่าแบบสัากลั	ขายาวิเพ่ิ่ยงข้อเท้า	ปิดขอบ
รองเท้าปลัายขากว้ิาง	8	-	9	นิ�วิ	ผ่าติรงส่ัวินหน้าใช้กระดุมหร้อซิึ่บรูดซ่ึ่อน
ไว้ิใต้ิสัาบ	ม่กระเป๋าติามแนวิติะเข็บข้างๆ	ลัะ	1	กระเป๋า	เวิลัาสัวิมใส่ัสัวิม
ทับชายเส้ั�อไว้ิด้านใน
	 3.	เนคไท	 ใช้เนคไทส่ักรมท่า	 หร้อส่ันำ�าเ งิน	 ติามแบบท่�
มหาวิิทยาลััยกำาหนด	(เฉพิ่าะชั�นปีท่�	1	ทุกคณะสัาขาวิิชา)
	 4.	เข็มขัด	ใช้เข็มขัดหนังส่ัดำาไม่ม่ลัวิดลัายม่ปลัอกหนัง	ส่ัเด่ยวิกัน
ลัอดปลัายเข็มขัดแลัะหัวิเข็มขัดใช้ติามแบบท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด
	 5.	รองเท้า	ใช้รองเท้าหนังหร้อผ้าใบส่ัดำาชนิดหุ้มส้ันผูกเช้อกไม่ม่
ลัวิดลัาย	ใช้ถุงเท้าสัั�นส่ัดำาหร้อส่ันำ�าเงิน
	 6.	ให้ม่ชุดสัากลัส่ักรมท่า			สัำาหรับสัวิมในงานพิิ่ธ่ิต่ิางๆ
	 7.	ทรงผม	นักศึึกษาจะต้ิองไว้ิผมสัั�น	ท่�เหมาะสัมกับสัภาพิ่
นักศึึกษา

นั่กศึึกษาหญิง

	 1.	เส้ั�อ	แบบคอเชิ�ติ	ผ้าขาวิเกล่ั�ยงแบบผ่าอกติลัอดสัาบใน	ติิด
กระดุมขนาดเล็ัก	ทำาด้วิยโลัหะส่ัเงินเป็น	รูปติรามหาวิิทยาลััย		แขนสัั�น
เพ่ิ่ยงข้อศึอกปล่ัอยปลัายแขนธิรรมดา	ไม่ม่ติะเข็บ	รัดรูปไม่ต่ิอหลััง		ส่ัวิน
ยาวิของตัิวิเส้ั�อให้เลัยเอวิเพ้ิ่�อให้กระโปรงทับได้โดยมิดชิด
	 2.	กระโปรง	ส่ักรมท่าหร้อส่ัดำาไม่ม่ลัวิดลัายเสัมอเข่า
	 3.	เข็มขัด	หนังส่ัดำาหร้อส่ันำ�าติาลั	แลัะหัวิเข็มขัดใช้ติามแบบท่�
มหาวิิทยาลััยกำาหนด
	 4.	รองเท้า	ใช้รองเท้าหนังส่ัดำา	ชนิดหุ้มส้ันไม่ม่ลัวิดลัาย
	 5.	เคร้�องหมาย	ประดับเข็มเคร้�องหมายติรามหาวิิทยาลััย	ติาม
แบบท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด
	 6.	ทรงผม	การแต่ิงหน้าแลัะการใช้เคร้�องประดับอ้�น	ต้ิองเหมาะสัม
กับสัภาพิ่นักศึึกษา

นั่กศึึกษาภาคัคัำ�าแลัะนั่กศึึกษาพิื่เศึษ
	 อนุโลัมการแต่ิงกายแบบฟอร์มชุดทำางานได้		เช่น		เคร้�องแบบ
ราชการ		ชุดทหาร	ติำารวิจ	แบบฟอร์มของบริษัท		เป็นต้ิน
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ชุื่ดปฏิิบััติิงาน่ข้องนั่กศึึกษาระดับัปริญญาติรี 

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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กิิจกิรรมนัักิศึึกิษา บริกิาร และสวััสดิิกิารนัักิศึึกิษา
สำานัักิกิิจกิารนัักิศึึกิษา
	 สำำ�นัักกิจก�รนัักศึึกษ�	เป็็นัง�นัสำ่วนัของสำถ�บัันัอุดมศึึกษ�ท่ี่�ม่
คว�มเก่�ยวข้องโดยตรงทัี่�งด้�นัปั็จจัยท่ี่�จำ�เป็็นั	และกระบัวนัก�รก�รผลิต
บััณฑิิต	เพร�ะง�นัสำำ�นัักกิจก�รนัักศึึกษ�	เป็็นัง�นัท่ี่�ช่่วยพัฒนั�นัักศึึกษ�
ให้้เป็็นับััณฑิิตท่ี่�ม่คุณภ�พโดยก�รส่ำงเสำริมและสำนัับัสำนุันัให้้นัักศึึกษ�เกิด
ก�รเร่ยนัร้้	ทัี่�งภ�ยในัสำถ�บัันัและนัอกสำถ�บัันัก�รศึึกษ�	โดยก�รจัด
กิจกรรมในัด้�นัต่�ง	ๆ	เช่่นั
	 -	กิจกรรมด้�นัวิช่�ก�ร
	 -	กิจกรรมด้�นับัำ�เพ็ญป็ระโยช่น์ั
	 -	กิจกรรมด้�นัก่ฬ�
	 -	กิจกรรมด้�นัศิึลป็วัฒนัธรรม

สโมสรนัักิศึึกิษา
	 มห้�วิที่ย�ลัยเอเช่่ยอ�คเนัย์	ให้้ก�รสำนัับัสำนุันัและส่ำงเสำริมก�ร
ศึึกษ�เสำริมสำร้�งป็ระสำบัก�รณ์	พล�นั�มัย	ป็ล้กฝัังคุณธรรมและพัฒนั�
บุัคลิกภ�พให้้นัักศึึกษ�	ผ้้สำำ�เร็จก�รศึึกษ�ม่คว�มเจริญงดง�มทัี่�งด้�นัสำติ
ปั็ญญ�	ร่�งก�ยและจิตใจ	ตลอดจนัร้้จักก�รที่ำ�ง�นัร่วมกันั	เป็็นัผ้้ม่
ระเบ่ัยบัและก�รเส่ำยสำละเพ่�อป็ระโยช่น์ัส่ำวนัรวม
 วััตถุุประสงค์์ 
	 1.	 เพ่�อป็ล้กฝัังคุณธรรมแก่นัักศึึกษ�
	 2.	 เพ่�อส่ำงเสำริมคว�มสำ�มัคค่ในัห้ม่้นัักศึึกษ�
	 3.	 เพ่�อส่ำงเสำริมกิจกรรมเสำริมห้ลักส้ำตรทัี่�งในัด้�นัวิธ่ก�ร
ป็ระสำบัก�รณ์วิช่�ช่่พแก่นัักศึึกษ�
	 4.	 เพ่�อป็ล้กฝัังและรักษ�ไว้ซึึ่�งขนับัธรรมเน่ัยมป็ระเพณ่และ
เอกลักษณ์ด่ง�มของช่�ติ
	 5.	 เพ่�อส่ำงเสำริมพล�นั�มัยและพัฒนั�บุัคลิกภ�พ
	 6.	 เพ่�อส่ำงเสำริมให้้นัักศึึกษ�บัำ�เพ็ญป็ระโยช่น์ัร่วมกันั

	 7.	 เพ่�อส่ำงเสำริมสัำมพันัธภ�พระห้ว่�งสำถ�บัันัในัก�รที่ำ�กิจกรรม
อันัเป็็นัป็ระโยช่น์ัต่อสัำงคมและป็ระเที่ศึช่�ติ
	 8.	 เพ่�อเผยแพร่ช่่�อเส่ำยงและเก่ยรติคุณของมห้�วิที่ย�ลัย
ค์ณะกิรรมกิารสโมสร
	 สำโมสำรนัักศึึกษ�	ป็ระกอบัด้วยคณะกรรมก�รสำโมสำรและคณะ
กรรมก�รกล�ง	คณะกรรมก�รสำโมสำรนัักศึึกษ�	ได้จ�กก�รเล่อกตั�งทัี่�วไป็
และด้วยคว�มเห้็นัช่อบัจ�กอธิก�รบัด่มห้�วิที่ย�ลัย	และม่ตำ�แห้น่ังดังน่ั�	
นั�ยกสำโมสำร,	อุป็นั�ยกสำโมสำร	จำ�นัวนั	2	คนั	,	เห้รัญญิก,	เลข�นัุก�ร,	
ป็ระธ�นัฝ่ั�ยศิึลป็วัฒนัธรรม,	ป็ระธ�นัฝ่ั�ยก่ฬ�,	ป็ระธ�นัฝ่ั�ยวิช่�ก�ร
และอ�ช่่พ,	ป็ระธ�นัฝั่�ยบัำ�เพ็ญป็ระโยช่น์ั,	ป็ระธ�นันัักศึึกษ�สำัมพันัธ์	
คณะกรรมก�รสำโมสำรนัักศึึกษ�	เริ�มป็ฎิิบััติห้น้ั�ท่ี่�ก�รดำ�เนิันัง�นัของ
สำโมสำรตั�งแต่วันัรับัมอบัง�นัและสิำ�นัสุำดห้นั้�ท่ี่�ในัวันัมอบัห้ม�ยง�นัให้้กับั
คณะกรรมก�รสำโมสำรนัักศึึกษ�ชุ่ดให้ม่	ซึึ่�งเป็็นัวันัใดวันัห้นึั�งภ�ยในั	2	
สัำป็ด�ห์้	รวมเวล�ก�รที่ำ�ง�นั	1	ปี็ก�รศึึกษ�

บริกิารและสวััสดิิกิาร
 1. บริกิารสวััสดิิกิารคุ์�มค์รองอุบัติเหตุ
	 อุบััติเห้ตุ	ห้ม�ยถึง	เห้ตุก�รณ์ท่ี่�เกิดขึ�นัอย่�งฉัับัพลันัจ�กปั็จจัย
ภ�ยนัอกร่�งก�ยและที่ำ�ให้้เกดิผลกระที่บัอย�่งรุนัแรงแกผ้้่เอ�ป็ระกนััโดย
มิได้เจตนั�ห้ร่อมุ่งห้วังจะที่ำ�ให้้เกิดเห้ตุก�รณ์	ดังกล่�ว	เช่่นั	ห้กล้ม	ตก
สำะพ�นั	ตกรถ	ถ้กรถช่นั	รถควำ��	เร่อควำ��	จมนัำ��	ตะป้็ตำ�	สำุนััขกัด	ของม่
คมบั�ด	บั�ดเจ็บัขณะเล่นัก่ฬ�	ห้ร่อป็ระกอบักิจก�รอ่�นั	ๆ	ท่ี่�ไม่ผิด
กฎิห้ม�ย	ห้ร่อผิดไป็จ�กพฤติกรรมของบัุคคลทัี่�วไป็	ได้รับัอันัตร�ยจ�ก
สำ�รเคม่	จ�กคว�มร้อนัวัสำดุห้ล่นัใส่ำศึร่ษะ	ของแข็งกระเด็นัใส่ำ	รถจักรย�นั
และรถย�นัยนัต์ควำ��	ช่นัถ้กขณะขับัข่�	ห้ร่อโดยสำ�ร	ก�รได้รับับั�ดเจ็บัจ�ก
ก�รใช้่เคร่�องม่อต่�ง	ๆ	ขณะเวล�เร่ยนัห้ร่อฝึักง�นั	ถ้กลอบัที่ำ�ร้�ย
หมายเหตุ	ร�ยละเอ่ยดอ่�นั	ๆ	ติดต่อแผนักสำวัสำดิก�รฯ	สำำ�นัักกิจก�ร
นัักศึึกษ�		
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 2. บริกิารสุขภาพอนัามัย 
	 มห้�วิที่ย�ลัยเอเช่่ยอ�คเนัย์ได้จัดสำถ�นัพย�บั�ลแก่นัักศึึกษ�เม่�อ
เจ็บัเล็กน้ัอย	โดยจัดให้้ม่ห้้องพย�บั�ลแยกออกเป็็นัสำัดส่ำวนัสำำ�ห้รับั
นัักศึึกษ�ช่�ยและนัักศึึกษ�ห้ญงิ	โดยม่พย�บั�ลให้้คำ�ป็รกึษ�ด้แลป็ระจำ�
ตลอดเวล�	เปิ็ดบัริก�รวันัอังค�ร-วันัเสำ�ร์	ตั�งแต่เวล�	08.30	-19.00	นั.	
และ	วันัอ�ทิี่ตย์	ตั�งแต่เวล�	08.30	-18.00	นั.	นัักศึึกษ�สำ�ม�รถขอรับั
บัริก�รได้ท่ี่�ห้้องพย�บั�ล	อ�ค�รสำำ�นัักอธิก�รบัด่ชั่�นั	1
 3. งานัวิัชาทหาร ได้จัดให้้บัริก�ร	ดังน่ั�
	 -	ก�รศึึกษ�วิช่�ที่ห้�ร
	 -	ก�รผ่อนัผันัก�รเร่ยกพลเพ่�อฝึักวิช่�ที่ห้�ร
		 -	ก�รผ่อนัผันัก�รตรวจเล่อกเข้�รับัร�ช่ก�รที่ห้�รกองป็ระจำ�ก�ร
 
สำ�ม�รถติดต่อขอร�ยละเอ่ยดได้ท่ี่�สำำ�นัักกิจก�รนัักศึึกษ�
 4. งานัดิ�านักิารอนุัรักิษ์ศิึลปะและวััฒนัธรรมไทย  
		 ปี็	พ.ศึ.	2551	ศ้ึนัย์วัฒนัธรรมมห้�วิที่ย�ลัยเอเช่่ยอ�คเนัย์	ได้รับั
ก�รจัดตั�งจ�กสำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รวัฒนัธรรมแห้่งช่�ติ	(สำวช่.)	
กระที่รวงวัฒนัธรรมให้้เป็็นัห้น่ัวยง�นัท่ี่�ม่ห้น้ั�ท่ี่�บัำ�รุงศิึลป็วัฒนัธรรมกับั
ก�รผลติบััณฑิิตท่ี่�ม่คุณภ�พ	ดงันัั�นั	ศ้ึนัยวั์ฒนัธรรมฯ	จงึเป็็นัศ้ึนัยก์ล�งในั
ก�รส่ำงเสำริมเผยแพร่และให้้บัริก�รแก่นัักศึึกษ�	และผ้้สำนัใจทัี่�วไป็	ไม่เส่ำย
											ค่�ใช้่จ่�ย	ได้แก่
	 1.	ให้้บัริก�รย่มห้นัังส่ำอและเอกสำ�รที่�งวัฒนัธรรม
	 2.	ให้้บัริก�รย่มอุป็กรณ์และชุ่ดนั�ฏศิึลป์็
	 3.	สำอนัและฝึักซ้ึ่อมดนัตร่ไที่ยและนั�ฏศิึลป์็ไที่ย
	 นัอกจ�กน่ั�	ศ้ึนัย์วัฒนัธรรมมห้�วิที่ย�ลัยเอเช่่ยคเนัย์ได้ที่ำ�คว�ม
ร่วมม่อกับัสำถ�บัันัพลังจิตต�นัุภ�พวัดธรรมมงคล	โดย	พระเที่พเจติย�
จ�รย	์ห้ร่อห้ลวงพ่อวิริยงัค์	สิำรินัธโร	ในัก�รก่อตั�งสำถ�บัันัพลังจิตต�นุัภ�พ
ข่�นัภ�ยในัมห้�วิที่ย�ลัย	เม่�อวันัท่ี่�	13	สิำงห้�คม	2554	โดยนัับัเป็็นัสำถ�บัันั
พลังจิตต�นุัภ�พแห้่งท่ี่�	33	เร่ยกว่�	“สำถ�บัันัพลังจิตต�นุัภ�พท่ี่�	33	

มห้�วิที่ย�ลัยเอเช่่ยอ�คเนัย์”	เปิ็ดก�รเร่ยนัเป็็นัภ�ค	วันัเสำ�ร์-	วันัอ�ทิี่ตย์
	ณ	มห้�วิที่ย�ลัยเอเช่่ยอ�คเนัย์	เป็็นัห้ลักส้ำตร	200	ชั่�วโมง	(6	เด่อนั)	
ไม่เส่ำยค่�เล่�เร่ยนั	ถ่อว่�เป็็นัก�รบัริก�รชุ่มช่นัและสัำงคม
 5. บริกิารเทค์โนัโลยีสารสนัเทศึ (IT Facility) 
	 โดยศ้ึนัย์คอมพิวเตอร์ของมห้�วิที่ย�ลัยเอเช่่ยอ�คเนัย์	ม่บัริก�ร
ด้�นัไอท่ี่ร้ป็แบับัต่�งๆ	สำำ�ห้รับันัักศึึกษ�	บุัคล�กร	และห้น่ัวยง�นัภ�ยในั
มห้�วิที่ย�ลัย	สำนัับัสำนุันัสำ�รสำนัเที่ศึ	เพ่�อง�นัก�รเร่ยนัก�รสำอนั	ง�นับัริก�ร
วิช่�ก�ร	ง�นัวิจัย	ง�นับัริก�รเคร่อข่�ยส่ำ�อสำ�รข้อม้ล	และง�นับัริห้�ร
จัดก�ร	โดยจำ�แนักก�รให้้บัริก�ร	ดังน่ั�
	 5.1	ก�รให้้บัริก�รห้้องป็ฏิบััติก�รคอมพิวเตอร์แก่คณะวิช่�ต่�ง	ๆ	
เพ่�อง�นัก�รเร่ยนัก�รสำอนั	และง�นับัรกิ�รวชิ่�ก�รแกสั่ำงคมท่ี่�จำ�เป็็นัต้อง
ใช้่เคร่�องคอมพิวเตอร์	โดยม่ร�ยละเอ่ยด	ดังน่ั�
	 	 5.1.1	ห้้องป็ฏิบััติก�รคอมพวิเตอร	์พร้อมเคร่�องพมิพ	์จำ�นัวนั
	13	ห้้อง	ดังน่ั�
	 	 -	ห้้องขนั�ดคว�มจุ	15	ท่ี่�นัั�ง	จำ�นัวนั	1	ห้้อง
	 	 -	ห้้องขนั�ดคว�มจุ	46	ท่ี่�นัั�ง	จำ�นัวนั	11	ห้้อง
	 	 -	ห้้องขนั�ดคว�มจุ	60	ท่ี่�นัั�ง	จำ�นัวนั	1	ห้้อง
	 	 5.1.2	ห้้อง	SAU	Media	เพ่�อให้้บัริก�รก�รถ่�ยที่ำ�วิด่โอ	
บัริก�รส่ำบัค้นั	1	ห้้อง	
	 	 5.1.3	ห้้องป็ฏิบััติก�รโครงง�นั	
	 	 -	ห้้องขนั�ดคว�มจุ	15	ท่ี่�นัั�ง	จำ�นัวนั	1	ห้้อง
	 5.2	ก�รให้้บัริก�รอินัเที่อร์เน็ัตแก่นัักศึึกษ�และบุัคล�กร	โดยม่					
ร�ยละเอ่ยด	ดังน่ั�
	 	 -	ภ�ยในัมห้�วิที่ย�ลัย	ผ่�นั	Internet	Port	350	จุด	ท่ี่�
คว�มเร็ว	50	Mbps
	 	 -	ภ�ยในัมห้�วิที่ย�ลัยด้วยระบับัเคร่อข่�ยไร้สำ�ยครอบัคลุม
ทัี่�งมห้�วิที่ย�ลัย
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	 5.3	ก�รให้้บัริก�รสำม�ชิ่กอินัเที่อร์เน็ัตแก่นัักศึึกษ�และบุัคล�กร	
โดยนัักศึึกษ�จะได้รับั	Internet	Account	ได้ทัี่นัท่ี่ห้ลังจ�กขึ�นัที่ะเบ่ัยนั
เป็็นันัักศึึกษ�ของมห้�วิที่ย�ลัย
	 5.4	ก�รให้้บัริก�ร	“สำ�รป็ระโยช่น์ัคอมพิวเตอร์”	(IT	Counter	
Service)	อ�ทิี่	ก�รให้้บัริก�รสำแกนัภ�พ	พิมพ์เอกสำ�ร	บัันัทึี่กข้อม้ลลง
แผ่นัซ่ึ่ด่	ด�วน์ัโห้ลดข้อม้ลจ�กอินัเที่อร์เน็ัต	ย่มอุป็กรณ์คอมพิวเตอร์	ให้้
คำ�ป็รึกษ�ด้�นัเที่คโนัโลย่สำ�รสำนัเที่ศึ	ปั็ญห้�ระบับัคอมพิวเตอร์และง�นั
ระบับัเคร่อข่�ย
	 5.5	ก�รให้้บัริก�รลงที่ะเบ่ัยนัออนัไลน์ั	ตรวจสำอบัก�รลงที่ะเบ่ัยนั
	ต�ร�งสำอนั	ต�ร�งสำอบั	และผลก�รเร่ยนั	Online	ผ่�นัระบับัอินัเที่อร์เน็ัต
ท่ี่�เว็บัไซึ่ต์ของมห้�วิที่ย�ลัย	www.sau.ac.th	
	 5.6	ก�รให้้บัริก�ร	ATutor	ก�รเร่ยนัก�รสำอนัผ่�นัระบับั	Online	
(e-learning)	เป็็นัระบับัจัดก�รเน่ั�อห้�ก�รเร่ยนัร้้ที่�งเว็บัเพจ	(LCMS:	
Learning	Content	Management	System)	ท่ี่�เว็บัไซึ่ต์ของมห้�วทิี่ย�ลัย
	www.sau.ac.th	
	 5.7	ก�รให้้บัริก�รที่ดสำอบัม�ตรฐ�นัคว�มร้้	ก�รใช้่ง�นัโป็รแกรม
สำำ�เร็จร้ป็ชุ่ด	Microsoft	Office	(Microsoft	Office	Specialist	:	MOS)					
แก่นัักศึึกษ�ซึึ่�งศ้ึนัย์คอมพิวเตอร์มห้�วิที่ย�ลัยเอเช่่ยอ�คเนัย์	ได้รับัแต่งตั�ง
อย่�งเป็็นัที่�งก�รให้้เป็็นัศ้ึนัย์ที่ดสำอบัม�ตรฐ�นัระดับัสำ�กล	(MOS	
Testing	Center)	ที่ำ�ห้น้ั�ท่ี่�ที่ดสำอบัก�รใช้่ง�นัชุ่ด	Microsoft	Office				
ได้ทุี่กโป็รแกรม
 6. บริกิารห�องสมุดิอัตโนัมติั (e-Library)	ม�ตรฐ�นั	ISO	9001	
:	2008	โดยสำำ�นัักห้อสำมุดกล�งให้้บัริก�รด้�นัไอท่ี่	ส่ำ�อก�รเร่ยนัก�รสำอนั	
ก�รวิจัย	และง�นัวิช่�ก�รร้ป็แบับัอ่�นั	ๆ	ไว้ให้้บัริก�รแก่นัักศึึกษ�และ
บุัคล�กรของมห้�วิที่ย�ลัย	ตลอดจนับุัคคลภ�ยนัอก	โดยจำ�แนักก�รให้้
บัริก�ร	ดังน่ั�
	 6.1	ระบับัห้้องสำมุดอัตโนัมัติ	(Magic	Library)	รองรับับัริก�รย่ม
-ค่นัด้วยระบับั	Barcode	นัักศึึกษ�และผ้้สำนัใจสำ�ม�รถส่ำบัค้นัข้อม้ลผ่�นั

ระบับัเคร่อข่�ย	Internet	ของมห้�วิที่ย�ลัย	ห้ร่อไป็ท่ี่�	http://lib.sau.
ac.th/opac/	โดยตรง
	 6.2	บัริก�รฐ�นัข้อม้ล	Online	และ	e-Journal	ผ่�นัระบับั
เคร่อข่�ย	Internet	ของมห้�วิที่ย�ลัย
	 6.3	บัริก�รสำ่�อโสำตที่ัศึนัวัสำดุ	เช่่นั	ซ่ึ่ด่รอม	ด่ว่ด่	คอมพิวเตอร์ตั�ง
โต๊ะ	และ	Ipad
	 6.4	บัริก�รห้้องป็ระชุ่ม	ขนั�ดคว�มจุ	24	ท่ี่� นัั�ง	 เป็็นัห้้อง
เอนักป็ระสำงค์สำำ�ห้รับัก�รเร่ยนัเป็็นัห้ม่้คณะห้ร่อสัำมมนั�กลุ่มย่อย
	 6.5	บัริก�รห้้อง	Internet	คว�มเร็วส้ำง	ระบับั	ADSL	ขนั�ด							
คว�มจุ	90	ท่ี่�นัั�ง	เป็็นัห้้องสำำ�ห้รับัค้นัคว้�และบัริก�ร	internet	
	 6.6	บัริก�รห้้องช่มภ�พยนัตร์	50	ท่ี่�นัั�ง
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กิารศึึกิษาวิัชาทหาร และกิารขอผ่่อนัผั่นักิารตรวัจเลือกิ
เข�ารับราชกิารทหารกิองประจำากิาร
 
กิารศึึกิษาวิัชาทหาร ผ้่�สมัค์รแบ่งเป็นั 2 เพศึ
	 1.		เพศึช่�ย
	 2.		เพศึห้ญิง
ประเภทของผ้่�สมัค์ร นัศึท.
	 1.	ไม่เคยสำมัครม�ก่อนั
	 2.	เคยร�ยง�นัขอผอ่นัผันัไว้	(เฉัพ�ะผ้ท่้ี่�เคยสำมัครเม่�อปี็ก�รศึึกษ�
ก่อนัแต่คุณลักษณะที่�งร่�งก�ยไม่ได้ขนั�ดต�มท่ี่�กำ�ห้นัดเท่ี่�นัั�นั)	โดย
สำถ�นัศึึกษ�วิช่�ที่ห้�รส่ำง	ร�ยช่่�อให้้กับั	กอ.รับัสำมัครไว้แล้ว	และต้องม่
คะแนันัเฉัล่�ยในัปี็ท่ี่�ขอผ่อนัผันัต�มท่ี่�	รด.	กำ�ห้นัด
ก�รขอผ่อนัผันัก�รตรวจเล่อกเข้�รับัร�ช่ก�รที่ห้�รกองป็ระจำ�ก�ร
	 นัักศึึกษ�ท่ี่�ป็ระสำงค์จะขอผ่อนัผันัก�รตรวจเล่อกเข้�รับัร�ช่ก�ร
ที่ห้�รต้องป็ฏิบััติและม่คุณสำมบััติดังน่ั�
	 1.	 ไม่เคยขอผ่อนัผันัต่อมห้�วิที่ย�ลัยไว้ก่อนั
	 2.	 ไม่เป็็นันัักศึึกษ�วิช่�ที่ห้�รอย่้ในัขณะท่ี่�ย่�นัร้องขอผ่อนัผันัฯ
	 3.	 ต้องม่อ�ยุไม่เกินั	26	ปี็	(นัับัถึงวันัท่ี่�จะถ้กคัดเล่อก)
	 4.	 ต้องย่�นัคำ�ต้องขอผ่อนัผันัฯ	ต่อมห้�วิที่ย�ลัยภ�ยในัเวล�ท่ี่�
กำ�ห้นัดเท่ี่�นัั�นั
	 5.	 ห้ลักฐ�นัป็ระกอบัคำ�ร้องขอผ่อนัผันัฯ
  5.1	 สำำ�เนั�	สำ.ด.9	จำ�นัวนั	2	ฉับัับั
	 	 5.2	 สำำ�เนั�ที่ะเบ่ัยนับ้ั�นั	จำ�นัวนั	2	ฉับัับั
	 	 5.3	 สำำ�เนั�	สำ.ด.35	จำ�นัวนั	2	ฉับัับั
	 	 5.4	 สำำ�เนั�	สำ.ด.43	ในักรณ่ท่ี่�เคยผ่อนัผันัม�จ�กสำถ�บัันัอ่�นั		
	 	 5.5	 ห้นัังส่ำอรับัรองก�รเป็็นันัักศึึกษ�ของมห้�วิที่ย�ลัย	1	
	 	 	 ฉับัับั
	 นัักศึึกษ�สำนัใจศึึกษ�วิช่�ที่ห้�รสำอบัถ�มร�ยละเอ่ยดเพิ�มเติม	ได้ท่ี่�
	สำำ�นัักกิจก�รนัักศึึกษ�

กิองทุนัเงินัให�ก้ิ�ยืมเพื�อกิารศึึกิษา มหาวิัทยาลัยเอเชียอาค์เนัย์

	 มห้�วิที่ย�ลัยเอเช่่ยอ�คเนัย์	ม่กองทุี่นัจะสำนัับัสำนุันัและส่ำงเสำริม
ก�รศึึกษ�ด้วยก�รให้้เงินัก้้ย่มเพ่�อก�รศึึกษ�ในั	2	ลักษณะ	ดังต่อไป็น่ั�
	 ลักษณะท่ี่�	1.	เงินัก้้ย่มเพ่�อก�รศึึกษ�	ให้้แก่นัักเร่ยนัห้ร่อนัักศึึกษ�
ท่ี่�ข�ดแคลนัทุี่นัที่รัพย์
	 ลักษณะท่ี่�	2.	เงินัก้้ย่มเพ่�อก�รศึึกษ�	ให้้แก่นัักเร่ยนัห้ร่อนัักศึึกษ�
ท่ี่�ศึึกษ�ในัสำ�ข�วิช่�ท่ี่�เป็็นัคว�มต้องก�รห้ลัก	ซึึ่�งม่คว�มชั่ดเจนัของก�ร
ผลิตกำ�ลังคนัและม่คว�มจำ�เป็็นัต่อก�รพัฒนั�ป็ระเที่ศึ
	 นัักเร่ยนัห้ร่อนัักศึึกษ�ท่ี่�จะขอก้้ย่มเงินัเพ่�อก�รศึึกษ�	จะต้องม่
คุณสำมบััติทัี่�วไป็	และไม่ม่ลักษณะต้องห้้�ม	ดังน่ั�

คุ์ณสมบัติทั�วัไป ดัิงนีั�
	 1.		ม่สัำญช่�ติไที่ย
	 2.	ศึึกษ�ห้ร่อได้รับัก�รตอบัรับัให้้เข้�ศึึกษ�อย้่ในัสำถ�นัศึึกษ�ท่ี่�	
ร่วม
	 3.	เป็็นัผ้้ขอก้้ย่มเงินัเพ่�อก�รศึึกษ�ในัก�รเข้�ศึึกษ�ท่ี่�สำถ�นัศึึกษ�
เพ่ยงแห่้งเด่ยว
	 4.	ผลก�รเร่ยนัด่ห้ร่อผ่�นัเกณฑ์ิก�รวัดและป็ระเมินัผลของสำถ�นั
ศึึกษ�
	 5.	ม่คว�มป็ระพฤติด่	ไม่ฝ่ั�ฝืันัระเบ่ัยบัข้อบัังคับัของสำถ�นัศึึกษ�
ขั�นัร้�ยแรงห้ร่อไม่เป็็นัผ้้ท่ี่�ม่คว�มป็ระพฤติเส่ำ�อมเส่ำย	เช่่นั	ห้มกมุ่นัในัก�ร
พนัันั	เสำพย�เสำพติดให้้โที่ษ	ด่�มสุำร�เป็็นัอ�จิณห้ร่อเท่ี่�ยวเตร่ในัสำถ�นั
บัันัเทิี่งเริงรมย์เป็็นัอ�จิณ	เป็็นัต้นั

ลักิษณะต�องห�าม ดัิงนีั�
	 1.	เป็็นัผ้้สำำ�เร็จก�รศึึกษ�ระดับัป็ริญญ�ตร่ในัสำ�ข�ใดสำ�ข�ห้นึั�ง
ม�กอ่นั	เว้นัแตจ่ะไดก้ำ�ห้นัดเป็็นัอย�่งอ่�นัในัคณุสำมบััติเฉัพ�ะสำำ�ห้รบััก�ร
ให้้เงินัก้้ย่มเพ่�อก�รศึึกษ�ลักษณะห้นึั�งลักษณะใด
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 2.	เป็็นัผ้้ป็ฏิบััติง�นัและรบััเงนิัเด่อนัห้ร่อค่�จ้�งป็ระจำ�ในัห้น่ัวย
ง�นัของรัฐห้ร่อเอกช่นัในัลักษณะเต็มเวล�	เว้นัแต่จะได้กำ�ห้นัดเป็็นั
อย่�งอ่�นัในัคุณสำมบััติเฉัพ�ะสำำ�ห้รับัก�รให้้เงินัก้้ย่มเพ่�อก�รศึึกษ�
ลักษณะห้นึั�งลักษณะใด
	 3.	เป็็นับุัคคลล้มละล�ย

	 4.	เป็็นัห้ร่อเคยเป็็นัผ้้ได้รับัโที่ษจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถงึท่ี่�สุำดให้้
จำ�คุก	เว้นัแต่เป็็นัโที่ษสำำ�ห้รับัคว�มผิดท่ี่�ได้กระที่ำ�โดยป็ระม�ที่ห้ร่อ
คว�มผิดลหุ้โที่ษ
	 5.	เป็็นัห้ร่อเคยเป็็นัผ้้ท่ี่�ผิดนััดช่ำ�ระห้น่ั�กับักองทุี่นั	เว้นัแต่ได้ช่ำ�ระ
ห้น่ั�ดังกล่�วครบัถ้วนัแล้ว
 

 ลัักษณะท่ี่� 1 ลัักษณะท่ี่� 2

เงิินกู้้�ยืืมเพืื่�อกู้ารศึึกู้ษา
ให้�แกู่้นักู้เรียืนห้รือนักู้ศึึกู้ษาทีี่�

ขาดแคลนทุี่นที่รัพื่ยื์
(รายืได�ครอบครัวต่่อปีีไม่เกิู้น 360,000 บาที่)

ศึึกู้ษาในสาขาวิชาทีี่�เป็ีนความต่�องิกู้ารห้ลักู้ซึึ่�งิมีความชัดเจน
ของิกู้ารผลิต่กู้ำาลังิคนและมีความจำาเป็ีนต่่อกู้ารพัื่ฒนาปีระเที่ศึ

ระดับกู้ารศึึกู้ษา มัธยืมศึึกู้ษาต่อนปีลายื ปีวช. ปีวที่./ปีวส.
อนุปีริญญา/ปีริญญาต่รี

สาขาวิชาต่ามทีี่�กู้องิทุี่นปีระกู้าศึกู้ำาห้นด

ปีวช. ปีวที่./ปีวส.
อนุปีริญญา/ปีริญญาต่รี

ต่ามทีี่�กู้องิทุี่นบระกู้าศึกู้ำาห้นด

เงิินให้�กู้้�ยืืม ค่าเล่าเรียืนค่าใช�จ่ายืทีี่�
เกีู้�ยืวเนื�องิกัู้บกู้ารศึึกู้ษาค่าครองิชีพื่

ค่าเล่าเรียืนค่าใช�จ่ายืทีี่�
เกีู้�ยืวเนื�องิกัู้บกู้ารศึึกู้ษาค่าครองิชีพื่*

อายืุ(ปีีแรกู้ทีี่�กู้้�) ไม่เกิู้น 30 ปีีบริบ้รณ์์ ไม่เกิู้น 30 ปีีบริบ้รณ์์

ระยืะเวลาชำาระเงิินคืน
/คืนเงิินห้ลังิสำาเร็จกู้ารศึึกู้ษา

15 ปีี / 20 ปีี 15 ปีี / 20 ปีี

ผลกู้ารเรียืน ผลกู้ารเรียืนดี/ผ่านเกู้ณ์ฑ์์กู้ารวัดผล
และปีระเมินผลของิสถานศึึกู้ษา

36,000

 *สำาห้รับผ้�กู้้�ยืืมเงิินทีี่�มีรายืได�ต่่อครอบครัวไม่เกู้ิน 360,000 บาที่ ต่่อปีี สามารถกู้้�ยืืมค่าครองิชีพื่และได�ลดอัต่ราดอกู้เบี้ยืต่ามที่ี�กู้องิทีุ่นกู้ำาห้นด ด้รายืละเอียืดสาขาวิชาและ

เงิื�อนไขเพื่ิ�มเต่ิมได�ที่ี� www.studentloan.or.th

การก้�ยืืมทุี่นการศึึกษาของมหาวิิที่ยืาลััยืเอเช่ียือาคเนย์ื ม่  2 ลัักษณะดัังน่�

ห้มายืเห้ตุ่ : กู้ารพิื่จารณ์าคุณ์สมบัติ่ผ้�ขอกู้้�  มห้าวิที่ยืาลัยืจะพิื่จารณ์าเป็ีนรายืปีีผ้�ขอกู้้�ทีี่�มีคุณ์สมบัติ่ต่รงิต่ามกู้ำาห้นดจะได�กู้้�ห้รือไม่ ข้ึนอย่้ืกัู้บวงิเงิินกู้้�ยืืมทีี่�มห้าวิที่ยืาลัยืได�รับ

กู้ารจัดสรร 
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กำาหนดัลัักษณะแลัะขอบเขตการให�เงินก้�ยืืมเพื�อการศึึกษา ปีการศึึกษา 2564

ค่�เล่�เร่ยนั/ค่�ใช้่จ่�ยท่ี่�เก่�ยวเน่ั�องฯ(บั�ที่/ร�ย/ปี็)

ระดับัก�รศึึกษ�/สำ�ข�วิช่�	 ลักษณะท่ี่�	1 ลักษณะท่ี่�	2 ค่�ครองช่่พ*
(บั�ที่/ร�ย/ป็)ี

มัธยืมศึึกู้ษาต่อนปีลายื 14,000 - 21,600

ปีระกู้าศึนียืบัต่รวิชาชีพื่ (ปีวช.) 21,000 21,000 36,000

3. ปีวที่./ปีวส.
 ห้รือเทีี่ยืบเท่ี่า

บริห้ารธุรกิู้จ ศิึลปีกู้รรม คห้กู้รรม 
อุต่สาห้กู้รรมกู้ารท่ี่องิเทีี่�ยืว และ
อุต่สาห้กู้รรมบันเทิี่งิและดนต่รี

25,000
อุต่สาห้กู้รรม เกู้ษต่รกู้รรม อุต่สาห้กู้รรม

สิ�งิที่อ เที่คโนโลยืีสารสนเที่ศึและกู้าร
สื�อสาร
30,000

ศิึลปีกู้รรม คห้กู้รรม
25,000

อุต่สาห้กู้รรมเกู้ษต่รกู้รรม ปีระมงิ
เที่คโนโลยืีสารสนเที่ศึและกู้ารสื�อสาร

พื่าณิ์ชยื์นาวี วิที่ยืาศึาสต่ร์สุขภาพื่
สาขาวิชาช่างิอากู้าศึยืาน 
เที่คนิคควบคุมซ่ึ่อมบำารุงิ

ระบบขนส่งิที่างิรางิ 
กู้ารต่รวจสอบโดยืไม่ที่ำาลายื

และกู้ารเดินเรือ
60,000

สาขาวิขาอื�นๆ
30,000

36,000

อนุปีริญญา/ปีริญญาต่รี
1. สังิคมศึาสต่ร์ ศิึลปีศึาสต่ร์ มนุษยืศึาสต่ร์
ศึึกู้ษาศึาสต่ร์

บัญชี เศึรษฐศึาสต่ร์ สารสนเที่ศึ 
นิติ่ศึาสต่ร์ ภาษาต่่างิปีระเที่ศึ 
วิที่ยืาศึาสต่ร์ คณิ์ต่ศึาสต่ร์

 ครุศึาสต่ร์อุต่สาห้กู้รรม โลจิสติ่กู้ส์ 
อุต่สาห้กู้รรมบริกู้าร ธุรกิู้จอุต่สาห้กู้รรม 

และธุรกิู้จกู้ารบิน 
60,000

60,000 36,000

2. ศิึลปีกู้รรมศึาสต่ร์ สถาปัีต่ยืกู้รรมศึาสต่ร์ 70,000 70,000 36,000
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ค่าเล่าเรียืน/ค่าใช�จ่ายืทีี่�เกีู้�ยืวเนื�องิฯ(บาที่/รายื/ปีี)

ระดับกู้ารศึึกู้ษา/สาขาวิชา ลักู้ษณ์ะทีี่� 1 ลักู้ษณ์ะทีี่� 2 ค่าครองิชีพื่*
(บาที่/รายื/ปีี)

3. วิศึวกู้รรมศึาสต่ร์ 
วิที่ยืาศึาสต่ร์และเที่คโนโลยืี  

70,000 70,000 36,000

4. เกู้ษต่รศึาสต่ร์  70,000 70,000 36,000

5. สาธารณ์สุขศึาสต่ร์ พื่ยืาบาลศึาสต่ร์ 
เภสัชศึาสต่ร์

90,000 90,000 36,000

6. แพื่ที่ยืศึาสต่ร์ สัต่วแพื่ที่ยืศึาสต่ร์ 
ทัี่นต่แพื่ที่ยืศึาสต่ร์ 

200,000 200,000 36,000

รายืละเอียืดสาขาวิชาเป็ีนไปีต่ามบัญชีแนบที่�ายืปีระกู้าศึ ด้รายืละเอียืดได�ที่างิ www.studentloan.or.th คำาเล่าเรียืน/คำาใช�จ่ายืทีี่�เกีู้�ยืวเนื�องิกัู้บกู้ารศึึกู้ษาไม่เกิู้นอัต่รา 

ทีี่�สถานศึึกู้ษาเรียืกู้เก็ู้บในแต่่ละห้ลักู้ส้ต่ร สำาห้รับผ้�กู้้�ยืืมเงิินทีี่�มีรายืได�ต่่อครอบครัวไม่เกิู้น 360,000 บาที่ ต่่อปีี สามารถกู้้�ค่าครองิชีพื่ และได�อัต่ราดอกู้เบ้ียืต่ามทีี่�กู้องิทุี่น

กู้ำาห้นด

การชีำาระเงินก้�ยืืมคืนกองทุี่น
 1. ผ้�กู้้�ยืืมเงิินในลักู้ษณ์ะทีี่� 1 ลักู้ษณ์ะทีี่� 2 มีห้น�าทีี่�ต่�องิชำาระ
เงิินกู้้�ยืืมท้ัี่งิจำานวนคืนกู้องิทีุ่นภายืห้ลังิวันทีี่�ได�รับอนุมัติ่ให้�สำาเร็จกู้าร
ศึึกู้ษาห้รือมีคำาสั�งิให้�พื่�นสภาพื่กู้ารเป็ีนนักู้เรียืนห้รือนักู้ศึึกู้ษาแล�วเป็ีน
เวลาสองิปีี ในกู้ารชำาระเงิินกู้้�ยืืมคืนกู้องิทุี่น ให้�ถือว่าวันทีี่� 5 กู้รกู้ฎาคม
แรกู้ ภายืห้ลังิวันทีี่�ได�รับอนุมัติ่ให้�สำาเร็จกู้ารศึึกู้ษาห้รือมีคำาสั�งิให้�พื่�น
สภาพื่กู้ารเป็ีนนักู้เรียืน ห้รือนักู้ศึึกู้ษาแล�วเป็ีนเวลาสองิปีี เป็ีนวันทีี่�ครบ
กู้ำาห้นดชำาระเงิินกู้้�ยืมืคืนกู้องิทุี่น ห้ากู้วันดังิกู้ล่าวต่รงิกัู้บวันห้ยุืดที่ำากู้าร
ของิกู้องิทุี่นให้�ชำาระเงิินคืนในวันเปิีดที่ำากู้ารถัดไปี
 2. กู่้อนวันครบกู้ำาห้นดชำาระเงิินกู้้�ยืืมคืนกู้องิทุี่น กู้องิทุี่น
จะแจ�งิให้�ผ้�กู้้�ยืืมเงิินที่ราบเป็ีนกู้ารล่วงิห้น�าถึงิวันกู้ำาห้นดชำาระเงิินกู้้�ยืืม
คืนกู้องิทุี่น ผ่านช่องิที่างิกู้ารสื�อสารต่่างิ ๆ เช่น จดห้มายืห้รือจดห้มายื
อิเล็กู้ที่รอนิกู้ส์ ห้รือแอปีพื่ลเิคชันเป็ีนต่�น เพืื่�อปีระโยืชน์ในกู้ารชำาระเงิิน
กู้้�ยืมืคืนกู้องิทุี่น ให้�ผ้�กู้้�ยืมืเงิินรายืงิานข�อม้ลของิผ้�กู้้�ยืมืเงิิน เช่น กู้ารศึึกู้ษา

 กู้ารปีระกู้อบอาชีพื่ กู้ารเปีลี�ยืนชื�อ สกุู้ล ทีี่�อย่้ื เป็ีนต่�น ต่่อกู้องิทุี่น ห้รือ
ต่่อสถาบันกู้ารเงิิน ห้รือนิติ่บุคคลทีี่�ที่ำาห้น�าทีี่�แที่นกู้องิทุี่น กู่้อนส้ินเดือน
พื่ฤษภาคมของิปีีถัดจากู้ปีีทีี่�สำาเร็จกู้ารศึึกู้ษา ห้รือพื่�นสภาพื่กู้ารเป็ีน
นักู้เรียืนห้รือนักู้ศึึกู้ษา ต่ามแบบรายืงิานข�อม้ลของิผ้�กู้้�ยืืมเงิินทีี่�กู้องิทุี่น
กู้ำาห้นด
  3. ห้ากู้ในวันครบกู้ำาห้นดชำาระเงิินกู้้�ยืืมคืนกู้องิทุี่น  ผ้�กู้้�ยืืมเงิิน
ในลักู้ษณ์ะทีี่� 1 และ ลักู้ษณ์ะทีี่� 2 ไม่สามารถชำาระเงิินกู้้�ยืืมคืนกู้องิทุี่นได�
ท้ัี่งิจำานวน อาจให้�ผ้�กู้้�ยืืมเงิินผ่อนชำาระเงิินคืนกู้องิทีุ่นเป็ีนงิวด ๆ รายืปีี 
โดยืต่�องิชำาระให้�เสร็จระยืะเวลาสิบห้�าปีีนับแต่่วันทีี่�ครบกู้ำาห้นดชำาระเงิิน
กู้้�ยืืมคืนกู้องิทุี่น
 4. กู้ารผ่อนชำาระเงิินกู้้�ยืืมคืนกู้องิทุี่น   ให้�ผ้�กู้้�ยืืมเงิินชำาระเงิินกู้้�
ยืืมคืนกู้องิทุี่นงิวดแรกู้เต็่มจำานวนซึึ่�งิเป็ีนกู้ารชำาระคืนเฉพื่าะเงิินต่�นไม่มี
ดอกู้เบ้ียืในวันทีี่�ครบกู้ำาห้นดชำาระเงิินกู้้�ยืืมคืนกู้องิทุี่นต่ามทีี่�กู้ำาห้นด 
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สำาห้รับกู้ารชำาระเงิินกู้้�ยืืมคืนกู้องิทุี่นในงิวดต่่อ ๆ ไปี ให้�ผ้�กู้้�ยืืมเงิินชำาระ
เงิินกู้้�ยืมืคืนกู้องิทุี่นต่ามจำานวนทีี่�กู้ำาห้นดซึึ่�งิเป็ีนกู้ารชำาระคืนเงิินต่�นพื่ร�อม
ดอกู้เบ้ียืห้รอืคา่ธรรมเนยีืมจัดกู้ารเงิินกู้้�ในอตั่ราร�อยืละห้นึ�งิต่่อปีี ห้รือใน
อัต่ราทีี่�กู้องิทุี่นปีระกู้าศึกู้ำาห้นดโดยืให้�ชำาระภายืในวันทีี่� 5 กู้รกู้ฎาคมของิ
แต่่ละปีีโดยืวิธีกู้ารชำาระให้�เป็ีนไปีต่ามทีี่�กู้ำาห้นด กู้ารคิดดอกู้เบ้ียืห้รือค่า
ธรรมเนยีืมจัดกู้ารเงิินกู้้� ให้�เริ�มคดิต้ั่งิแต่่วันครบกู้ำาห้นดชำาระเงิินกู้้�ยืมืของิ
เงิินต่�นทีี่�เห้ลือห้ลังิจากู้ชำาระงิวดแรกู้แล�ว
 5. ให้�ผ้�กู้้�ยืืมเงิินในลักู้ษณ์ะทีี่� 1 และ ลักู้ษณ์ะทีี่� 2 ผ่อนชำาระ
เงิินกู้้�ยืมืคืนกู้องิทุี่น โดยืจำานวนเงิินต่�นทีี่�ต่�องิชำาระในแต่่ละงิวดต่�องิไม่ต่ำ�า
กู้ว่าอัต่ราดังิน้ี

วิิธ่ีการขอก้�ยืืมเงินกองทุี่นเงินให�ก้�ยืืมเพื�อการศึึกษา 
มห้าวิที่ยืาลัยืเอเชียือาคเนยื์
 1. ลงิที่ะเบียืนขอรหั้สผ่านในระบบ e-Studentloan ทีี่� www.
studentloan.or.th  (สำาห้รับผ้�ทีี่�ยืังิไม่เคยืขอรหั้สผ่าน)  
 2. กู้รณี์ผ้�ทีี่�มีรหั้สผ่านแล�ว สามารถยืื�นแบบคำาขอกู้้�ในระบบ 
e-Studentloan ทีี่� www.studentloan.or.th
 3. นักู้ศึึกู้ษาแจ�งิความปีระสงิค์ขอกู้้� ณ์ วันทีี่�นักู้ศึึกู้ษามาลงิ
ที่ะเบียืนทีี่�มห้าวิที่ยืาลัยื เพืื่�อขอรับเอกู้สารแบบคำาขอกู้้�ยืมื ห้รือสามารถ
ดาวน์โห้ลดเอกู้สารที่างิเว็ปีไซึ่ต์่แผนกู้ทุี่นกู้ารศึึกู้ษา Scholarship.sau.
ac.th   
 4. นักู้ศึึกู้ษายืื�นเอกู้สารแบบคำาขอกู้้�ยืมื พื่ร�อมท้ัี่งิแนบเอกู้สาร
ห้ลักู้ฐานทีี่�ใช�ปีระกู้อบแบบคำาขอกู้้�ฯ ส่งิต่ามวันและเวลาทีี่�มห้าวิที่ยืาลัยื
กู้ำาห้นด
 5. เข�ารับกู้ารสัมภาษณ์์ เพืื่�อพิื่จารณ์าคดัเลือกู้ผ้�กู้้�ยืมืเงิินกู้องิที่นุ
 ต่ามวันและเวลาทีี่�มห้าวิที่ยืาลัยืกู้ำาห้นด

 6. ติ่ดต่ามปีระกู้าศึผลกู้ารคัดเลือกู้ จากู้ปีระกู้าศึของิ
มห้าวิที่ยืาลัยื ที่างิเว็ปีไซึ่ต์่แผนกู้ทุี่นกู้ารศึึกู้ษา Scholarship.sau.ac.th   
 7. มห้าวิที่ยืาลัยืปีระกู้าศึรายืชื�อผ้�ทีี่�ได�รับอนุมัติ่ให้�กู้้�ยืืมให้�
นักู้ศึึกู้ษาที่ราบ และนัดห้มายืวันที่ำาสัญญากู้้�ยืืมต่่อไปี

รายืการเอกสาร / หลัักฐานท่ี่�ต�องนำาส่งประกอบ
การขอก้�ยืืมเงินกองทุี่น
 ผู้้�ขอก้�ต�องเตร่ยืมเอกสาร/หลัักฐานท่ี่�ใชี�ในการขอก้�ยืืมเงิน 
รายืการลัะ 1 ฉบับ ดัังน่� 
 1. แบบคำาขอกู้้�ยืืมเงิินของิมห้าวิที่ยืาลัยืฯ (กู้ยืศึ.101)  จำานวน
 1 ชุด พื่ร�อมติ่ดร้ปีถ่ายืของิผ้�ขอกู้้�ยืืมขนาด 1 น้ิว
 2. แบบคำาขอกู้้�ยืืมเงิินทีี่�พิื่มพ์ื่ออกู้จากู้ระบบ e-Studentloan 
จำานวน 1 ใบ
 3. เอกู้สารของิผ้�ยืื�นกู้้�
  3.1 สำาเนาบัต่รปีระชาชน (ทีี่�ไม่ห้มดอายืุ)

งิวดที่ี� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ร�อยืละของิเงิิน
ต่�นที่ี�ต่�องิชำาระ

1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
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      3.2 สำาเนาที่ะเบียืนบ�าน  
      3.3 ใบแสดงิผลกู้ารศึึกู้ษาในปีีกู้ารศึึกู้ษาทีี่� ผ่านมา  
(ใบ รบ.)
  3.4 สำาเนาสัญญากู้้�ยืืมเงิินปีีล่าสุด 
   (กู้รณี์เป็ีนนักู้ศึึกู้ษากู้้�ต่่อเนื�องิ)
  3.5 ร้ปีถ่ายืทีี่�อยื้่อาศัึยืของิบิดา- มารดา
  3.6 ห้ลักู้ฐานแสดงิถึงิกู้ารเข�าร่วมกิู้จกู้รรม/โครงิกู้ารจิต่อาสา
 4. เอกู้สารของิบิดา มารดา (ห้รือเอกู้สารผ้�ปีกู้ครองิ/ผ้�อุปีกู้าระ 
ใช�ในกู้รณี์ทีี่�บิดา-มารดาเสียืชีวิต่ ห้รือไม่ได�อุปีกู้าระโดยืส้ินเชิงิ)
  4.1 สำาเนาบัต่รปีระชาชน (ทีี่�ไม่ห้มดอายืุ)
  4.2 สำาเนาที่ะเบียืนบ�าน  
  4.3 สำาเนาใบมรณ์ะบัต่ร สำาเนาใบห้ย่ืา (กู้รณี์บิดา / มารดา
 เสียืชีวิต่ ห้รือห้ยื่าร�างิ) และสำาเนาใบเปีลี�ยืนชื�อ-สกุู้ล  
  4.4 ห้นังิสอืรับรองิเงิินเดือน/สลิปีเงิินเดือน ของิบิดา มารดา
 ห้รือผ้�ปีกู้ครองิ  (กู้รณี์ปีระกู้อบอาชีพื่มีเงิินเดือนปีระจำา)
 5. ห้นังิสือรับรองิรายืได�ครอบครัวของิผ้�ขอกู้้� (กู้ยืศึ.102) และ
เอกู้สารของิผ้�รับรองิรายืได� (กู้รณี์บิดา-มารดาไม่มีสลิปีเงิินเดือน)
  5.1 สำาเนาบัต่รปีระจำาตั่วเจ�าห้น�าทีี่�ของิรัฐผ้�รับรองิรายืได� 

ติดต่อสำอบัถ�ม	:	แผนักทุี่นัก�รศึึกษ�	มห้�วิที่ย�ลัยเอเช่่ยอ�คเนัย์	โที่ร.	0	2807	4500	ต่อ	383,384		ม่อถ่อ	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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กฎเกณฑ ขอบังคับ

ในการจัดการเรียนการสอน
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ข้้อบัังคัับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคัเนย์

ว่ิาด้้วิย การจััด้การศึึกษาระดั้บับััณฑิิตศึึกษา
(ฉบัับัที� 5) พ.ศึ. 2564

หมวิด้ 5
การลังทะเบีัยนเรียน

 ข้้อ 19 การลังทะเบีัยนเรียน มีหลัักเกณฑ์ิแลัะวิิธีีปฏิิบััติ ดั้งนี�
	 	 	 (1)	นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนัเรีียนั	และชำำารีะเงินัทุกปรีะเภทให้้ครีบีถ้้วนัต้ามวันั	เวลา	ที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัดไว้ในัปฏิิทินัการีศึึกษา
	 	 	 (2)	 ในัภาคการีศึึกษาปกติ้	 นัักศึึกษาที�ไม่ลงทะเบีียนัเรีียนัต้ามรีะยะเวลาที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด	 จะต้้องดำาเนิันัการีในัรีะยะเวลาของการีลง
ทะเบีียนัเรีียนัล่าช้ำา	 และต้้องชำำารีะค่าปรัีบีต้ามอัต้รีาที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด	ห้ากนัักศึึกษาไม่ดำาเนิันัการีภายในัรีะยะเวลาของการีลงทะเบีียนัเรีียนัล่าช้ำา	
นัักศึึกษาจะต้้องย่�นัคำาร้ีองขอลาพัักการีศึึกษาให้้เสร็ีจทันัก่อนัวันัเริี�มสอบีกลางภาคของภาคการีศึึกษานัั�นั	ๆ	มิฉะนัั�นัจะพ้ันัสภาพันัักศึึกษา
	 	 	 (3)	เม่�อนัักศึึกษาลงทะเบีียนัเรีียนัเรีียบีร้ีอยแล้วแต่้ไม่สามารีถ้ชำำารีะเงินัได้ภายในักำาห้นัด	เน่ั�องจากมีเห้ตุ้จำาเป็นั	นัักศึึกษาสามารีถ้ขอผ่่อนัผั่นั
การีชำำารีะเงินัได้	โดยย่�นัเร่ี�องขออนุัมัติ้ต่้อมห้าวิทยาลัยทั�งนีั�จะต้้องชำำารีะเงินัให้้ครีบีถ้้วนัก่อนัวันัเริี�มสอบีกลางภาคของภาคการีศึึกษานัั�นัๆ	มิฉะนัั�นัจะถ่้อว่า
นัักศึึกษาไม่ได้ลงทะเบีียนัเรีียนัในัภาคการีศึึกษานัั�นั	และให้้นัักศึึกษาผ้้่นัั�นัมาดำาเนิันัการีลาพัักการีศึึกษาด้วย
	 	 	 (4)	ในัแต่้ละภาคการีศึึกษาปกติ้	นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนัเรีียนั	อย่างน้ัอย	3	ห้น่ัวยกิต้	แต่้ไม่เกินั	15	ห้น่ัวยกิต้	ทั�งนีั�ไม่นัับีรีวมรีายวิชำาไม่นัับี
ห้น่ัวยกิต้	(Non-Credits:	NC)	รีายวิชำาแบีบีร่ีวมเรีียนั	(Audit:	AU)	ห้ร่ีอรีายวิชำาเทียบีโอบี	(Transfer:	TR)
	 	 	 ในักรีณีีที�นัักศึึกษามีความจำาเป็นัจะต้้องลงทะเบีียนัเรีียนัน้ัอยกว่า	3	ห้น่ัวยกิต้	ห้ร่ีอลงทะเบีียนัเรีียนัเกินั	15	ห้น่ัวยกิต้	ให้้นัักศึึกษาเขียนัคำาร้ีอง
พัร้ีอมรีะบุีเห้ตุ้ผ่ลส่งให้้คณีะ	เพ่ั�อขออนุัมัติ้จากคณีบีดี
	 	 	 (5)	ในัการีศึึกษาภาคฤด้ร้ีอนั	นัักศึึกษาสามารีถ้ลงทะเบีียนัเรีียนัได้ไม่เกินั	9	ห้น่ัวยกิต้	
	 	 	 (6)	นัักศึึกษาสามารีถ้ลงทะเบีียนัเรีียนัแบีบีไม่นัับีห้น่ัวยกิต้ได้	ทั�งนีั�ให้้เป็นัไปต้ามเง่�อนัไขของห้ลักส้ต้รี
	 	 	 (7)	การีลงทะเบีียนัเรีียนัซํ้ำ�าวิชำา	นัักศึึกษาที�ต้้องเรีียนัซํ้ำ�าในัรีายวิชำาใดและรีายวิชำานัั�นัไม่มีการีเปิดสอนั	ให้้เล่อกเรีียนัวิชำาอ่�นัที�เทียบีเคียงกันั
ได้กับีวิชำานัั�นัในัห้ลักส้ต้รีนัั�นัๆ	โดยได้รัีบีความเห็้นัชำอบีจากคณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รี	ยกเว้นัวิชำาเล่อกให้้เรีียนัซํ้ำ�าในัวิชำาเดิมห้ร่ีอวิชำาเล่อกอ่�นัก็ได้
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 ข้้อ 20 การลังทะเบีัยนเรียนรายวิิชีาต่าง ๆ	ต้้องปฏิิบัีติ้ต้ามเง่�อนัไขของรีายวิชำาในัแต่้ละห้ลักส้ต้รี	และชำำารีะค่าธรีรีมเนีัยมการีศึึกษารีวมทั�งเงินัอ่�นั
ใดให้้ครีบีถ้้วนัต้ามรีะยะเวลาเรีียนัที�กำาห้นัดไว้ในัแผ่นัการีศึึกษาของแต่้ละห้ลักส้ต้รี	ทั�งนีั�ให้้เป็นัไปต้ามรีะเบีียบีของมห้าวิทยาลัย	
	 	 			กรีณีีนัักศึึกษาชำำารีะเงินัต้ามวรีรีคห้นึั�งไม่ครีบีถ้้วนั	มห้าวิทยาลัยขอสงวนัสิทธิ�ที�จะไม่ออกใบีแสดงผ่ลการีศึึกษา	(Transcript)	และไม่อนุัมัติ้
ให้้สำาเร็ีจการีศึึกษา	รีวมทั�งไม่เสนัอช่ำ�อให้้ได้รัีบีปรีะกาศึนีัยบัีต้รีห้ร่ีอปริีญญาบัีต้รีจนักว่านัักศึึกษาจะได้ชำำารีะเงินัจนัครีบีถ้้วนัแล้ว
 ข้้อ 21 การลังทะเบีัยนเพ่�อรักษาสภาพนักศึึกษา	 นัักศึึกษาที�ลงทะเบีียนัเรีียนัครีบีรีายวิชำาแล้ว	 แต่้ยังค้างงานัการีค้นัคว้าทดลองห้ร่ีอวิทยานิัพันัธ์	
จะต้้องลงทะเบีียนัเพ่ั�อรัีกษาสภาพันัักศึึกษาและชำำารีะค่าธรีรีมเนีัยมรัีกษาสภาพันัักศึึกษาต้ามที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด

หมวิด้ 6
การเพิ�ม เปลีั�ยน แลัะถอนรายวิิชีา

 ข้้อ 22 การเพิ�ม เปลีั�ยน แลัะถอนรายวิิชีาให้้เป็นัไปต้ามกำาห้นัดวันั	เวลา	ที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัดไว้ในัปฏิิทินัการีศึึกษา
 ข้้อ 23 การเพิ�ม เปลีั�ยน แลัะถอนรายวิิชีา	จะต้้องได้รัีบีความเห็้บีชำอบีจากอาจารีย์ที�ปรึีกษาต้ามที�คณีะกำาห้นัด
 ข้้อ 24 การข้อเพิ�มรายวิิชีาในัภาคการีศึึกษาปกติ้และภาคฤด้รีอ้นั	ให้้นัักศึึกษาขอเพิั�มรีายวิชำาได้โดยไม่เกินัจำานัวนัห้น่ัวยกติ้รีวมที�รีะบุีไว้ในัข้อ	12(4)	
และขอ้	12(5)	ต้ามลำาดับี	และนัักศึึกษาจะต้้องชำำารีะคา่ลงทะเบีียนัเรีียนัต้ามจำานัวนัห้นัว่ยกิต้ที�เพิั�มดว้ย	ยกเว้นัเป็นักรีณีีค่าธรีรีมเนีัยมการีศึึกษาแบีบีเห้มาจ่าย
  ข้้อ 25 การข้อเปลีั�ยนรายวิิชีาให้ถ่อปฏิิบััติตามหลัักเกณฑ์ิต่อไปนี�
	 	 	 (1)	การีขอเปลี�ยนัรีายวิชำาในัภาคการีศึึกษาปกติ้	และภาคฤด้ร้ีอนั	จะต้้องไม่ส่งผ่ลให้้ขัดต่้อข้อ	12(4)	และข้อ	12(5)	ต้ามลำาดับี
	 	 	 (2)	การีขอเปลี�ยนัรีายวิชำาห้นึั�งรีายวิชำาใดที�มีจำานัวนัห้น่ัวยกิต้เท่ากับีรีายวิชำาที�ขอเปลี�ยนันัักศึึกษา	ไม่ต้้องชำำารีะเงินัค่าลงทะเบีียนัเรีียนัอีก
	 	 	 (3)	การีขอเปลี�ยนัรีายวิชำาห้นึั�งวชิำาใดที�มีจำานัวนัห้นัว่ยกิต้มากกวา่รีายวิชำาที�ขอเปลี�ยนั	นัักศึึกษาจะต้้องชำำารีะเงนิัค่าลงทะเบีียนัเรีียนัเพิั�มต้าม
จำานัวนัห้น่ัวยกิต้ที�เพิั�มขึ�นั	ยกเว้นัเป็นักรีณีีค่าธรีรีมเนีัยมการีศึึกษาแบีบีเห้มาจ่าย
	 	 	 (4)	การีขอเปลี�ยนัรีายวิชำาห้นึั�งรีายวิชำาใดที�มีจำานัวนัห้นัว่ยกิต้น้ัอยกวา่รีายวิชำาที�ขอเปลี�ยนั	นัักศึึกษาจะไมไ่ด้รัีบีเงินัค่าลงทะเบีียนัเรีียนัที�เปน็ั
ส่วนัต่้างค่นัจากมห้าวิทยาลัย
 ข้้อ 26 การข้อถอนรายวิิชีาให้ถ่อปฏิิบััติตามหลัักเกณฑ์ิ ดั้งนี�
	 	 	 (1)	เม่�อนัักศึึกษาขอถ้อนัรีายวิชำาแล้ว	จะไม่ได้รัีบีเงินัค่าห้น่ัวยกิต้ค่นัจากมห้าวิทยาลัย	เว้นัแต่้เป็นักรีณีีที�คณีะปรีะกาศึปิดรีายวิชำาเรีียนั	และ
นัักศึึกษาไม่มีความปรีะสงค์จะลงทะเบีียนัเรีียนัรีายวิชำาอ่�นั	 ให้้นัักศึึกษาขอเงินัค่าห้น่ัวยกิต้ค่นัได้	 ทั�งนีั�ยกเว้นัเป็นักรีณีีค่าธรีรีมเนีัยมการีศึึกษาแบีบีเห้มา
จ่าย
	 	 	 (2)	เม่�อนัักศึึกษาขอถ้อนัรีายวิชำาแล้ว	จะต้้องมีจำานัวนัห้น่ัวยกิต้รีวมเห้ล่ออย้่ต้ามที�รีะบุีไว้ในัข้อ	12(4)
	 	 	 (3)	ในัการีคิคค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยจะไม่นัำาห้น่ัวยกิต้ของรีายวิชำาที�ถ้อนัไปรีวมด้วย	(ผ่ลการีเรีียนัจะไม่แสดงในัใบีแสดงผ่ลการีศึึกษา)
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หมวิด้ 7
การศึึกษาแบับัร่วิมเรียน

 ข้้อ 27 การศึึกษาแบับัร่วิมเรียนเป็นัการีศึึกษาของนัักศึึกษาเพ่ั�อเพิั�มพ้ันัความร้้ี	
 ข้้อ 28 ในแต่ลัะภาคัการศึึกษานักศึึกษาจัะลังทะเบีัยนเรียนวิิชีาแบับัร่วิมเรียนได้ไม่เกินั	6	ห้น่ัวยกิต้
 ข้้อ 29 การลังทะเบีัยนวิิชีาเรียนแบับัร่วิมเรียน การเพิ�ม เปลีั�ยน แลัะถอนรายวิิชีาให้้ถ่้อปฏิิบัีติ้ต้ามห้มวด	3	และห้มวด	4	ของข้อบัีงคับีนีั�
 ข้้อ 30 การวัิด้ผลัรายวิิชีาที�ลังทะเบีัยนวิิชีาเรียนข้องการศึึกษาแบับัร่วิมเรียนให้้วัดผ่ลโดยใช้ำค่ารีะดับีคะแนันัเป็นั	S	ห้ร่ีอ	U	โดยไม่นัำาห้น่ัวยกิต้มา
ใช้ำนัับีในัการีสำาเร็ีจการีศึึกษาต้ามห้ลักส้ต้รี	และไม่นัำามาคิดค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ย

หมวิด้ 8
การเทียบัโอนหน่วิยกิต แลัะการโอนผลังานวิิจััย

 ข้้อ 31 การรับัแลัะเทียบัโอนหน่วิยกิตให้ปฏิิบััติตามหลัักเกณฑ์ิ ดั้งนี�
	 	 	 (1)	เป็นัรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาในัห้ลักส้ต้รีรีะดับีบัีณีฑิิต้ศึึกษา	ห้ร่ีอเทียบีเท่าที�สำานัักงานัคณีะกรีรีมการีการีอุดมศึึกษาห้ร่ีอห้น่ัวยงานัของ
รัีฐที�มีอำานัาจต้ามกฎห้มายรัีบีรีอง
	 	 	 (2)	เป็นัรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาที�มีเน่ั�อห้าสารีะครีอบีคลุมไม่น้ัอยกว่าสามในัสี�ของรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาที�ขอเทียบี
	 	 	 (3)	เป็นัรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาที�สอบีไล่ได้ไม่ต้ำ�ากว่ารีะดับีคะแนันัตั้วอักษรี	B	ห้ร่ีอแต้้มรีะดับีคะแนันั	3.00	ห้ร่ีอเทียบีเท่า	ห้ร่ีอรีะดับีคะแนันั
ตั้วอักษรี	S
	 	 	 (4)	การีเทียบีโอนัห้น่ัวยกิต้ในัรีายวิชำาวิทยานิัพันัธ์ให้้เป็นัไปต้ามที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัดโดยความเห็้นัชำอบีของสภามห้าวิทยาลัย
	 	 	 (5)	นัักศึึกษาจะเทียบีรีายวิชำาเรีียนัและโอนัห้น่ัวยกิต้ได้ไม่เกินัห้นึั�งในัสามของจำานัวนัห้น่ัวยกิต้	รีวมของห้ลักส้ต้รีที�รัีบีโอนั
	 	 	 (6)	รีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาที�เทียบีโอนัจากต่้างสถ้าบัีนัอุดมศึึกษาจะไม่นัำามาคำานัวณีแต้้มรีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสม
	 	 	 (7)	นัักศึึกษาจะต้้องใช้ำเวลาศึึกษาอย่้ในัมห้าวิทยาลัยอย่างน้ัอยห้นึั�งปีการีศึึกษา	และลงทะเบีียนัเรีียนัรีายวิชำาห้ร่ีอวิทยานิัพันัธ์ต้ามห้ลักส้ต้รี
ที�เข้าศึึกษาไม่น้ัอยกว่า	12	ห้น่ัวยกิต้
	 	 	 (8)	ในักรีณีีที�มห้าวิทยาลัยเปิดห้ลักส้ต้รีให้ม่จะเทียบีโอนันัักศึึกษาเข้าศึึกษาได้ไม่เกินัชัำ�นัปีและ			ภาคการีศึึกษาที�ได้รัีบีอนุัญาต้ให้้มีนัักศึึกษา
เรีียนัอย้่ต้ามห้ลักส้ต้รีที�ได้รัีบีการีอนุัมัติ้แล้ว
	 	 	 (9)	 ผ้้่สำาเร็ีจการีศึึกษารีะดับีปรีะกาศึนีัยบัีต้รีบัีณีฑิิต้	 ห้ากเข้าศึึกษาต่้อรีะดับีปริีญญาโทในัสาขาวิชำาเดียวกันัห้ร่ีอสาขาวิชำาที�สัมพัันัธ์กันั	 ให้้
เทียบีโอนัห้น่ัวยกิต้ได้ไม่เกินัร้ีอยละ	40	ของห้ลักส้ต้รีที�จะเข้าศึึกษา
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หมวิด้ 9
วิิทยานิพนธ์ี แลัะการค้ันคัว้ิาอิสระ

 ข้้อ 32 การทำาแลัะการสอบัวิิทยานิพนธ์ี มีหลัักเกณฑ์ิแลัะวิิธีีการปฏิิบััติดั้งนี�
	 	 	 (1)	นัักศึึกษาห้ลักส้ต้รีปริีญญาโทแผ่นั	ก	และห้ลักส้ต้รีปริีญญาเอกทุกแบีบี	ต้้องทำาวิทยานิัพันัธ์ต้ามแนัวปฏิิบัีติ้ของคณีะ
	 	 	 (2)	ให้้คณีบีดีแต่้งตั้�งอาจารีย์ที�ปรึีกษาวิทยานิัพันัธ์	อาจารีย์ที�ปรึีกษาวิทยานิัพันัธ์ร่ีวม	(ถ้้ามี)	สำาห้รัีบีนัักศึึกษาแต่้ละคนั	โดยความเห็้นัชำอบี
จากคณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รี	เพ่ั�อทำาห้น้ัาที�ให้้คำาปรึีกษาและคำาแนัะนัำาการีเขียนัวิทยานิัพันัธ์	
	 	 	 (3)	 ให้้คณีะกรีรีมการีบีรีิห้ารีห้ลักส้ต้รียกรี่างคำาสั�งแต่้งตั้�งคณีะกรีรีมการีสอบีห้ัวข้อและเค้าโครีงวิทยานิัพันัธ์	 เพ่ั�อให้้อธิการีบีดีพิัจารีณีาลง
นัาม	ทั�งนีั�คณีะกรีรีมการีสอบีหั้วข้อและเค้าโครีงวิทยานิัพันัธ์ต้้องมีมติ้เห็้นัชำอบีเกินักึ�งห้นึั�งและเสนัออนุัมัติ้หั้วข้อและเค้าโครีงวิทยานิัพันัธ์ต่้อคณีบีดี
	 	 	 (4)	นัักศึึกษาต้้องได้รัีบีการีอนุัมัติ้หั้วข้อและเค้าโครีงวิทยานิัพันัธ์ก่อนัวันัสอบีวิทยานิัพันัธ์ขั�นัสุดท้ายโดยให้้เป็นัไปต้ามปรีะกาศึของคณีะ
	 	 	 (5)	การีเปลี�ยนัแปลงใดๆ	ก่อนัการีสอบีวิทยานิัพันัธ์	ให้้ดำาเนิันัการีดังต่้อไปนีั�
	 	 	 	 (5.1)	 การีเปลี�ยนัแปลงห้ัวข้อและเค้าโครีงวิทยานิัพันัธ์ให้้นัักศึึกษาย่�นัคำาร้ีองต่้อคณีะ	 โดยได้รัีบีความเห้็บีชำอบีจากอาจารีย์ที�ปรึีกษา
วิทยานิัพันัธ์	และให้้เป็นัอำานัาจของคณีบีดีในัการีพิัจารีณีาอนุัมัติ้
	 	 	 	 (5.2)	 การีเปลี�ยนัอาจารีย์ที�ปรีึกษาวิทยานัิพันัธ์	 ห้ร่ีออาจารีย์ที�ปรีึกษาวิทยานัิพันัธ์ร่ีวม	 ให้้นัักศึึกษาย่�นัคำาร้ีองต้่อคณีะ	 และให้้คณีบีดี
พิัจารีณีาอนุัมัติ้	โดยความเห็้นัชำอบีจากคณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รี
	 	 	 	 (5.3)	กรีณีีอาจารียที์�ปรึีกษาวิทยานิัพันัธ์พ้ันัสภาพัจากการีเป็นัอาจารีย์ปรีะจำา	คณีะต้้องเสนัอให้้มีการีแต่้งตั้�งอาจารียที์�ปรึีกษาวิทยานิัพันัธ์
ให้ม่	 โดยนัักศึึกษาสามารีถ้นัำาผ่ลงานัที�รีะบุีเจ้าของผ่ลงานั	 ซึํ้�งปรีะกอบีด้วย	 ช่ำ�อนัักศึึกษาและช่ำ�ออาจารีย์ที�ปรึีกษาวิทยานิัพันัธ์ที�พ้ันัสภาพัจากการีเป็นั
อาจารีย์ปรีะจำาและช่ำ�อสถ้าบัีนัมาใช้ำปรีะกอบีในัการีขอสอบีวิทยานิัพันัธ์ได้
	 	 	 (6)	 การีสอบีวิทยานิัพันัธ์ถ่้อเป็นัการีสอบีขั�นัสุดท้าย	 ซึํ้�งนัักศึึกษาจะต้้องปฏิิบัีติ้ต้ามเง่�อนัไข	 และข้อกำาห้นัดในัแต่้ละห้ลักส้ต้รีบัีณีฑิิต้ศึึกษา
นัั�นัๆ	โดยนัักศึึกษาจะสอบีวิทยานิัพันัธ์ได้ต่้อเม่�อ
	 	 	 	 (6.1)	อาจารียที์�ปรึีกษาวิทยานิัพันัธ์เห็้นัว่านัักศึึกษาพัร้ีอมที�จะสอบีวทิยานิัพันัธ์	ให้้นัักศึึกษาแจ้งความจำานังสอบี	พัร้ีอมทั�งส่งวิทยานิัพันัธ์
ต่้อคณีะและคณีะกรีรีมการีสอบีวิทยานิัพันัธ์อ่านัล่วงห้น้ัาไม่น้ัอยกว่า	2	สัปดาห์้
	 	 	 	 (6.2)	 การีสอบีวิทยานิัพันัธ์ในัรีะดับีปรีิญญาโท	 ให้้คณีะกรีรีมการีบีรีิห้ารีห้ลักส้ต้รียกรี่างคำาสั�งแต่้งตั้�งคณีะกรีรีมการีสอบีวิทยานัิพันัธ์	
เพ่ั�อให้้อธิการีบีดีพิัจารีณีาลงนัาม	ทั�งนีั�	การีสอบีวิทยานิัพันัธ์ต้้องมีปรีะธานักรีรีมการีและกรีรีมการี	ครีบี	3	คนัเข้าสอบีนัักศึึกษา
	 	 	 	 (6.3)	 การีสอบีวิทยานิัพันัธ์ในัรีะดับีปริีญญาเอก	 ให้้คณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รียกร่ีางคำาสั�งแต่้งตั้�งคณีะกรีรีมการีสอบีวิทยานิัพันัธ์	
เพ่ั�อให้้อธิการีบีดีพิัจารีณีาลงนัาม	ทั�งนีั�	การีสอบีวิทยานิัพันัธ์ต้้องมีปรีะธานักรีรีมการีและกรีรีม	ครีบี	5	คนัเข้าสอบีนัักศึึกษา
 ข้้อ 33 การทำาแลัะการสอบัการค้ันคัว้ิาอิสระ มีหลัักเกณฑ์ิแลัะวิิธีีการปฏิิบััติ ดั้งนี�
	 	 	 (1)	นัักศึึกษาห้ลักส้ต้รีปริีญญาโทแผ่นั	ข	ต้้องทำาการีค้นัคว้าอิสรีะต้ามแนัวปฏิิบัีติ้ของคณีะ
	 	 	 (2)	ให้้คณีบีดีแต่้งตั้�งอาจารีย์ที�ปรึีกษาการีค้นัคว้าอิสรีะ	อาจารีย์ที�ปรึีกษาการีค้นัคว้าอิสรีะร่ีวม	(ถ้้ามี)	สำาห้รัีบีนัักศึึกษาแต่้ละคนั	โดยความ
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เห็้นัชำอบีจากคณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รี	เพ่ั�อทำาห้น้ัาที�ให้้คำาปรึีกษาและคำาแนัะนัำาการีทำาการีค้นัคว้าอิสรีะ
	 	 	 (3)	การีสอบีการีค้นัคว้าอิสรีะถ่้อเป็นัการีสอบีขั�นัสุดท้าย	ซึํ้�งนัักศึึกษาจะต้้องปฏิิบัีติ้ต้ามเง่�อนัไข	และข้อกำาห้นัดในัแต่้ละห้ลักส้ต้รีบัีณีฑิิต้ศึึกษา
นัั�นัๆ	โดยนัักศึึกษาจะสอบีการีค้นัคว้าอิสรีะได้ต่้อเม่�อ
	 	 	 	 (3.1)	อาจารีย์ที�ปรึีกษาการีค้นัคว้าอิสรีะเห็้นัว่านัักศึึกษาพัร้ีอมที�จะสอบีการีค้นัคว้าอิสรีะ	ให้้นัักศึึกษาแจ้งความจำานังสอบี	พัร้ีอมทั�งส่ง
การีค้นัคว้าอิสรีะต่้อคณีะและคณีะกรีรีมการีสอบีการีค้นัคว้าอิสรีะอ่านัล่วงห้น้ัาไม่น้ัอยกว่า	2	สัปดาห์้
	 	 	 				 (3.2)	 การีสอบีการีค้นัคว้าอิสรีะ	 ให้้คณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รียกร่ีางคำาสั�งแต่้งตั้�งคณีะกรีรีมการีสอบีการีค้นัคว้าอิสรีะ	 เพ่ั�อให้้
อธิการีบีดีพิัจารีณีาลงนัาม	ทั�งนีั�	การีสอบีการีค้นัคว้าอิสรีะต้้องมีปรีะธานักรีรีมการีและกรีรีมการีครีบี	3	คนัเข้าสอบีนัักศึึกษา	
 ข้้อ 34 กรณีนักศึึกษาสอบัไม่ผ่าน	ให้้คณีะกรีรีมการีสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะแจ้งให้้นัักศึึกษาจัดทำาวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะ
ให้ม่ต้ามคำาแนัะนัำาภายในัรีะยะเวลาที�กำาห้นัดให้้และนัักศึึกษาต้้องขอสอบีต่้อคณีะกรีรีมการีสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะอีกครัี�งเม่�อสิ�นัสุดรีะยะ
เวลาที�กำาห้นัดไว้และลงทะเบีียนัสอบีให้ม่กับีคณีะ
		 การีสอบีผ่่านัวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะนัั�นั	จะต้้องสอบีผ่่านัด้วยมติ้เกินักึ�งห้นึั�งของคณีะกรีรีมการีสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะ	ในั
กรีณีีที�ผ่ลการีสอบีมีปัญห้าให้้ปรีะธานักรีรีมการีเป็นัผ้้่มีอำานัาจวินิัจฉัยชีำ�ขาด	และให้้ปรีะธานักรีรีมการีเป็นัผ้้่สรุีปผ่ลการีสอบี
 ข้้อ 35 รูปแบับัการเขี้ยนวิิทยานิพนธ์ีแลัะการค้ันคัว้ิาอิสระให้้เป็นัไปต้ามค่้ม่อการีเรีียบีเรีียงวิทยานิัพันัธ์ของมห้าวิทยาลัย
 ข้้อ 36 การประเมินผลัรายวิิชีาวิิทยานิพนธ์ีแลัะการค้ันคัว้ิาอิสระให้้ใช้ำผ่ลการีศึึกษา	โดยใช้ำรีะดับีคะแนันั	S	ห้ร่ีอ	U	
 ข้้อ 37 การสอบัวิิทยานิพนธ์ีหร่อการค้ันคัว้ิาอิสระ	มีห้ลักเกณีฑ์ิและวิธีการีปฏิิบัีติ้	ดังนีั�
	 	 	 (1)	การีสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีสอบีการีค้นัคว้าอิสรีะในัรีะดับีปริีญญาโท	ห้ร่ีอการีสอบีวิทยานิัพันัธ์ในัรีะดับีปริีญญาเอก	นัักศึึกษามีสิทธิ�
สอบีได้ไม่เกินัคนัละ	2	ครัี�ง
	 	 	 (2)	 กรีณีีสอบีวิทยานิัพันัธ์ขั�นัสุดท้ายห้ร่ีอสอบีการีค้นัคว้าอิสรีะผ่่านัแล้ว	 นัักศึึกษาต้้องแก้ไขวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะ	 (ถ้้ามี)	 ให้้
เรีียบีร้ีอยและสมบ้ีรีณ์ีต้ามที�คณีะกรีรีมการีสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะกำาห้นัด	 แล้วส่งวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะฉบัีบีสมบ้ีรีณ์ีที�ผ่่านั
การีต้รีวจสอบีและรัีบีรีองความถ้้กต้้องจากอาจารีย์ที�ปรึีกษาต้ามร้ีปแบีบีที�กำาห้นัด	ทั�งร้ีปเล่มเอกสารีและในัร้ีปแบีบีส่�ออิเล็กทรีอนิักส์ต่้อคณีะ	จึงจะถ่้อว่า
การีสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะสมบ้ีรีณ์ี	และนัักศึึกษาต้้องมีสภาพัเป็นันัักศึึกษาจนัถึ้งวันัส่งวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะฉบัีบีสมบ้ีรีณ์ี
	 	 	 (3)	กรีณีีนัักศึึกษาส่งวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะฉบัีบีสมบ้ีรีณ์ีไม่ทันัในัภาคการีศึึกษาที�นัักศึึกษาสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะ
ผ่่านั	นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนัรัีกษาสภาพันัักศึึกษาในัภาคการีศึึกษาถ้ดัไปดว้ย	จนักวา่นัักศึึกษาจะสง่วทิยานิัพันัธห์้ร่ีอการีค้นัควา้อิสรีะฉบีบัีสมบ้ีรีณีเ์สรีจ็
สิ�นั	มิฉะนัั�นัจะถ่้อว่าการีสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะไม่สมบ้ีรีณ์ี
	 	 	 (4)	 กรีณีีสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะไม่ผ่่านั	 นัักศึึกษาสามารีถ้ขอสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะให้ม่ในัภาคการีศึึกษา
เดียวกันัได้	โดยนัักศึึกษาจะต้้องชำำารีะค่าธรีรีมเนีัยมการีสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะต้ามรีะเบีียบีของมห้าวิทยาลัย
	 	 	 (5)	กรีณีีขอสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะให้ม่ในัภาคการีศึึกษาถั้ดไป	นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนัวิชำาวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้า
อิสรีะเพีั�อรัีกษาสภาพันัักศึึกษาและชำำารีะเงินัค่าธรีรีมเนีัยมการีสอบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอการีค้นัคว้าอิสรีะต้ามรีะเบีียบีของมห้าวิทยาลัย
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 ข้้อ 38 วิิทยานิพนธ์ีหร่อการค้ันคัว้ิาอิสระแลัะทรัพย์สินทางปัญญาทั�งหมด้ที�เกิด้ขึ้�น ให้เป็นข้อง มหาวิิทยาลััย เว้ินแต่จะได้มีข้อต้กลงที�เป็นัลาย
ลักษณ์ีอักษรีกำาห้นัดไว้เป็นัอย่างอ่�นั

หมวิด้ 10
การวัิด้ผลั แลัะประเมินผลัการศึึกษา

 ข้้อ 39 การวัิด้ผลัการศึึกษา
	 	 	 (1)	 วิธีการีวัดผ่ลการีศึึกษาอาจกรีะทำาได้	 โดยการีสอบีปลายภาคเม่�อสิ�นัภาคการีศึึกษา	 การีสอบีกลางภาคการีศึึกษา	 การีทดสอบีรีะห้ว่าง
ภาคการีศึึกษา	การีทำารีายงานัจากการีอ่านัและค้นัคว้าเอง	การีเขียนัวิทยานิัพันัธ์	การีเข้าร่ีวมอภิปรีายในัชัำ�นัเรีียนั	ห้ร่ีอใช้ำห้ลายวิธีการีดังกล่าวร่ีวมกันั
	 	 	 (2)	การีปรีะเมินัผ่ลการีศึึกษาของแต่้ละรีายวิชำา	ให้้ใช้ำรีะบีบีห้น่ัวยกิต้เป็นัห้ลักในัการีวัดผ่ลการีศึึกษารีายวิชำา	ในัการีคิดค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ย
ในัรีายวิชำาให้้เทียบีค่าตั้วอักษรีเป็นัแต้้ม	ดังนีั�
   ค่ัาระดั้บัคัะแนน แต้มระดั้บัคัะแนน ผลัการศึึกษา
	 	 	 	 A	 									4.00	 ดีเยี�ยม	(Excellent)
	 	 	 	 A-	 									3.70	 ดีมาก	(Very	Good)
	 	 	 	 B+	 									3.30	 ดี	(Good)
	 	 	 	 B	 									3.00	 ดีพัอใช้ำ	(Fairly	Good)
	 	 	 	 B-	 									2.70	 เก่อบีดี	(Almost	Good)
	 	 	 	 C+	 									2.30	 พัอใช้ำ	(Fair)
	 	 	 	 C	 									2.00	 เก่อบีพัอใช้ำ	(Almost	Fair)
	 	 	 	 C-	 									1.70	 พัอใช้ำ	(Poor)
	 	 	 	 D	 									1.00	 ใช้ำไม่ได้	(Very	Poor)
	 	 	 	 F	 									0.00	 ต้ก	(Failed)
	 	 	 	 I	 												-	 ไม่สมบ้ีรีณ์ี	(Incomplete)
	 	 	 	 O	 												-	 ดีเยี�ยม	(Outstanding)	
	 	 	 	 G	 												-	 ดี	(Good)	
	 	 	 	 P	 												-	 ผ่่านั	(Pass)	
	 	 	 	 S	 												-	 พัอใจ	(Satisfactory)
	 	 	 	 U	 												-	 ไม่พัอใจ	(Unsatisfactory)	
	 	 	 	 W	 												-	 การีเพิักถ้อนัรีายวิชำาโดยได้รัีบีอนุัมัติ้	(Withdrawn)	
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	 	 	 (3)	รีายวิชำาไม่นัับีห้น่ัวยกิต้	(Non-Credits:	NC)	ห้มายถึ้ง	รีายวิชำาที�ห้ลักส้ต้รีกำาห้นัดให้้	ศึึกษาเพิั�มเติ้ม	ห้ร่ีอรีายวิชำาที�อาจารีย์ที�ปรึีกษา
กำาห้นัดให้้ศึึกษาเพิั�มเติ้ม	ให้้วัดผ่ลโดยใช้ำค่ารีะดับีคะแนันัเป็นั	S	ห้ร่ีอ	U	โดยรีายวิชำาดังกล่าวจะไม่นัำามานัับีรีวมห้น่ัวยกิต้ในัห้ลักส้ต้รีและไม่คำานัวณีค่า
รีะดับีคะแนันัเฉลี�ย
	 	 	 (4)	การีให้้รีะดับีคะแนันั	A,	A-,	B+,	B,	B-,	C+,	C,	C-,	D	ห้ร่ีอ	F	จะกรีะทำาได้ในัรีายวิชำาที�นัักศึึกษาเข้าสอบี	ห้ร่ีอมีผ่ลงานัที�ปรีะเมินัผ่ลได้
ในัลำาดับีขั�นั
	 	 	 (5)	ในัรีายวิชำาสัมมนัาห้ร่ีอรีายวิชำาอ่�นัๆ	นัอกเห้น่ัอจากรีายวิชำาต้าม	(4)	รีวมถึ้งการีวัดผ่ลรีายวิชำาในัห้มวดวิชำาวิทยานิัพันัธ์	การีค้นัคว้าอิสรีะ
	และดุษฎีนิัพันัธ์ให้้ปรีะเมินัผ่ลโดยใช้ำรีะดับีคะแนันั	S	ห้ร่ีอ	U	และการีวัดผ่ลในัการีสอบีปกป้องดุษฎีนิัพันัธ์ให้้ปรีะเมินัผ่ลโดยใช้ำรีะดับีคะแนันั	O,	P	ห้ร่ีอ	G	
	 	 	 (6)	 นัักศึึกษาที�ได้ค่ารีะดับีคะแนันัไม่สมบ้ีรีณ์ี	 (I)	 ในัวิชำาใดยกเว้นัวิทยานิัพันัธ์วิชำาสุดท้ายห้ร่ีอวิชำาการีคับีคว้าอิสรีะ	 ต้้องดำาเนิันัการีต้ามข้อ
กำาห้นัดการีศึึกษานัั�นัๆ	จนัได้คะแนันัสมบ้ีรีณ์ีก่อนัวันัเปิดภาคเรีียนัของภาคการีศึึกษาปกติ้ถั้ดไป	ห้ากเกินัรีะยะเวลาที�กำาห้นัดจะถ้้กปรัีบีค่ารีะดับีคะแนันั
ไม่สมบ้ีรีณ์ี	(I)	เป็นัต้ก	(F)
	 	 	 (7)	การีขอเพิักถ้อนัรีายวิชำา
	 	 	 	 (7.1)	ในักรีณีีที�ขอถ้อนัรีายวิชำาภายในัรีะยะเวลาของการีเพิั�ม	เปลี�ยนั	และถ้อนัรีายวิชำาต้ามที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัดไว้ในัปฏิิทินัการีศึึกษา
รีายวิชำาที�ขอถ้อนัจะไม่บัีนัทึกในัรีายงานัผ่ลการีศึึกษา
	 	 	 	 (7.2)	ในักรีณีีที�ขอเพิักถ้อนัรีายวิชำาห้ลังจากรีะยะเวลาของการีเพิั�ม	เปลี�ยนั	และถ้อนัรีายวิชำาต้ามที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัดไว้ในัปฏิิทินัการี
ศึึกษา	ให้้บัีนัทึกรีะดับีคะแนันั	W	(Withdrawn)	ในัรีายวิชำาที�ขอเพิักถ้อนั
	 	 	 การีขอเพิักถ้อนัรีายวิชำาโดยได้รัีบีอนุัมัติ้เป็นัการีถ้อนัรีายวิชำาเฉพัาะกรีณีีใดกรีณีีห้นึั�งดังต่้อไปนีั�
	 	 	 	 	 (7.2.1)	นัักศึึกษาขอเพิักถ้อนัรีายวิชำานัั�นั	ห้ร่ีอลาพัักการีศึึกษาห้ลังกำาห้นัดการีเพิักถ้อนั
	 	 	 	 	 (7.2.2)	นัักศึึกษาปว่ยก่อนัที�การีเรีียนัในัภาคการีศึึกษานัั�นัจะสิ�นัสุดลง	และยงัคงปว่ยอย้จ่นักรีะทั�งถึ้งกำาห้นัดการีสอบี	เป็นัเห้ตุ้
ให้้ไม่สามารีถ้เข้าสอบีในับีางรีายวิชำาห้ร่ีอทั�งห้มดได้
	 	 	 	 	 (7.2.3)	นัักศึึกษาลาพัักการีศึึกษาโดยถ้้กต้้อง
	 	 	 	 	 (7.2.4)	นัักศึึกษาถ้้กพัักการีศึึกษาในัภาคการีศึึกษานัั�นั	ด้วยเห้ตุ้ผ่ลอ่�นัที�มิใช่ำเพัรีาะเห้ตุ้ที�กรีะทำาผิ่ดข้อบัีงคับี	รีะเบีียบี	ปรีะกาศึ
	ห้ร่ีอคำาสั�งเกี�ยวกับีการีสอบีของห้ลักส้ต้รี	คณีะ	และมห้าวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (7.2.5)	ในัรีายวิชำาที�นัักศึึกษาลงทะเบีียนัเรีียนัเป็นัผ่้้รี่วมฟััง	และผ่้้สอนัเห้็นัว่าไม่ได้ให้้ความสนัใจต้่อการีเรีียนัอย่างเพัียงพัอ
	 	 	 	 	 (7.2.6)	ในัรีายวิชำาที�นัักศึึกษาลงทะเบีียนัเรีียนัโดยผิ่ดรีะเบีียบี	เง่�อนัไข	ห้ร่ีอข้อกำาห้นัดของห้ลักส้ต้รี
	 	 	 	 	 (7.2.7)	นัักศึึกษาที�ได้สัญลักษณ์ี	I	แล้วขอลาพัักภาคการีศึึกษาถั้ดไป
	 	 	 	 (7.3)	การีขอเพิักถ้อนัวิชำาห้ลังรีะยะเวลาที�กำาห้นัดสามารีถ้กรีะทำาได้โดยนัักศึึกษาจะต้้องทำาคำาร้ีองขออนุัมัติ้เป็นักรีณีีพิัเศึษจากอธิการีบีดี
ห้ร่ีอผ้้่ได้รัีบีมอบีห้มาย	ถ้้าได้รัีบีอนุัมัติ้ให้้เพิักถ้อนัได้	วิชำาที�ขอเพิักถ้อนัจะบัีนัทึกสัญญลักษณ์ี	W	(Withdrawn)	ถ้้าไม่ได้รัีบีอนุัมัติ้ให้้เพิักถ้อนันัักศึึกษาจะ
ต้้องศึึกษาวิชำานัั�นัต่้อไป
	 	 	 	 (7.4)	การีขอเพิักถ้อนัรีายวิชำาใดๆ	จะไม่ได้รัีบีค่าธรีรีมเนีัยมการีศึึกษาค่นั
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 ข้้อ 40 การเรียนซ้ำำ�ารายวิิชีา
	 	 	 นัักศึึกษารีะดับีบัีณีฑิิต้ศึึกษาที�ได้แต้้มรีะดับีคะแนันัในัรีายวิชำาใดต้ำ�ากว่า	3.00	สามารีถ้เรีียนัซํ้ำ�ารีายวิชำาได้
 ข้้อ 41 การสอบัปลัายภาคัการศึึกษา ให้ถ่อปฏิิบััติ ดั้งนี�
	 	 	 (1)	การีสอบีให้้ถ่้อต้ามวันั	เวลา	และสถ้านัที�ที�ปรีากฏิในัต้ารีางสอบี	
	 	 	 (2)	เห้ตุ้สุดวิสัยที�นัักศึึกษาไม่สามารีถ้เข้าสอบีได้	ให้้ถ่้อเฉพัาะกรีณีีดังต่้อไปนีั�
	 	 	 	 (2.1)	ป่วย	ต้้องมีใบีรัีบีรีองแพัทย์จากโรีงพัยาบีาลของรัีฐ	ห้ร่ีอของเอกชำนัซึํ้�งแพัทย์	วินิัจฉัยว่าไม่สามารีถ้มาสอบีได้
	 	 	 	 (2.2)	อุบัีติ้เห้ตุ้	ให้้มีห้ลักฐานัรัีบีรีองเพ่ั�อปรีะกอบีการีพิัจารีณีา	
	 	 	 	 (2.3)	อุปสมบีทห้น้ัาไฟั
	 	 	 	 (2.4)	เห้ตุ้สุดวิสัยอ่�นั	ๆ	ให้้เป็นัอำานัาจของคณีบีดี	
	 	 	 เห้ตุ้สุดวิสัยข้างต้้นัให้้นัักศึึกษาห้ร่ีอตั้วแทนัย่�นัคำาร้ีองพัร้ีอมแสดงห้ลักฐานัและชีำ�แจงเห้ตุ้ผ่ลอันัสมควรีต่้อคณีะภายในั	 10	 วันั	 นัับีตั้�งแต่้วันั
สอบีที�ปรีากฏิต้ามต้ารีางสอบีเพีั�อเสนัอต่้อคณีบีดี
	 	 	 (3)	นัักศึึกษาที�ทุจริีต้ในัการีสอบีและมีห้ลักฐานัชัำดเจนั	จะไม่ได้รัีบีการีพิัจารีณีาผ่ลการีศึึกษา	ในัภาคการีศึึกษาที�นัักศึึกษากรีะทำาการีทุจริีต้
นัั�นั	และให้้พัักการีศึึกษาในัภาคการีศึึกษาปกติ้ถั้ดไปอีก	1	ภาคการีศึึกษา
 ข้้อ 42 การคิัด้ค่ัาระดั้บัคัะแนนเฉลีั�ยมีดั้งนี�
	 	 	 (1)	 การีคิดค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยจะกรีะทำาเม่�อสิ�นัภาคการีศึึกษาแต่้ละภาค	 โดยให้้คำานัวณีค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยดังนีั�	 ให้้ค้ณีห้น่ัวยกิต้ด้วย
แต้้มของค่ารีะดับีคะแนันัเป็นัรีายวิชำาแล้วรีวมกันั	จากนัั�นัจึงห้ารีด้วยจำานัวนัห้น่ัวยกิต้รีวมทุกวิชำา	โดยให้้มีทศึนิัยมสองต้ำาแห้น่ังโดยไม่มีการีปัดเศึษ	ยกเว้นั
วิชำาวิทยานิัพันัธ์	วิชำาการีคันัคว้าอิสรีะ	วิชำาปรัีบีพ่ั�นัฐานั	และวิชำาที�ได้ค่ารีะดับีคะแนันั	S	ห้ร่ีอ	U	ไม่ต้้องนัำามาคิดค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ย
	 	 	 (2)	ค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยมี	2	ปรีะเภท	ดังนีั�
	 	 	 	 (2.1)	ค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยปรีะจำาภาคการีศึึกษา	(Grade	Point	Average	of	Semester:	GPS)	ค่อค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยที�คิดเฉพัาะ
วิชำาที�เรีียนัในัภาคการีศึึกษานัั�นั
	 	 	 	 (2.2)	ค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสม	(Total	Grade	Point	Average:	GPA)	ค่อค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยที�คิดจากวิชำาที�เรีียนั	เริี�มตั้�งแต่้ภาค
การีศึึกษาที�เข้าเรีียนัจนัถึ้งภาคการีศึึกษาปัจจุบัีนั	การีคิดคะแนันัเฉลี�ยสะสมเพ่ั�อสำาเร็ีจการีศึึกษาให้้คิดเฉพัาะจำานัวนัห้น่ัวยกิต้ในัวิชำาที�กำาห้นัดไว้ในัห้ลักส้ต้รี
 ข้้อ 43 การวิิทยาทัณฑ์ิ นัักศึึกษาซึํ้�งได้ค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมต้ำ�ากว่า	3.00	ต้้องทำาวิทยาทัณีฑ์ิไว้	ในัรีะห้ว่างวิทยาทัณีฑ์ิ	ถ้้ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ย
ปรีะจำาภาคการีศึึกษาถั้ดไปต้ำ�ากว่า	3.00	ให้้นัักศึึกษาพ้ันัสภาพันัักศึึกษา	ทั�งนีั�ให้้นัับีรีวมถึ้งการีศึึกษาภาคฤด้ร้ีอนัด้วย
 ข้้อ 44 การสอบัภาษาต่างประเทศึข้องนักศึึกษาบััณฑิิตศึึกษา
	 	 	 (1)	 นัักศึึกษาปริีญญาโทและปริีญญาเอก	 ต้้องสอบีผ่่านัภาษาต่้างปรีะเทศึอยา่งน้ัอย	1	ภาษา	ต้ามห้ลักเกณีฑ์ิและเง่�อนัไขที�คณีะกรีรีมการี
บีริีห้ารีห้ลักส้ต้รีกำาห้นัด
	 	 	 (2)	นัักศึึกษารีะดับีปริีญญาโทและปริีญญาเอกมีสิทธิ�เข้าทดสอบีภาษาต่้างปรีะเทศึ	ผ้้่สอบีผ่่านัการีทดสอบีถ่้อว่ามีคุณีสมบัีติ้ต้าม	(1)	และไม่
ต้้องเข้าเรีียนัภาษาต่้างปรีะเทศึต้าม	(3)
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	 	 	 (3)	นัักศึึกษารีะดับีปริีญญาโทและปริีญญาเอก	ที�ไม่ผ่่านัเกณีฑ์ิต้าม	(2)	ต้้องเข้าเรีียนั	ภาษาต่้างปรีะเทศึ	และต้้องสอบีผ่่านัวิชำานัั�นั	จึงถ่้อว่า
มีคุณีสมบัีติ้ส่วนัห้นึั�งครีบีต้ามความต้้องการีของห้ลักส้ต้รี	โดยการีวัดผ่ลวิชำาภาษาต่้างปรีะเทศึให้้ใช้ำค่ารีะดับีคะแนันัเป็นั	S	ห้ร่ีอ	U	และไม่นัำามานัับีรีวม
ห้น่ัวยกิต้ในัห้ลักส้ต้รี
	 	 	 (4)	เกณีฑ์ิการีผ่่านัของการีสอบีข้อสอบีมาต้รีฐานัภาษาต่้างปรีะเทศึให้้ทำาเป็นัปรีะกาศึของมห้าวิทยาลัย
 ข้้อ 45 นักศึึกษาระดั้บัปริญญาเอก ต้องสอบัผ่านการสอบัวัิด้คุัณสมบััติ (Qualifying Examination) ต้ามที�คณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รี
กำาห้นัดจึงจะสอบีวิทยานิัพันัธ์ได้	โดยการีสอบีวัดคุณีสมบัีติ้มีห้ลักเกณีฑ์ิดังนีั�
	 	 	 (1)	 นัักศึึกษารีะดับีปริีญญาเอกแบีบี	1	และแบีบี	2	จะต้้องสอบีวัดคุณีสมบัีติ้ให้้ผ่่านั	ก่อนัการีสอบีหั้วข้อและเค้าโครีงวิทยานิัพันัธ์	และการี
สอบีวิทยานิัพันัธ์ขั�นัสุดท้าย
	 	 	 (2)	การีสอบีวัดคุณีสมบัีติ้ทำาได้ด้วยการีสอบีข้อเขียนัและ/ห้ร่ีอการีสอบีปากเปล่า	
	 	 	 (3)	ให้้อธิการีบีดีแต่้งตั้�งคณีะกรีรีมการีสอบีวัดคุณีสมบัีติ้	โดยความเห็้นัชำอบีของคณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รี	จำานัวนั	3	คนั	ปรีะกอบีด้วย
อาจารีย์ที�ปรึีกษา	และอาจารีย์บัีณีฑิิต้ที�เชีำ�ยวชำาญในัสาชำาวิชำานัั�นัห้ร่ีอสาขาวิชำาที�สัมพัันัธ์กันั	โดยให้้แต่้งตั้�งกรีรีมการีคนัห้นึั�งเป็นัปรีะธานักรีรีมการี
	 	 	 (4)	ให้้คณีะจัดให้้มีการีสอบีวัดคุณีสมบัีติ้อยา่งน้ัอยปีการีศึึกษาละ	1	ครัี�ง	ต้ามรีะยะเวลาที�คณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รีกำาห้นัด
	 	 	 (5)	ในักรีณีีที�คณีะกรีรีมการีสอบีวัดคุณีสมบัีติ้จะให้้ผ่ลการีสอบีเป็นั	S	ต้้องมีมติ้เห็้นัชำอบีเกินักึ�งห้นึั�ง
	 	 	 (6)	 กรีณีีสอบีวัดคุณีสมบัีติ้ไม่ผ่่านั	 นัักศึึกษาสามารีถ้ขอสอบีวัดคุณีสมบัีติ้ให้ม่ในัภาคการีศึึกษาเดียวกันัได้โดยนัักศึึกษาจะต้้องชำำารีะเงินัค่า
ธรีรีมเนีัยมการีสอบีวัดคุณีสมบัีติ้	ต้ามรีะเบีียบีของมห้าวิทยาลัย
	 	 	 (7)	กรีณีีขอสอบีวัดคุณีสมบัีติ้ให้ม่ในัภาคการีศึึกษาถั้ดไป	นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนัเพีั�อขอสอบีวัดคุณีสมบัีติ้ห้ร่ีอลงทะเบีียนัเพีั�อรัีกษาสภาพั
นัักศึึกษาและชำำารีะเงินัค่าธรีรีมเนีัยมการีสอบีวัดคุณีสมบัีติ้ต้ามรีะเบีียบีของมห้าวิทยาลัย
 ข้้อ 46 การสอบัประมวิลัคัวิามรู้ (Comprehensive Examination) สำาหรับันักศึึกษาระดั้บัปริญญาโท แผน ข้ มีหลัักเกณฑ์ิ	ดังนีั�
	 	 	 (1)	ต้้องสอบีผ่่านัวิชำาบัีงคับีและรีายวิชำาอ่�นัๆ	ยกเว้นัวิชำาการีค้นัคว้าอิสรีะต้ามที�คณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รีกำาห้นัด	และได้ค่ารีะดับีคะแนันั
เฉลี�ยสะสมไม่ต้ำ�ากว่า	3.00
	 	 	 (2)	การีสอบีปรีะมวลความร้้ีปรีะกอบีด้วย	การีสอบีข้อเขียนั	และ/ห้ร่ีอการีสอบีปากเปล่าต้ามที�คณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รีกำาห้นัด
	 	 	 (3)	ในักรีณีีการีสอบีปรีะมวลความร้้ีแบีบีข้อเขียนั	ให้้คณีบีดีแต่้งตั้�งผ้้่ออกข้อสอบีและผ้้่ต้รีวจข้อสอบีปรีะมวลความร้้ีที�เชีำ�ยวชำาญในัสาขาวิชำา
นัั�นัห้ร่ีอสาขาวิชำาที�สัมพัันัธ์กันั	โดยความเห็้นัชำอบีจากคณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รี
	 	 	 (4)	ในักรีณีีการีสอบีปรีะมวลความร้้ีแบีบีปากเปล่า	ให้้คณีบีดีแต่้งตั้�งคณีะกรีรีมการีสอบีปรีะมวลความร้้ี	โดยความเห็้นัชำอบีจากคณีะกรีรีมการี
บีริีห้ารีห้ลักส้ต้รีจำานัวนั	 3	 คนั	 ปรีะกอบีด้วยอาจารีย์บัีณีฑิิต้ที�เชีำ�ยวชำาญในัสาขาวิชำานัั�นัห้ร่ีอสาขาวิชำาที�สัมพัันัธ์กันัโดยให้้แต่้งตั้�งกรีรีมการีคนัห้นึั�งเป็นั
ปรีะธานักรีรีมการี	และคณีะกรีรีมการีสอบีปรีะมวลความร้้ีจะให้้ผ่ลการีสอบีเป็นั	S	ต้้องมีมติ้เห็้นัชำอบีเกินักึ�งห้นึั�ง
	 	 	 (5)	ให้้คณีะจัดให้้มีการีสอบีปรีะมวลความร้้ีอย่างน้ัอยปีการีศึึกษาละ	1	ครัี�ง	ต้ามรีะยะเวลาที�คณีะกรีรีมการีบีริีห้ารีห้ลักส้ต้รีกำาห้นัด
	 	 	 (6)	กรีณีีสอบีปรีะมวลความร้้ีไม่ผ่่านั	นัักศึึกษาสามารีถ้ขอสอบีปรีะมวลความร้้ีให้ม่ในัภาคการีศึึกษาเดียวกันัได้โดยนัักศึึกษาจะต้้องชำำารีะเงินั
ค่าธรีรีมเนีัยมการีสอบีปรีะมวลความร้้ีต้ามรีะเบีียบีของมห้าวิทยาลัย
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	 	 	 (7)	 กรีณีีสอบีปรีะมวลความร้้ีให้ม่ในัภาคการีศึึกษาถั้ดไป	 นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนัเพีั�อขอสอบีปรีะมวลความร้้ีห้ร่ีอลงทะเบีียนัเพีั�อรัีกษา
สภาพันัักศึึกษา	และชำำารีะเงินัค่าธรีรีมเนีัยมการีสอบีปรีะมวลความร้้ี	ต้ามรีะเบีียบีของมห้าวิทยาลัย
 ข้้อ 47 ให้งานทะเบีัยนแลัะวัิด้ผลั เป็นัผ้้่ดำาเนิันัการีปรีะมวลผ่ลและรีายงานัผ่ลการีศึึกษา

หมวิด้ 11
เกณฑ์ิการสำาเร็จัการศึึกษา

 ข้้อ 48 นักศึึกษาแต่ลัะระดั้บัจัะสำาเร็จัการศึึกษาจัากมหาวิิทยาลััยได้้ ต้องมีคุัณสมบััติดั้งนี�
   (1) ประกาศึนยีบััตรบััณฑิิตแลัะประกาศึนยีบััตรบััณฑิิตชัี�นสูง	ต้้องเรีียนัครีบีต้ามจำานัวนัห้นัว่ยกิต้ที�กำาห้นัดไว้ในัห้ลักส้ต้รี	และต้้องไดร้ีะดบัี
คะแนันัเฉลี�ยไม่ต้ำ�ากว่า	3.00	จากรีะบีบี	4	รีะดับีคะแนันัห้ร่ีอเทียบีเท่า
   (2) ปริญญาโท
    (2.1) แผน ก แบับั ก 1	เสนัอวิทยานิัพันัธ์และสอบีผ่่านัการีสอบีปากเปล่าขั�นัสุดท้าย	โดยคณีะกรีรีมการีที�มห้าวิทยาลัยแต่้งตั้�ง	และ
ต้้องเป็นัรีะบีบีเปิดให้้ผ้้่สนัใจเข้ารัีบีฟัังได้	 สำาห้รัีบีผ่ลงานัวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอส่วนัห้นึั�งของวิทยานิัพันัธ์ต้้องได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ั	 ห้ร่ีออย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบี
ให้้ตี้พิัมพ์ั	 ในัวารีสารีรีะดับีชำาติ้ห้ร่ีอรีะดับีนัานัาชำาติ้ที�มีคุณีภาพัต้ามปรีะกาศึคณีะกรีรีมการีการีอุดมศึึกษา	 เร่ี�อง	 ห้ลักเกณีฑ์ิการีพิัจารีณีาวารีสารีทาง
วิชำาการีสำาห้รัีบีการีเผ่ยแพัร่ีผ่ลงานัทางวิชำาการี
    (2.2) แผน ก แบับั ก 2 ศึึกษารีายวิชำาครีบีถ้้วนัต้ามที�กำาห้นัดในัห้ลักส้ต้รี	โดยจะต้้องได้รีะดับีคะแนันัเฉลี�ยไม่ต้ำ�ากว่า	3.00	จากรีะบีบี
	4	รีะดับีคะแนันัห้ร่ีอเทียบีเท่า	พัร้ีอมทั�งเสนัอวิทยานิัพันัธ์และสอบีผ่่านั	การีสอบีปากเปล่าขั�นัสุดท้ายโดยคณีะกรีรีมการีที�มห้าวิทยาลัยแต่้งตั้�ง	และต้้อง
เป็นัรีะบีบีเปิดให้้ผ้้่สนัใจเข้ารัีบีฟัังได้	
	 	 	 ผ่ลงานัวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอส่วนัห้นึั�งของวิทยานิัพันัธ์ต้้องได้รัีบีการีต้ีพิัมพ์ั	 ห้ร่ีออย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบีให้้ตี้พิัมพ์ัในัวารีสารีรีะดับีชำาติ้ห้ร่ีอ
รีะดับีนัานัาชำาติ้ที�มีคุณีภาพัต้ามปรีะกาศึคณีะกรีรีมการีการีอุดมศึึกษา	เร่ี�อง	ห้ลักเกณีฑ์ิการีพิัจารีณีาวารีสารีทางวิชำาการีสำาห้รัีบีการีเผ่ยแพัร่ีผ่ลงานัทาง
วิชำาการี	ห้ร่ีอนัำาเสนัอต่้อที�ปรีะชุำมวิชำาการี	โดยบีทความที�นัำาเสนัอฉบัีบีสมบ้ีรีณ์ี	(Full	Paper)	ได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัในัรีายงานัส่บีเนั่�องจากการีปรีะชำมุวิชำาการี
	(Proceedings)	ดังกล่าว
    (2.3) แผน ข้ ศึึกษารีายวิชำาครีบีถ้้วนัต้ามที�กำาห้นัดในัห้ลักส้ต้รี	โดยจะต้้องได้รีะดับีคะแนันัเฉลี�ยไม่ต้ำ�ากว่า	3.00	จากรีะบีบี	4	รีะดับี
คะแนันัห้ร่ีอเทียบีเท่า	และสอบีผ่่านัการีสอบีปรีะมวลความร้้ี	(Comprehensive	Examination)	ด้วยข้อเขียนัและ/ห้ร่ีอปากเปล่าในัสาขาวิชำานัั�นั	พัร้ีอม
ทั�งเสนัอรีายงานัการีคน้ัคว้าอิสรีะและสอบีผ่่านัการีสอบีปากเปลา่ขั�นัสุดท้ายโดยคณีะกรีรีมการีที�มห้าวทิยาลยัแต้ง่ตั้�ง	โดยเปน็ัรีะบีบีเปิดให้้ผ้้่สนัใจเข้ารัีบี
ฟัังได้	และรีายงานัการีค้นัคว้าอิสรีะห้ร่ีอส่วนัห้นึั�งของรีายงานัการีค้นัคว้าอิสรีะต้้องได้รัีบีการีเผ่ยแพัร่ีในัลักษณีะใดลักษณีะห้นึั�งที�ส่บีค้นัได้
   (3) ปริญญาเอก
          (3.1) แบับั 1	สอบีผ่่านัภาษาต่้างปรีะเทศึอย่างน้ัอย	1	ภาษา	ต้ามห้ลักเกณีฑ์ิและเง่�อนัไขที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด	สอบีผ่่านัการีสอบีวัด
คุณีสมบีัติ้	 (Qualification	 examination)	 เพ่ั�อเป็นัผ้้่มีสิทธิ�ขอทำาวิทยานัิพันัธ์เสนัอวิทยานัิพันัธ์	 และสอบีผ่่านัการีสอบีปากเปล่าขั�นัสุดท้าย	 โดย 

66



คณีะกรีรีมการีที�มห้าวิทยาลัยแต่้งตั้�ง	ซึํ้�งจะต้้องปรีะกอบีด้วยผ้้่ทรีงคุณีวุฒิิจากภายในัและภายนัอกมห้าวิทยาลัย	และต้้องเป็นัรีะบีบีเปิดให้้ผ้้่สนัใจเข้ารัีบี
ฟัังได้	สำาห้รัีบีผ่ลงานัวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอส่วนัห้นึั�งของวิทยานิัพันัธ์จะต้้องได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัห้ร่ีออย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบีให้้ตี้พิัมพ์ัในัแห้ล่งตี้พิัมพ์ั	ดังนีั�	
	 	 	 สำาห้รัีบีวิทยานิัพันัธ์ในัสายสังคมศึาสต้ร์ีและมนุัษยศึาสต้ร์ี	จะต้้องได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัห้ร่ีออย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบีให้้ตี้พิัมพ์ัในัวารีสารีรีะดับี
ชำาติ้ห้ร่ีอนัานัาชำาติ้ที�มีคุณีภาพัต้ามปรีะกาศึคณีะกรีรีมการีการีอุดมศึึกษา	 เร่ี�อง	ห้ลักเกณีฑ์ิการีพิัจารีณีาวารีสารีทางวิชำาการีสำาห้รัีบีการีเผ่ยแพัร่ีผ่ลงานั
ทางวิชำาการี	ซึํ้�งต้้องไมอ่ย้ใ่นั	List	of	predatory	publishers	and	journals	ห้ร่ีอนัำาเสนัอต้อ่ที�ปรีะชุำมวิชำาการีโดยบีทความที�นัำาเสนัอฉบีบัีสมบ้ีรีณ์ี	(Full	
Paper)	ได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัในัรีายงานัส่บีเน่ั�องจากการีปรีะชุำมวิชำาการี	(Proceeding)	ดังกล่าว	อย่างน้ัอย	2	เร่ี�อง	ทั�งนีั�	ต้้องมี	1	เร่ี�องที�ได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัห้ร่ีอ
อย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบีให้้ตี้พิัมพ์ัในัวารีสารีรีะดับีชำาติ้ที�อย้่ในัฐานัข้อม้ล	TCI	กลุ่มที�	1	ขึ�นัไป	ห้ร่ีอได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัห้ร่ีออย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบีให้้
ตี้พิัมพ์ัในัวารีสารีรีะดับีชำาติ้ที�อย่้ในัฐานัข้อม้ล	TCI	กลุ่มที�	2	ที�ได้รัีบีการีอนุัมัติ้จากสภามห้าวิทยาลัย
	 	 	 สำาห้รัีบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอส่วนัห้นึั�งของวิทยานิัพันัธ์ในัสายวิทยาศึาสต้ร์ีและเทคโนัโลยี	จะต้้องได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัห้ร่ีออย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบี
ให้้ตี้พิัมพัใ์นัวารีสารีวชิำาการีรีะดบัีนัานัาชำาต้	ิที�มีคุณีภาพัต้ามปรีะกาศึของคณีะกรีรีมการีการีอดุมศึึกษาเร่ี�องห้ลกัเกณีฑิก์ารีพัจิารีณีาวารีสารีทางวชิำาการี
สำาห้รัีบีการีเผ่ยแพัร่ีผ่ลงานัวิชำาการี	ซึํ้�งต้้องไม่อย่้ในั	List	of	predatory	publishers	and	journals	ไม่น้ัอยกว่า	1	บีทความ
          (3.2) แบับั 2	ศึึกษารีายวิชำาครีบีถ้้วนัต้ามที�กำาห้นัดในัห้ลักส้ต้รี	โดยจะต้้องได้รัีบีคะแนันัเฉลี�ยไม่ต้ำ�ากว่า	3.00	จากรีะบีบี	4	รีะดับีคะแนันั
ห้ร่ีอเทียบีเท่า	สอบีผ่่านัภาษาต่้างปรีะเทศึอย่างน้ัอย	1	ภาษา	ต้ามห้ลักเกณีฑ์ิและเง่�อนัไขที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด	สอบีผ่่านัการีสอบีวัดคุณีสมบัีติ้	(Qual-
ification	examination)	เพ่ั�อเปน็ัผ้้่มีสิทธิ�ขอทำาวิทยานิัพันัธเ์สนัอวทิยานิัพันัธ	์และสอบีผ่่านัการีสอบีปากเปลา่ขั�นัสุดทา้ย	โดยคณีะกรีรีมการีที�มห้าวทิยาลัย
แต่้งตั้�ง	ซึํ้�งจะต้้องปรีะกอบีด้วยผ้้่ทรีงคุณีวุฒิิจากภายในัและภายนัอกมห้าวิทยาลัย	และต้้องเป็นัรีะบีบีเปิดให้้ผ้้่สนัใจเข้ารัีบีฟัังได้
	 	 	 สำาห้รัีบีผ่ลงานัวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอส่วนัห้นึั�งของวิทยานิัพันัธ์จะต้้องได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัห้ร่ีออย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบีให้้ตี้พิัมพ์ัในัแห้ล่งตี้พิัมพ์ั	ดังนีั�	
	 	 	 สำาห้รัีบีวิทยานิัพันัธ์ในัสายสังคมศึาสต้ร์ีและมนุัษยศึาสต้ร์ี	จะต้้องได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัห้ร่ีออย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบีให้้ตี้พิัมพ์ัในัวารีสารีรีะดับี
ชำาติ้ห้ร่ีอนัานัาชำาติ้ที�มีคุณีภาพัต้ามปรีะกาศึคณีะกรีรีมการีการีอุดมศึึกษา	 เร่ี�อง	ห้ลักเกณีฑ์ิการีพิัจารีณีาวารีสารีทางวิชำาการีสำาห้รัีบีการีเผ่ยแพัร่ีผ่ลงานั
ทางวิชำาการี	ซึํ้�งต้้องไมอ่ย้ใ่นั	List	of	predatory	publishers	and	journals	ห้ร่ีอนัำาเสนัอต้อ่ที�ปรีะชุำมวิชำาการีโดยบีทความที�นัำาเสนัอฉบีบัีสมบ้ีรีณ์ี	(Full	
Paper)	ได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัในัรีายงานัส่บีเน่ั�องจากการีปรีะชุำมวิชำาการี	(Proceeding)	ดังกล่าว	อย่างน้ัอย	2	เร่ี�อง	ทั�งนีั�	ต้้องมี	1	เร่ี�องที�ได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัห้ร่ีอ
อย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบีให้้ตี้พิัมพ์ัในัวารีสารีรีะดับีชำาติ้ที�อย้่ในัฐานัข้อม้ล	TCI	กลุ่มที�	1	ขึ�นัไป	ห้ร่ีอได้รัีบีการีตี้พิัมพ์ัห้ร่ีออย่างน้ัอยได้รัีบีการียอมรัีบีให้้
ตี้พิัมพ์ัในัวารีสารีรีะดับีชำาติ้ที�อย่้ในัฐานัข้อม้ล	TCI	กลุ่มที�	2	ที�ได้รัีบีการีอนุัมัติ้จากสภามห้าวิทยาลัย	สำาห้รัีบีวิทยานิัพันัธ์ห้ร่ีอส่วนัห้นึั�งของวิทยานิัพันัธ์ในั
สายวิทยาศึาสต้รี์และเทคโนัโลยี	 จะต้้องได้รัีบีการีต้ีพิัมพั์ห้ร่ีออย่างนั้อยได้รัีบีการียอมรีับีให้้ตี้พิัมพั์ในัวารีสารีวิชำาการีรีะดับีนัานัาชำาต้ิ	 ที�มีคุณีภาพัต้าม
ปรีะกาศึของคณีะกรีรีมการีการีอุดมศึึกษาเร่ี�องห้ลักเกณีฑ์ิการีพิัจารีณีาวารีสารีทางวิชำาการีสำาห้รัีบีการีเผ่ยแพัร่ีผ่ลงานัวิชำาการี	 ซึํ้�งต้้องไม่อย้่ในั	List	of	
predatory	journals	and	publishers	ไม่น้ัอยกว่า	1	บีทความ
 ข้้อ 49 การให้ปริญญาหร่อประกาศึนียบััตรบััณฑิิตหร่อประกาศึนียบััตรบััณฑิิตชัี�นสูง	 มห้าวิทยาลัยจะพิัจารีณีาเสนัอช่ำ�อนัักศึึกษาที�ได้ย่�นัจำานัง
ขอรัีบีปริีญญาที�มีคุณีสมบัีต้รีครีบีต้ามข้อ	 48	 และมีความปรีะพัฤติ้ดีต่้อสภามห้าวิทยาลัยเพ่ั�อขออนุัมัติ้ปริีญญาห้ร่ีอปรีะกาศึนีัยบัีต้รีบัีณีฑิิต้ห้ร่ีอ
ปรีะกาศึนีัยบัีต้รีบัีณีฑิิต้ชัำ�นัส้ง
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หมวิด้ 12
การลัาพักการศึึกษา แลัะการพ้นสภาพนักศึึกษา

 ข้้อ 50 การลัาพักการศึึกษา	ให้้มีห้ลักเกณีฑ์ิและวิธีการีปฏิิบัีติ้	ดังนีั�
	 	 	 (1)	นัักศึึกษาที�ลงทะเบีียนัเรีียนัต้ามปกติ้แล้ว	และมีความปรีะสงค์ขอลาพัักการีศึึกษาในัภาคการีศึึกษานัั�นั	สามารีถ้กรีะทำาได้จนัถึ้งวันัสุดท้าย
ก่อนัสอบีปลายภาคการีศึึกษา	โดยต้้องได้รัีบีความเห็้นัชำอบีจากอาจารีย์ที�ปรึีกษา	และได้รัีบีการีอนุัมัติ้จากคณีบีดี
	 	 	 (2)	เม่�อได้รัีบีอนุัมัติ้ให้้ลาพัักการีศึึกษา	ให้้นัับีรีวมรีะยะเวลาที�ลาพัักการีศึึกษาอย้ใ่นัรีะยะเวลาการีศึึกษาต้ามห้ลักส้ต้รีด้วย	เว้นัแต่้เป็นักรีณีี
ถ้้กเกณีฑ์ิห้ร่ีอรีะดมเข้ารัีบีรีาชำการีทห้ารีกองปรีะจำาการี
	 	 	 (3)	 การีลาพัักการีศึึกษาจะต้้องชำำารีะค่าธรีรีมเนัียมการีลาพัักการีศึึกษาในัทุกภาคการีศึึกษาที�ขอลาพัักการีศึึกษา	 เพีั�อรีักษาสถ้านัภาพัการี
เป็นันัักศึึกษา	ยกเว้นัภาคการีศึึกษาที�นัักศึึกษาได้ลงทะเบีียนั	เรีียนัและชำำารีะเงินัไปก่อนัแล้ว	นัักศึึกษาไม่ต้้องเสียค่าธรีรีมเนีัยมการีลาพัักการีศึึกษาอีก	
 ข้้อ 51 การพ้นสภาพนักศึึกษา มีกรีณีีดังต่้อไปนีั�
	 	 	 (1)	ต้าย
	 	 	 (2)	ลาออกห้ร่ีอพ้ันัสภาพันัักศึึกษาต้ามข้อ	43
	 	 	 (3)	ถ้้กลงโทษให้้ออก	ไล่ออกจากมห้าวิทยาลัย
	 	 	 (4)	ไม่ลงทะเบีียนัเรีียนั	และไม่ชำำารีะเงินัค่าธรีรีมเนีัยมการีศึึกษาภายในัรีะยะเวลาที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด	โดยมิได้ลาพัักการีศึึกษา	ห้ร่ีอดำาเนิันั
การีต้ามข้อ	19(2)
	 	 	 (5)	 ศึึกษาอย้ใ่นัมห้าวิทยาลัยเกินัรีะยะเวลาการีศึึกษาต้ามข้อ	8	ทั�งนีั�ให้้นัับีรีวมรีะยะเวลาที�ลาพัักการีศึึกษา	 รัีกษาสภาพันัักศึึกษา	ห้ร่ีอถ้้ก
พัักการีศึึกษาด้วย
	 	 	 (6)	ได้ค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมต้ำ�ากว่า	2.50
	 	 	 (7)	ได้รัีบีอนุัมัติ้ให้้สำาเร็ีจการีศึึกษาแล้ว
	 	 	 (8)	ไม่ผ่่านัการีสอบีวิทยานิัพันัธ์ในัการีสอบีครัี�งที�	2
	 	 	 (9)	กรีะทำาผิ่ดกฎห้มายอาญาจนัต้้องโทษคำาพิัพัากษาถึ้งที�สุดให้้จำาคุกเว้นัแต่้ความผิ่ดที�เป็นัลหุ้โทษ	ห้ร่ีอความผิ่ดอันัเกิดจากความปรีะมาท

หมวิด้ 14
การเพิกถอนปริญญา

 ข้้อ 54  มหาวิิทยาลััยต้องจััด้ระบับัตรวิจัสอบัการคััด้ลัอกผลังาน  หร่อการซ้ำำ�าซ้้ำอนกับังานข้องผู้อ่�น หร่อการจ้ัางทำาวิิทยานิพนธ์ี สารนิพนธ์ี  
   การีค้นัคว้าอิสรีะ	ห้ร่ีอการีตี้พิัมพ์ั	วิทยานิัพันัธ์	สารีนิัพันัธ์	การีค้นัคว้าอิสรีะ		ห้ร่ีอส่วนัห้นึั�งของเอกสารีดังกล่าวเพ่ั�อขอสำาเร็ีจการีศึึกษาในั
วารีสารีที�มุ่งเน้ันัผ่ลกำาไรีด้านัธุรีกิจยิ�งกว่าการีเป็นัวารีสารีทางวิชำาการีที�มีคุณีภาพั	(Predatory	Publishers)																																				
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											 	 ในักรีณีีพับีว่ามีการีคัดลอกมีการีซํ้ำ�าซ้ํ้อนักับีงานัของผ้้่อ่�นัห้ร่ีอมีการีจ้างทำาวิทยานิัพันัธ์	 สารีนิัพันัธ์	 การีค้นัคว้าอิสรีะ	 ห้ร่ีอมีการีตี้พิัมพ์ั
วิทยานิัพันัธ์	สารีนิัพันัธ์	การีค้นัคว้าอิสรีะ	ห้ร่ีอส่วนัห้นึั�งของเอกสารีดังกล่าวเพ่ั�อขอสำาเร็ีจการีศึึกษาในัวารีสารีที�มุ่งเน้ันัผ่ลกำาไรีด้านัธุรีกิจยิ�งกว่าการีเป็นั
วารีสารีทางวิชำาการีที�มีคุณีภาพั	(Predatory	Publishers)	มห้าวิทยาลัยจะพิัจารีณีาถ้อดถ้อนัวิทยานิัพันัธ์	สารีนิัพันัธ์	การีค้นัคว้าอิสรีะฉบัีบีนัั�นั
 ข้้อ 55  สภามหาวิิทยาลััยอาจัพิจัารณาเพิกถอนปริญญาซึ้ำ�งได้้อนุมัติแก่ผู้สำาเร็จัการศึึกษาผู้หนึ�งผู้ใด้ไปแล้ัวิ ตามกรณีดั้งต่อไปนี�  
										 	 (1)	ผ้้่สำาเร็ีจการีศึึกษาผ้้่นัั�นัไม่มีคุณีวุฒิิและคุณีสมบัีติ้ครีบีถ้้วนัต้ามนััยของคุณีสมบัีติ้ผ้้่มีสิทธิเข้าศึึกษาห้ร่ีอผ้้่สำาเร็ีจการีศึึกษาของห้ลักส้ต้รีที�ได้
สำาเร็ีจการีศึึกษา	ทั�งนีั�	การีเพิักถ้อนัปริีญญาให้้มีผ่ลตั้�งแต่้วันัที�สภามห้าวิทยาลัยมีมติ้อนุัมัติ้ปริีญญาให้้กับีบุีคคลนัั�นั
	 	 (2)	วิทยานิัพันัธ์	สารีนิัพันัธ์			การีค้นัคว้าอิสรีะ	ห้ร่ีอส่วนัห้นึั�งของเอกสารีดังกล่าวเพ่ั�อขอสำาเร็ีจการีศึึกษา
ได้ถ้้กตี้พิัมพ์ัในัวารีสารีที�มุ่งเน้ันัผ่ลกำาไรีด้านัธุรีกิจยิ�งกว่าการีเป็นัวารีสารีทางวชิำาการีที�มีคุณีภาพั	(Predatory	Publishers)	ทั�งนีั�	การีเพิักถ้อนัปริีญญาให้้
มีผ่ลตั้�งแต่้วันัที�สภามห้าวิทยาลัยมีมติ้อนุัมัติ้เพิักถ้อนั

หมวิด้ 15
บัทเฉพาะกาลั

 ข้้อ 56 ให้นักศึึกษาที�เข้้าศึึกษาในปีการศึึกษา 2559 ถึง 2562 อย้่ภายใต้้บัีงคับีของข้อบัีงคับีมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	ว่าด้วยการีจัดการีศึึกษา
รีะดับีบัีณีฑิิต้ศึึกษา	พั.ศึ.	2559	และที�แก้ไขเพิั�มเติ้ม	ฉบัีบีที�	2	พั.ศึ.	2562	ต่้อไป	 	 																																												 	 	
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ข้้อบัังคัับัมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคัเนย์
ว่ิาด้้วิยการศึึกษาระดั้บัปริญญาตรี  พ.ศึ. 2559 แลัะ(ฉบัับัที� 2) พ.ศึ. 2560 

 
  หมวิด้ 4

     การลังทะเบีัยนเรียน 

 ข้้อ 12 การลังทะเบีัยนเรียนมีหลัักเกณฑ์ิ ดั้งนี�
	 	 	 (1)	 นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนัเรีียนัและชำำารีะเงินัค่าห้น่ัวยกิต้และค่าธรีรีมเนีัยมต่้าง	 ๆ	 ในัแต่้ละภาคการีศึึกษาต้ามรีะยะเวลามห้าวิทยาลัย
กำาห้นัด	 	
	 	 	 (2)	การีลงทะเบีียนัในัแต่้ละภาคการีศึึกษาปกติ้	นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนัไม่น้ัอยกว่า	9	ห้น่ัวยกิต้	และไม่เกินั	22	ห้น่ัวยกิต้	ในัแต่้ละภาคการี
ศึึกษาปกติ้สำาห้รัีบีการีลงทะเบีียนัเต็้มเวลา	และให้้ลงทะเบีียนัได้	ไม่เกินั	9	ห้น่ัวยกิต้	ในัแต่้ละภาคการีศึึกษาปกติ้	สำาห้รัีบีการีลงทะเบีียนัไม่เต็้มเวลา	ส่วนั
การีลงทะเบีียนัในัภาคฤด้ร้ีอนัไม่เกินั	9	ห้น่ัวยกิต้
	 	 	 (3)	การีลงทะเบีียนัที�มีจำานัวนัห้น่ัวยกิต้แต้กต่้างไปจากข้อ	 (2)	อาจทำาได้	 ทั�งนีั�จะต้้องได้รัีบีการีอนุัมัติ้จากอธิการีบีดีห้ร่ีอผ้้่ที�อธิการีบีดีมอบี
ห้มาย
	 	 	 (4)	 การีลงทะเบีียนัเรีียนัจะต้้องได้รัีบีความเห็้นัชำอบีจากอาจารีย์ที�ปรึีกษาและถ้้ารีายวิชำาใด	 มีข้อกำาห้นัดเกี�ยวกับีวิชำาที�ต้้องศึึกษาก่อนั 
(Pre	–	requisite)	ซึํ้�งได้กำาห้นัดไว้ในัห้ลักส้ต้รี	นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาปฏิิบัีติ้ต้ามข้อกำาห้นัดนัั�นัก่อนั	ห้ร่ีอได้รัีบีอนุัมัติ้เป็นักรีณีีพิัเศึษจึงจะมีสิทธิลงทะเบีียนั
วิชำานัั�นัๆ
	 	 	 (5)	นัักศึึกษาที�มิได้ลงทะเบีียนัภายในั	2	สัปดาห์้แรีกของภาคการีศึึกษาปกติ้	ห้ร่ีอภายในั	1	สัปดาห์้แรีกของภาคฤด้ร้ีอนั	จะไม่มีสิทธิศึึกษา
ในัภาคการีศึึกษานัั�นั	 ยกเว้นัในักรีณีีที�นัักศึึกษามีเห้ตุ้จำาเป็นัสุดวิสัย	 ต้้องได้รัีบีอนุัมัติ้ให้้ลงทะเบีียนัเป็นักรีณีีพิัเศึษจากอธิการีบีดีห้ร่ีอผ้้่ที�อธิการีบีดีมอบี
ห้มาย	  
 ข้้อ 13 การลังทะเบีัยนเรียนซ้ำำ�า 
	 	 	 (1)	นัักศึึกษาที�สอบีต้กในัรีายวิชำาเล่อกจะลงทะเบีียนัเรีียนัวิชำานัั�นัซํ้ำ�าอีกห้ร่ีอลงทะเบีียนัเรีียนัรีายวิชำาอ่�นัแทนัก็ได้
	 	 	 (2)	นัักศึึกษาจะลงทะเบีียนัเรีียนัซํ้ำ�ารีายวิชำาที�เคยศึึกษามาเฉพัาะในัรีายวิชำาที�สอบีได้รีะดับีคะแนันัต้ำ�ากว่า	C	เท่านัั�นั	และไม่นัำาห้น่ัวยกิต้มา
คำานัวณีค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยรีายภาคและค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสม
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หมวิด้ 5
การเพิ�มรายวิิชีาแลัะการเพิกถอนรายวิิชีา

   ข้้อ 14 การเพิ�มรายวิิชีาแลัะการเพิกถอนรายวิิชีา
	 	 	 (1)	การีขอเพิั�มรีายวิชำาจะกรีะทำาได้ภายในั	2	สัปดาห์้แรีกของภาคการีศึึกษาปกติ้ห้ร่ีอในัสัปดาห์้แรีกของภาคการีศึึกษาฤด้ร้ีอนั	นัับีตั้�งแต่้วันั
เปิดภาคการีศึึกษา
	 	 	 (2)	การีขอเพิักถ้อนัรีายวิชำาจะกรีะทำาได้ภายในั	6	สัปดาห์้แรีกของภาคการีศึึกษาปกติ้	ห้ร่ีอภายในั	3	สัปดาห์้แรีกของภาคฤด้ร้ีอนั	นัับีตั้�งแต่้
วันัเปิดภาคการีศึึกษา	การีขอเพิักถ้อนัรีายวิชำาภายในักำาห้นัดนีั�จะไม่บัีนัทึกในัรีายงานัผ่ลการีศึึกษา
	 	 	 (3)	การีขอเพักิถ้อนัรีายวิชำาภายห้ลังรีะยะเวลาที�กำาห้นัดไว้ในัข้อ	(2)	จะต้้องทำาคำาร้ีองขออนัมัุติ้เป็นักรีณีีพิัเศึษจากอธกิารีบีดหี้ร่ีอผ้้่ที�อธิการีบีดี
มอบีห้มาย	และต้้องได้รัีบีอนุัมัติ้ให้้เพิักถ้อนัก่อนั	วิชำาที�ขอเพิักถ้อนัจะบัีนัทึกสัญลักษณ์ี	W	ถ้้าไม่ได้รัีบีอนุัมัติ้นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิชำานัั�นัต่้อไป
	 	 	 (4)	การีขอเพิั�มและการีขอเพิักถ้อนัรีายวิชำาทุกกรีณีี	จำานัวนัห้น่ัวยกิต้ที�เห้ล่อจะต้้องไม่ขัดกับีจำานัวนัห้น่ัวยกิต้ต่้อภาคการีศึึกษา
	 	 	 (5)	กรีณีีการีขอเพิั�มรีายวิชำาและการีเพิักถ้อนัรีายวิชำาไม่เป็นัไปต้ามแนัวปฏิิบัีติ้ข้างต้้นัให้้อย้ใ่นัดุลยพิันิัจของอธิการีบีดีห้ร่ีอผ้้่ที�อธิการีบีดีมอบี
ห้มายเป็นัผ้้่พิัจารีณีา

หมวิด้ 6
การวัิด้ผลัการประเมินผลัการศึึกษา แลัะการจััด้สถานภาพข้องนักศึึกษา

 ข้้อ 15 การวัิด้แลัะประเมินผลัการศึึกษาในแต่ลัะรายวิิชีาจะใช้ำการีปรีะเมินัผ่ลเป็นัรีะดับีคะแนันัตั้วอักษรีต้ามค่ารีะดับีคะแนันั	ดังต่้อไปนีั�
	 	 	 (1)	ผ่ลการีสอบีของแต่้ละสาขาวิชำาแบ่ีงออกเป็นั	8	รีะดับี	ดังนีั�
	 รีะดับี	 				ความห้มาย	 ค่ารีะดับีคะแนันั
		 			A	 ดีเยี�ยม		(Excellent)	 								4.0
		 			B+	 ดีมาก		(Very	Good)	 								3.5
	 			B	 ดี		(Good)	 								3.0
	 			C+	 ค่อนัข้างดี		(Almost	Good)	 								2.5
		 			C	 พัอใช้ำ		(Fair)	 								2.0
		 			D+	 อ่อนั		(Poor)	 								1.5
	 			D	 อ่อนัมาก		(Very	Poor)	 								1.0
		 			F	 ต้ก		(Failed)	 									0
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	 	 	 	 การีให้้	F	ในัรีายวิชำาใดจะกรีะทำาได้ในักรีณีีต่้อไปนีั�
	 	 	 	 	 (1.1)	นัักศึึกษาเข้าสอบีและสอบีต้ก
	 	 	 	 	 (1.2)	นัักศึึกษาขาดสอบีโดยไม่ได้รัีบีอนุัมัติ้
	 	 	 	 	 (1.3)	นัักศึึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบีเน่ั�องจากได้รัีบีการีตั้ดสินัว่ามีเวลาเรีียนัไม่ถึ้งร้ีอยละ	80	ของเวลาเรีียนัทั�งห้มดในัรีายวิชำานัั�นั
	 	 	 	 	 (1.4)	นัักศึึกษาถ้้กตั้ดสินัว่าทำาผิ่ดรีะเบีียบีการีสอบี
																(2)	นัอกจากรีะดับีทั�ง	8	ดังกล่าวในัข้อ	(1)	แล้ว	ผ่ลการีศึึกษาของรีายวิชำาห้นึั�ง	ๆ	อาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ีซึํ้�งไม่มีค่ารีะดับีคะแนันั	
ดังนีั�	
  สัญลัักษณ์ คัวิามหมาย
	 	 W	 เพิักถ้อนัโดยได้รัีบีอนุัมัติ้		(Withdrawn	with	Permission)
	 	 S	 ผ่ลการีศึึกษาผ่่านั		(Satisfactory)
	 	 U	 ผ่ลการีศึึกษาไม่ผ่่านั		(Unsatisfactory)
	 	 I	 การีวัดผ่ลไม่สมบ้ีรีณ์ี		(Incomplete)
	 	 P	 การีศึึกษายังไม่สิ�นัสุด		(In	Progress)
	 	 X	 ไม่ได้รัีบีรีายงานัผ่ลการีศึึกษา		(No	Report)
	 	 V	 ผ้้่ร่ีวมฟัังคำาบีรีรียาย		(Visitor)
 
	 	 	 	 (2.1)	การีให้้	w	จะกรีะทำาได้เฉพัาะรีายวิชำาที�นัักศึึกษาได้ลงทะเบีียนัเรีียนัไว้โดยพิัจารีณีาจากกรีณีี	ดังต่้อไปนีั�
							 																 (1)	นัักศึึกษาขอเพิักถ้อนัรีายวิชำานัั�นั	ห้ร่ีอลาพัักการีศึึกษาห้ลังกำาห้นัดการีเพิักถ้อนั
	 	 	 											 (2)	นัักศึึกษาถ้้กสั�งพัักการีศึึกษาในัภาคการีศึึกษานัั�นั
				 	 	 											 (3)	นัักศึึกษาป่วยในัวันัที�ต้้องสอบีรีายวิชำานัั�นั	และได้รัีบีอนุัมัติ้ให้้เพิักถ้อนัจากอธิการีบีดีห้ร่ีอ	ผ้้่ที�ได้รัีบีมอบีห้มาย
	 				 	 	 (4)	นัักศึึกษาที�ได้สัญลักษณ์ี	I	แล้วขอลาพัักภาคการีศึึกษาถั้ดไป
	 	 	 	 (2.2)	การีให้้	S	จะกรีะทำาได้เฉพัาะรีายวิชำาที�ไม่มีห้น่ัวยกิต้ห้ร่ีอรีายวิชำาที�คณีะเห็้นัว่า	ไม่สมควรีปรีะเมินัผ่ลการีศึึกษาเป็นัรีะดับีคะแนันั
	ทั�งนีั�ผ่ลการีศึึกษาของนัักศึึกษาในัรีายวิชำานัั�นัจะต้้องอย่้ในัเกณีฑ์ิผ่่านั
	 	 	 	 (2.3)	การีให้้	U	จะกรีะทำาได้เฉพัาะรีายวิชำาเรีียนัที�กำาห้นัดไว้ในัข้อ(2.2)แต่้ผ่ลการีศึึกษาของนัักศึึกษาในัรีายวิชำานัั�นัไม่อย่้ในัเกณีฑ์ิผ่่านั
	 	 	 	 (2.4)	การีให้้	I	ในัรีายวิชำาใดจะกรีะทำาได้ในักรีณีีที�อาจารีย์ผ้้่สอนัและหั้วห้น้ัาสาขาวิชำาเห็้นัสมควรีให้้รีอผ่ลการีศึึกษาเพัรีาะนัักศึึกษาจะ
ทำางานัที�เป็นัส่วนัปรีะกอบีการีศึึกษาของรีายวิชำานัั�นัยังไม่เสร็ีจสมบ้ีรีณ์ี	 และนัักศึึกษาจะต้้องทำาการีสอบีและ/ห้ร่ีอทำางานัที�กำาห้นัดให้้ทำาเพิั�มขึ�นัให้้เสร็ีจ	
เพ่ั�อให้้อาจารีย์รีายงานัผ่ลการีสอบีภายในั	2	สัปดาห์้แรีกของภาคการีศึึกษาปกติ้ถั้ดไป	มิฉะนัั�นัสัญลักษณ์ี	Iจะเปลี�ยนัเป็นัรีะดับี	F	ไปโดยอัต้โนัมัติ้
	 	 	 	 (2.5)	การีให้้	P	จะกรีะทำาได้เฉพัาะรีายวิชำาที�ห้ลักส้ต้รีกำาห้นัดให้้มีการีสอบีห้ร่ีอทำางานัต่้อเน่ั�องกันัมากกวา่	1	ภาคการีศึึกษา	และยงัไม่มี
การีสอบีในัรีายวิชำานัั�นั
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	 	 	 	 (2.6)	การีให้้	X	จะกรีะทำาได้เฉพัาะรีายวิชำาที�ไม่ได้รีายงานัผ่ลการีสอบีปลายภาค
	 	 	 	 (2.7)	การีให้้	V	จะกรีะทำาให้้เฉพัาะรีายวิชำาที�นัักศึึกษาลงทะเบีียนัเข้าร่ีวมศึึกษาโดยไม่นัับีห้น่ัวยกิต้
 ข้้อ 16 การประเมินผลัการศึึกษา  
	 	 (1)	การีปรีะเมินัผ่ลการีศึึกษา	ให้้กรีะทำาเม่�อสิ�นัภาคการีศึึกษาปกติ้แต่้และภาค	
	 	 (2)	การีนัับีห้น่ัวยกิต้สะสมของนัักศึึกษาเพ่ั�อให้้ครีบีห้ลักส้ต้รี	ให้้นัับีเฉพัาะห้น่ัวยกิต้ของรีายวิชำาในัห้ลักส้ต้รีที�สอบีได้รีะดับี	A,	B+,	B,	C+,	C,	
D+,	D	และ	S	เท่านัั�นั	ในักรีณีีที�นัักศึึกษาลงทะเบีียนัเรีียนัวิชำาใดมากกว่าห้นึั�งครัี�ง	ให้้นัับีจำานัวนัห้น่ัวยกิต้ของรีายวิชำานัั�นัเข้าสะสมเพีัยงครัี�งเดียว
	 	 (3)	การีรีวมจำานัวนัห้น่ัวยกิต้	เพ่ั�อให้้ในัการีคำานัวณีรีะดับีคะแนันัเฉลี�ย	จะนัับีจากห้น่ัวยกิต้		ซึํ้�งรีายวิชำาที�สอบีได้รีะดับี	A,	B+,	B,	C+,	C,	D+,	
D	และ	F	จากการีสอบีครัี�งที�ได้คะแนันัที�ดีที�สุดในัการีคำานัวณีค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ย
	 	 (4)	รีะดับีคะแนันัเฉลี�ย	มี	2	ปรีะเภท	ซึํ้�งคำานัวณีได้ดังนีั�
	 	 	 	 	 (4.1)	รีะดับีคะแนันัเฉลี�ยรีายภาค	ให้้คำานัวณีผ่ลการีศึึกษาของนัักศึึกษาในัภาคการีศึึกษานัั�นั	โดยเอาผ่ลรีวมของผ่ลค้ณีของห้น่ัวยกิต้กับี
ค่ารีะดับีคะแนันัของแต่้ละวิชำาตั้�งห้ารีด้วยผ่ลรีวมของห้น่ัวยกิต้ของรีายวิชำาเห้ล่านัั�นั
	 	 	 	 	 (4.2)	รีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสม	ให้้คำานัวณีผ่ลการีศึึกษาของนัักศึึกษาตั้�งแต่้เข้าศึึกษาจนัถึ้งการีสอบีไล่สุดท้าย	โดยเอาผ่ลรีวมของผ่ลค้ณี
ของห้น่ัวยกิต้กับีค่ารีะดับีคะแนันัของแต่้ละรีายวิชำาตั้�งแล้ว	ห้ารีด้วยผ่ลรีวมของห้น่ัวยกิต้ของวิชำาดังกล่าว	ยกเว้นัรีายวิชำาที�ได้รัีบีรีะดับีคะแนันั	F
 ข้้อ 17 สถานภาพข้องนักศึึกษา 
	 	 (1)	การีจำาแนักสถ้านัภาพั	จะกรีะทำาเม่�อสิ�นัภาคการีศึึกษาปกติ้แต่้ละภาค	ทั�งนีั�ยกเว้นัเข้าศึึกษาเป็นัปีแรีกการีจำาแนักสถ้านัภาพัของนัักศึึกษา
จะกรีะทำาเม่�อสิ�นัภาคการีศึึกษาที�สองนัับีตั้�งแต่้เริี�มเข้าศึึกษา
	 	 (2)	สถ้านัภาพันัักศึึกษามี	2	ปรีะเภท	ค่อ	นัักศึึกษาปกติ้	และนัักศึึกษารีอพิันิัจ
	 	 	 	 	 (2.1)	นัักศึึกษาปกติ้	ได้แก่	นัักศึึกษาที�ได้รัีบีคะแนันัเฉลี�ยสะสมตั้�งแต่้	2.00	ขึ�นัไป
	 	 	 	 	 (2.2)	นัักศึึกษารีอพิันิัจ	ได้แก่	นัักศึึกษาที�ได้รัีบีคะแนันัเฉลี�ยสะสมตั้�งแต่้	1.50	ขึ�นัไป	แต่้ไม่ถึ้ง	2.00	

หมวิด้ 7
การย้ายคัณะ ย้ายสาข้าวิิชีา หร่อการย้ายรอบั

 ข้้อ 18 การย้ายคัณะ ย้ายสาข้าวิิชีา หร่อการย้ายรอบัของนัักศึึกษาภายในัมห้าวิทยาลัยให้้ดำาเนิันัการีดังนีั�
	 	 	 (1)	นัักศึึกษาที�ปรีะสงค์จะขอย้ายคณีะ	ย้ายสาขาวิชำาห้ร่ีอย้ายรีอบี	จะต้้องมีเวลาศึึกษาอย้่ในัคณีะห้ร่ีอสาขาวิชำาเดิม	ไม่น้ัอยกว่า	1	ภาคการี
ศึึกษาปกติ้
	 	 	 (2)	 การีขอย้ายคณีะห้ร่ีอสาขาวิชำาจะกรีะทาได้เม่�อสิ�นัสุดภาคการีศึึกษาปกต้ิแต่้จะต้้องให้้เสร็ีจสิ�นัก่อนัวันัสุดท้ายของการีเพิั�มวิชำาเรีียนัภาค
การีศึึกษาปกติ้	
	 	 	 (3)	การีขอยา้ยคณีะ	ย้ายสาขาวิชำา	ห้ร่ีอย้ายรีอบีเวลาเรีียนัจะกรีะทำาได้เพีัยงครัี�งเดียวในัรีะห้ว่างการีเป็นันัักศึึกษาของมห้าวิทยาลัย
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	 	 	 (4)	นัักศึึกษาที�ขอยา้ยคณีะ	ยา้ยสาขาวิชำาจะกรีะทำาไดต่้้อเม่�อได้รัีบีความเห้น็ัชำอบีจากอาจารียที์�ปรีกึษา	ห้วัห้นัา้สาขาวชิำาและคณีบีดขีองคณีะ
เดิมที�นัักศึึกษาสังกัดและต้้องได้รัีบีความเห็้นัชำอบีจากคณีบีดีของคณีะที�ขอย้ายเข้าในักรีณีีที�ย้ายคณีะ
	 	 	 (5)	 การีขอย้ายคณีะ	ห้ร่ีอย้ายสาขาวิชำาจะดำาเนิันัการีต้ามช่ำวงเวลาที�กำาห้นัดต้ามปฏิิทินัการีศึึกษาในัแต่้ละภาคการีศึึกษาและมีผ่ลสมบ้ีรีณ์ีก็
ต่้อเม่�อได้ปฏิิบัีติ้ต้ามขั�นัต้อนั	พัร้ีอมชำำารีะค่าธรีรีมเนีัยมต้ามอัต้รีาที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด
	 	 	 (6)	การีเทียบีรีายวิชำาต้้องเป็นัรีายวิชำาที�ได้สัญลักษณ์ีห้ร่ีอค่ารีะดับีเป็นัไปต้ามเกณีฑ์ิของคณีะห้ร่ีอสาขาวิชำาที�ขอย้ายเข้า
	 	 	 (7)	การีคำานัวณีค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสม	ให้้คำานัวณีทั�งรีายวิชำาที�ย้ายโอนัมาจากสาขาวิชำาเดิมและรีายวิชำาที�ได้ศึึกษาในัสาขาวิชำาให้ม่
	 	 	 (8)	 กรีณีีการีขอย้ายคณีะ	ห้ร่ีอสาขาวิชำาไม่เป็นัไปต้ามแนัวปฏิิบัีติ้ข้างต้้นัให้้อย้่ในัดุลยพิันิัจของอธิการีบีดี	 โดยคำาแนัะนัำาของคณีะกรีรีมการี
วิชำาการี

หมวิด้ 8
การลัาพักการศึึกษา การจัำาหน่ายช่ี�อออก

 ข้้อ 19 นักศึึกษามีสิทธิีลัาพักการศึึกษาในระหว่ิางการศึึกษา ดั้งนี�
	 	 (1)	 การีลาพัักการีศึึกษา	 เป็นัการีลาพัักทั�งภาคการีศึึกษาและถ้้าได้ลงทะเบีียนัไปแล้วให้้ยกเลิกการีลงทะเบีียนัเรีียนั	 	 โดยรีายวิชำาที�ได้ลง
ทะเบีียนัเรีียนัทั�งห้มดในัภาคการีศึึกษานัั�นัจะไม่ปรีากฏิในัใบีแสดงผ่ลการีศึึกษา
	 	 (2)	นัักศึึกษาที�มีความปรีะสงค์ขอลาพัักการีศึึกษาจะต้้องมีเห้ตุ้จำาเป็นัอันัสมควรีในักรีณีีใดกรีณีีห้นึั�งดังต่้อไปนีั�
	 	 	 	 (2.1)	เจ็บีป่วยจนัต้้องพัักรัีกษาเป็นัเวลานัานั	ต้ามคำาสั�งแพัทย์โดยมีใบีรัีบีรีองแพัทย์จากสถ้านัพัยาบีาลของรัีฐห้ร่ีอเอกชำนั
	 	 	 	 (2.2)	ถ้้กเกณีฑ์ิทห้ารี	ห้ร่ีอรีะดมพัลเข้ารัีบีรีาชำการีทห้ารีกองปรีะจำาการี
	 	 	 	 (2.3)	ได้รัีบีทุนัแลกเปลี�ยนันัักศึึกษารีะห้ว่างปรีะเทศึห้ร่ีอทุนัอ่�นัๆที�มห้าวิทยาลัยให้้การีสนัับีสนุันั
	 	 	 	 (2.4)	มีเห้ตุ้จำาเป็นัสุดวิสัยอ่�นัๆ	ซึํ้�งมห้าวิทยาลัยได้พิัจารีณีาแล้ว	เห็้นัสมควรีให้้ลาพัักการีศึึกษา
	 	 (3)	การีขอลาพัักการีศึึกษาครัี�งห้นึั�งๆ	นัักศึึกษาจะกรีะทำาได้ไม่เกินั	2	ภาคการีศึึกษาติ้ดต่้อกันั
	 	 (4)	 นัักศึึกษาที�ได้รัีบีอนุัมัติ้ให้้ลาพัักการีศึึกษาได้	 ให้้นัับีรีะยะเวลาที�ลาพัักอย้ใ่นัรีะยะเวลาของการีศึึกษาของห้ลักส้ต้รีนัั�นัๆด้วย	 ยกเว้นักรีณีี
เจ็บีป่วยต้้องพัักรัีกษาเป็นัเวลานัานั	ต้ามข้อ	(2.1)	ห้ร่ีอถ้้กเกณีฑ์ิทห้ารีห้ร่ีอรีะดมพัลเข้ารัีบีรีาชำการีทห้ารีกองปรีะจำาการี	ต้ามข้อ	(2.2)
	 	 (5)	นัักศึึกษาที�ไม่ได้ย่�นัเร่ี�องขอลาพัักการีศึึกษาและไม่ได้ลงทะเบีียนั	โดยไม่แจ้งให้้มห้าวิทยาลัยทรีาบีถึ้งเห้ตุ้จำาเป็นั	เกินัรีะยะเวลา	2	ภาคการี
ศึึกษาจะถ้้กจำาห้น่ัายช่ำ�อออก
	 	 (6)	การีขอลาพัักการีศึึกษาเพ่ั�อรัีกษาสถ้านัภาพัการีเป็นันัักศึึกษาจะมีผ่ลสมบ้ีรีณ์ีก็ต่้อเม่�อได้ปฏิิบัีติ้ต้ามขั�นัต้อนัที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด
	 	 (7)	กรีณีีการีลาพัักการีศึึกษาไม่เป็นัไปต้ามแนัวปฏิิบัีติ้ข้างต้้นัให้้อย้ใ่นัดุลยพิันิัจของอธิการีบีดีห้ร่ีอผ้้่ที�อธิการีบีดีมอบีห้มายเป็นัผ้้่พิัจารีณีา	
 ข้้อ 20 การจัำาหน่ายช่ี�อออก	นัักศึึกษาจะถ้้กจำาห้น่ัายช่ำ�อออกจากการีเป็นันัักศึึกษาโดยใช้ำรีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมเป็นัเกณีฑ์ิต้ามห้ลักส้ต้รีต่้าง	ๆ 	ดัง
ต่้อไปนีั�
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	 	 (1)	นัักศึึกษาได้รีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมต้ำ�ากว่า	1.50	ยกเว้นัเม่�อสิ�นัภาคการีศึึกษาแรีกของปีที�	1
	 	 (2)	นัักศึึกษาได้รีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมต้ำ�ากว่า	1.75	ในัสองภาคการีศึึกษาติ้ดต่้อกันั
	 	 (3)	นัักศึึกษาได้รีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมต้ำ�ากว่า	2.00	ในัสี�ภาคการีศึึกษาติ้ดต่้อกันั
	 	 (4)	นัักศึึกษาที�มีรีะยะเวลาศึึกษาครีบี	2	เท่า	ของรีะยะเวลาต้ามที�กำาห้นัดไว้ในัห้ลักส้ต้รีแล้ว	แต่้สอบีได้ห้น่ัวยกิต้ไม่ครีบีต้ามห้ลักส้ต้รี	ห้ร่ีอได้
รีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมต้ำ�ากว่า	2.00	จะถ้้กจำาห้น่ัายช่ำ�อออก

หมวิด้ 9
การลังทะเบีัยนรายวิิชีาข้้ามสถาบััน

 ข้้อ 21 การลังทะเบีัยนรายวิิชีาข้้ามสถาบัันมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคัเนย์จึงกำาห้นัดรีายละเอียดว่าด้วยการีลงทะเบีียนัรีายวิชำาข้ามสถ้าบัีนัดังต่้อ
ไปนีั�
	 	 (1)	เกณีฑ์ิการีรัีบีนัักศึึกษาอย่้ในัสถ้าบัีนัอ่�นัศึึกษาข้ามสถ้าบัีนั
	 	 	 (1.1)	เป็นัผ้้่กำาลังศึึกษาอย่้ในัสถ้าบัีนัอุดมศึึกษาอ่�นัทั�งภายในัและนัอกปรีะเทศึ
	 	 	 (1.2)	นัักศึึกษาต้้องย่�นัคำาร้ีองพัร้ีอมเอกสารีขอลงทะเบีียนัข้ามสถ้าบัีนัจากสถ้าบัีนัต้้นัสังกัดต่้อสำานัักทะเบีียนัและปรีะมวลผ่ลก่อนัเปิด
ภาคการีศึึกษานัั�นัๆ	ไม่น้ัอยกว่า	2	สัปดาห์้	เพ่ั�อขออนุัมัติ้จากอธิการีบีดีห้ร่ีอผ้้่ที�อธิการีบีดีมอบีห้มาย
	 	 	 (1.3)	 นัักศึึกษาที�ได้รัีบีอนัุมัติ้ให้้ลงทะเบีียนัรีายวิชำาแล้วต้้องชำำารีะค่าห้นั่วยกิต้และค่าธรีรีมเนัียมต้ามที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัดและต้้อง
ปฏิิบัีติ้ต้ามรีะเบีียบีของมห้าวิทยาลัยในัส่วนัที�เกี�ยวข้องอ่�นั	ๆ
	 	 (2)	เกณีฑ์ิการีให้้นัักศึึกษามห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์ศึึกษาข้ามสถ้าบัีนั
	 	 	 (2.1)	 เป็นันัักศึึกษาที�ลงทะเบีียนัในัภาคการีศึึกษานัั�นัเป็นัภาคสุดท้ายที�จะสำาเร็ีจการีศึึกษา	และมห้าวิทยาลัยมิได้เปิดสอนัรีายวิชำาดัง
กล่าวในัภาคการีศึึกษานัั�นั
	 	 	 (2.2)	 สถ้าบีันัการีศึึกษาที�จะอนัุมัติ้ให้้ศึึกษาข้ามสถ้าบีันัได้นัั�นั	 ต้้องเป็นัสถ้าบีันัอุดมศึึกษาที�ห้น่ัวยงานัของรีัฐที�มีอำานัาจต้ามกฎห้มาย
รัีบีรีอง
	 	 	 (2.3)	 รีายวิชำาที�นัักศึึกษาจะขอศึึกษาข้ามสถ้าบัีนัต้้องเป็นัรีายวิชำาที�คณีะเห็้นัสมควรีและต้้องไม่ขัดต่้อข้อบัีงคับีในัห้ลักส้ต้รีต้ลอดจนั
นัโยบีายการีจัดการีศึึกษาของคณีะนัั�นัๆ
	 	 	 (2.4)	 นัักศึึกษาต้้องย่�นัคำาร้ีองขอศึึกษาข้ามสถ้าบัีนัพัร้ีอมเอกสารีรัีบีรีองสถ้านัภาพัการีเป็นันัักศึึกษาต่้อสำานัักงานัคณีะต้้นัสังกัดก่อนั
เปิดภาคการีศึึกษาไม่น้ัอยกว่า	2	สัปดาห์้	เพ่ั�อขออนุัมัติ้จากอธิการีบีดีห้ร่ีอผ้้่ที�อธิการีบีดีมอบีห้มาย
	 	 	 (2.5)	นัักศึึกษาที�ได้รัีบีอนุัมัติ้ให้้ศึึกษาข้ามสถ้าบัีนัได้จะต้้องปฏิิบัีติ้ต้ามรีะเบีียบีว่าด้วยการีลงทะเบีียนัของสถ้าบัีนันัั�นั	ๆ
	 	 (3)	รีายวิชำาที�สามารีถ้ศึึกษาข้ามสถ้าบัีนัได้ต้้องเป็นัรีายวิชำาที�มีเน่ั�อห้าเทียบีเคียงกันัได้	ห้ร่ีอมีเน่ั�อห้าสารีะครีอบีคลุมไม่น้ัอยกว่าสามในัสี�
ของรีายวิชำา
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	 	 (4)	มห้าวิทยาลัยจะดำาเนิันัการีเร่ี�องผ่ลการีศึึกษากับีสถ้าบัีนัที�ศึึกษาข้ามสถ้าบัีนัโดยต้รีงและให้้มีการีบัีนัทึกผ่ลการีศึึกษาในัทุกกรีณีี
	 	 (5)	กรีณีีการีลงทะเบีียนัรีายวิชำาข้ามสถ้าบัีนัไม่เป็นัไปต้ามแนัวปฏิิบัีติ้ขั�นัต้้นัให้้อย้่ในัดุลยพิันิัจของอธิการีบีดีห้ร่ีอผ้้่ที�อธิการีบีดีมอบีห้มาย
เป็นัผ้้่พิัจารีณีา

หมวิด้ 10
การเทียบัวิิชีาแลัะโอนหน่วิยกิต

 ข้้อ 22 นักศึึกษาทุกหลัักสูตรสามารถเทียบัวิิชีาเรียนแลัะโอนหน่วิยกิตจัากการศึึกษาในระบับัการศึึกษานอกระบับัแลัะการศึึกษาตามอัธียาศัึย 
   เพ่ั�อให้้นัักศึึกษาทุกคนัสามารีถ้เทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัได้	 โดยเฉพัาะการีศึึกษาในัรีะบีบีจะเป็นัการีเทียบีวิชำาและโอนัห้น่ัวยกิต้ของนัักศึึกษา
จากสถ้าบัีนัอุดมศึึกษาที�ปรีะสงค์จะเข้าศึึกษาต่้อในัมห้าวิทยาลัยแบ่ีงออกเป็นัสองปรีะเภท	 ค่อการีเทียบีโอนัห้น่ัวยกิต้มาศึึกษาต่้อ	 และการีขอศึึกษา
ปริีญญาที�สอง	ส่วนัการีศึึกษานัอกรีะบีบีและการีศึึกษาต้ามอัธยาศัึยเป็นัการีเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัร้้ีและให้้ห้น่ัวยกิต้เข้าส่้การีศึึกษาในัรีะบีบี	
	 	 	 การีเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนั	 ห้มายถึ้ง	 การีนัำาผ่ลการีเรีียนัร้้ีซึํ้�งเป็นัความร้้ี	 ทักษะ	 และปรีะสบีการีณ์ีของบุีคคลที�เกิดจากการีศึึกษาในัรีะบีบี	
นัอกรีะบีบีและต้ามอัธยาศัึยที�สั�งสมไว้มาปรีะเมินัเพ่ั�อเข้าส่้การีศึึกษาในัรีะบีบีมห้าวิทยาลัย
	 	 	 การีเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัต้ามรีะเบีียบีนีั�	ไม่รีวมถึ้งการีเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัอันัเน่ั�องมาจากการียา้ยห้ร่ีอเปลี�ยนัรีะห้ว่างคณีะห้ร่ีอสาขาวิชำา
ภายในัมห้าวิทยาลัย
	 	 	 การีปรีะเมินัผ่ลการีเรีียนัร้้ีที�มีมาก่อนั	 ห้มายถึ้ง	 รีะบีบีที�สถ้าบัีนัอุดมศึึกษาปรีะเมินัค่าและอนุัมัติ้เทียบีโอนัห้น่ัวยกิต้ให้้นัักศึึกษาที�สามารีถ้
แสดงออกได้อย่างชัำดเจนัถึ้งความร้ี้ที�ได้จากปรีะสบีการีณ์ีการีเรีียนัร้้ีของต้นัเอง	 พัร้ีอมทั�งมีเอกสารีซึํ้�งแสดงว่าบุีคคลนัั�นัมีผ่ลสัมฤทธิ�ต้รีงต้ามสมรีรีถ้นัะที�
กำาห้นัดไว้ในัรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาของห้ลักส้ต้รี
	 	 	 การีศึึกษาในัรีะบีบี	ห้มายถึ้ง	การีศึึกษาที�กำาห้นัดจุดมุ่งห้มายวิธีการีศึึกษา	ห้ลักส้ต้รี	รีะยะเวลาของการีศึึกษา	การีวัดและปรีะเมินัผ่ลซึํ้�งเป็นั
เง่�อนัไขของการีสำาเร็ีจการีศึึกษาที�แน่ันัอนั
	 	 	 การีศึึกษานัอกรีะบีบี	ห้มายถึ้ง	 การีศึึกษาที�มีการีย่ดห้ยุ่นัในัการีกำาห้นัดจุดมุ่งห้มายร้ีปแบีบี	 วิธีการีจัดการีศึึกษา	 รีะยะเวลาของการีศึึกษา
การีวัด	 และปรีะเมินัผ่ล	 ซึํ้�งเป็นัเง่�อนัไขของการีสำาเร็ีจการีศึึกษาโดยเน่ั�อห้าและห้ลักส้ต้รีจะต้้องมีความเห้มาะสม	 สอดคล้องกับีสภาพัปัญห้าและความ
ต้้องการีของบุีคคลแต่้ละกลุ่ม
	 	 	 การีศึึกษาต้ามอัธยาศัึย	ห้มายถึ้ง	การีศึึกษาที�ให้้ผ้้่เรีียนัได้เรีียนัร้้ีด้วยต้นัเองต้ามความสนัใจ	ศัึกยภาพั	ความพัร้ีอมและโอกาส	โดยศึึกษาจาก
บุีคคล	ปรีะสบีการีณ์ี	สังคม	สภาพัแวดล้อม	ส่�อห้ร่ีอแห้ล่งความร้้ีอ่�นั	ๆ
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 (1) คุัณสมบััติข้องผู้มีสิทธิี�ข้อเทียบัโอนผลัการเรียน
	 		 	 	 (1.1)	การีเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัจากการีศึึกษาในัรีะบีบีส่้การีศึึกษาในัรีะบีบีของมห้าวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (1)	เป็นัผ้้่สำาเร็ีจการีศึึกษารีะดับีมัธยมศึึกษาต้อนัปลาย	ห้ร่ีอเทียบีเท่าขึ�นัไป
	 	 	 	 	 (2)	 ต้้องเป็นัห้ร่ีอเคยเป็นันัักศึึกษาของมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์ห้ร่ีอสถ้าบัีนัการีศึึกษารีะดับีอุดมศึึกษาห้ร่ีอเทียบีเท่าในั
ห้ลักส้ต้รีที�ห้น่ัวยงานัของรัีฐที�มีอำานัาจต้ามกฎห้มายรัีบีรีอง
	 	 	 	 	 (3)	กรีณีีคุณีสมบัีติ้ของผ้้่มีสิทธิ�ขอเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัไม่เป็นัไปต้ามเกณีฑ์ิข้อ	(1)	และ	(2)	ให้้คณีะกรีรีมการีเทียบีโอนั	โดย
ความเห็้นัชำอบีของคณีะกรีรีมการีวิชำาการี	กำาห้นัดคุณีสมบัีติ้อ่�นัๆ	ของผ้้่เทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัร้้ีเพิั�มเติ้มก็ได้
	 	 	 	 (1.2)	การีเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัจากการีศึึกษานัอกรีะบีบี	และต้ามอัธยาศัึยมาส่้การีศึึกษาในัรีะบีบีของมห้าวิทยาลัย
	 	 	 	 	 (1)	เป็นัผ้้่สำาเร็ีจการีศึึกษารีะดับีมัธยมศึึกษาต้อนัปลาย	ห้ร่ีอเทียบีเท่าขึ�นัไป	และผ่่านักรีะบีวนัการีคัดเล่อกและสมัครีเข้าศึึกษา
ต่้อเป็นันัักศึึกษาของมห้าวิทยาลัยแล้ว
	 	 	 	 	 (2)	ต้้องมีนััยสำาคัญในัด้านัปรีะสบีการีณ์ีจากการีทำางานัและปรีะสบีการีณ์ีชีำวิต้
	 	 	 	 	 (3)	ผ่่านัการีรัีบีรีองการีฝึึกอบีรีมจากห้น่ัวยงานัโดยผ่่านัการีปรีะเมินัจากมห้าวิทยาลัย
  (2) หลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอนผลัการเรียนเข้้าสู่การศึึกษาในระบับั
	 	 	 	 	(2.1)	การีเทียบีวิชำาเรีียนัและโอนัห้น่ัวยกิต้รีะห้ว่างการีศึึกษาในัรีะบีบี	 	 	
	 	 	 	 	 (1)	เป็นัรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาในัห้ลักส้ต้รีรีะดับีอุดมศึึกษา	ห้ร่ีอ	เทียบีเท่าที�ห้น่ัวยงานัของรัีฐที�มีอำานัาจต้ามกฎห้มายรัีบีรีอง	
	 	 	 	 	 (2)	เป็นัรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาที�มีเน่ั�อห้าสารีะครีอบีคลุมไม่น้ัอยกว่าสามในัสี�ของรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาที�ขอเทียบี
	 	 	 	 	 (3)	 เป็นัรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาที�สอบีไล่ได้ไม่ต้ำ�ากว่ารีะดับีคะแนันัตั้วอักษรี	 C	 ห้ร่ีอแต้้มคะแนันั	 2.00	 ห้ร่ีอเทียบีเท่าห้ร่ีอ
รีะดับีคะแนันัตั้วอักษรี	S
	 	 	 	 	 (4)	นัักศึึกษาจะเทียบีรีายวิชำาเรีียนัและโอนัห้น่ัวยกิต้ได้ไม่เกินัสามในัสี�ของจำานัวนัห้น่ัวยกิต้รีวมของห้ลักส้ต้รีที�ได้รัีบีโอนั
	 	 	 	 	 (5)	รีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาที�ขอเทียบีจะต้้องมีจำานัวนัห้น่ัวยกิต้ไม่น้ัอยกว่ารีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาที�เทียบีโอนัได้
	 	 	 	 	 (6)	รีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาที�เทียบีโอนัจากต่้างสถ้าบัีนัอุดมศึึกษาจะไม่นัำามาคำานัวณีแต้้มรีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสม
	 	 	 	 	 (7)	นัักศึึกษาจะต้้องใช้ำเวลาศึึกษาอย้่ในัมห้าวิทยาลัยอย่างน้ัอยห้นึั�งปีการีศึึกษา
	 	 	 	 	 (8)	ในักรีณีีที�มห้าวิทยาลัยเปิดห้ลักส้ต้รีให้ม่จะเทียบีโอนันัักศึึกษาเข้าศึึกษาได้ไม่เกินักว่าชัำ�นัปี	และภาคการีศึึกษาที�ได้รัีบีอนุัญาต้
ให้้มีนัักศึึกษาเรีียนัอย้่ต้ามห้ลักส้ต้รีที�ได้รัีบีความเห็้นัชำอบีแล้ว
	 	 	 	 	 (2.2)	ห้ลักเกณีฑ์ิการีเทียบีโอนัความร้้ี	และการีให้้ห้น่ัวยกิต้	จากการีศึึกษานัอกรีะบีบีและ/ห้ร่ีอการีศึึกษาต้ามอัธยาศัึยเข้าส่้การี	ศึึกษา
ในัรีะบีบี
	 	 	 	 	 	 (1)	การีเทียบีความร้้ีจะเทียบีเป็นัรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาต้ามห้ลักส้ต้รีที�เปิดสอนัในัมห้าวิทยาลัยที�ผ้้่ขอเทียบีต้้องการี
	 	 	 	 	 	 (2)	การีเทียบีปรีะสบีการีณ์ีจากการีทำางานัต้้องคำานึังถึ้งความร้้ีที�ได้จากปรีะสบีการีณ์ีเป็นัห้ลัก
	 	 	 	 	 	 (3)	 วิธีการีปรีะเมินัผ่ลการีเรีียนัร้้ีที�มีมาก่อนัเพ่ั�อการีเทียบีโอนัความร้ี้ในัแต่้ละรีายวิชำา	 ห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาและเกณีฑ์ิการีตั้ดสินั
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ของการีปรีะเมินัในัแต่้ละวิธี	ให้้เป็นัไปต้ามที�คณีะกรีรีมการีเทียบีโอนันัำาเสนัอผ่่านัคณีะกรีรีมการีวิชำาการีโดยผ่่านัความเห็้นัชำอบีของสภามห้าวิทยาลัย
	 	 	 (4)	ผ่ลการีปรีะเมินัจะต้้องเทียบีได้ไม่ต้ำ�ากว่ารีะดับีคะแนันัตั้วอักษรี	C	ห้ร่ีอแต้้มรีะดับีคะแนันั	2.00	ห้ร่ีอเทียบีเท่าสำาห้รัีบีรีายวิชำา	ห้ร่ีอกลุ่ม
รีายวิชำารีะดับีปริีญญาต้รีี	จึงจะให้้จำานัวนัห้น่ัวยกิต้	ของรีายวิชำาห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำานัั�นั	แต่้จะไม่ให้้รีะดับีคะแนันัตั้วอักษรีและไม่มีการีนัำามาคิดคะแนันัผ่ล
การีเรีียนั	ห้ร่ีอคำานัวณีแต้้มรีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสม
	 	 	 (5)	การีบัีนัทึกผ่ลการีเรีียนัให้้บัีนัทึกต้ามวิธีการีปรีะเมินั	ได้แก่
	 	 	 -	ห้น่ัวยกิต้จากการีทดสอบีมาต้รีฐานัให้้บัีนัทึก	“CS”	(Credits	from	Standardized	Test)
	 	 	 -	ห้น่ัวยกิต้จากการีทดสอบีที�ไม่ใช่ำการีทดสอบีมาต้รีฐานัให้้บัีนัทึก	“CE”	(Credits	from	Exam)
	 	 	 -	ห้น่ัวยกิต้จากการีปรีะเมินัการีศึึกษา/อบีรีมที�จัดขึ�นัโดยห้น่ัวยงานัอ่�นัที�ไม่ใช่ำสถ้าบัีนัอุดมศึึกษาให้้บัีนัทึก	“CT”	(Credits	from	Training)
	 	 	 -	ห้น่ัวยกิต้จากการีเสนัอแฟ้ัมสะสมผ่ลงานัให้้บัีนัทึก	“CP”	(Credits	from	Portfolio)
	 	 	 (6)	การีเทียบีรีายวิชำา	ห้ร่ีอกลุ่มรีายวิชำาจากการีศึึกษานัอกรีะบีบี	และ/ห้ร่ีอการีศึึกษาต้ามอัธยาศัึยให้้ห้น่ัวยกิต้	ได้รีวมกันัไม่เกินัสามในัสี�ของ
จำานัวนัห้น่ัวยกิต้รีวมของห้ลักส้ต้รีรีะดับีปริีญญาต้รีีที�ขอเทียบี	และใช้ำเวลาศึึกษาอย้่ในัมห้าวิทยาลัยอย่างน้ัอยห้นึั�งปีการีศึึกษา
 (3) ให้คัณะกรรมการเทียบัโอนด้ำาเนินการเทียบัโอนการศึึกษานอกระบับัแลัะตามอัธียาศัึยมาส่้การีศึึกษาในัรีะบีบีของมห้าวิทยาลัย	ดังนีั�
	 	(3.1)	กรีณีีเป็นัการีเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัร้้ีที�เป็นัการีเทียบีโอนัจากรีายวิชำาที�ผ่่านัการีเรีียนัจากสถ้าบัีนัการีศึึกษา	สถ้าบัีนัต่้างๆ	และการีฝึึก
อบีรีมจากห้น่ัวยงานัต่้างๆ	ให้้เป็นัไปดังต่้อไปนีั�
	 	 (1)	 พิัจารีณีาเอกสารีแสดงผ่ลการีเรีียนัร้้ี	 และเอกสารีที�อธิบีายรีายละเอียดการีฝึึกอบีรีมนีั�ว่ามีเน่ั�อห้าสอดคล้องและเป็นัปัจจุบัีนั
ต้ามมาต้รีฐานัในัห้ลักส้ต้รีของมห้าวิทยาลัย
	 	 (2)	ห้น่ัวยกิต้ที�ขอเทียบีโอนัต้้องมีค่าเทียบีเท่ากับีห้น่ัวยกิต้ในัรีายวิชำาของห้ลักส้ต้รี	และต้้องไม่เกินัห้นึั�งในัสามของจำานัวนัห้น่ัวยกิต้
รีวมในัแต่้ละห้ลักส้ต้รีของมห้าวิทยาลัย
	 	 (3)	การีเทียบีโอนัต้้องเทียบีทั�งรีายวิชำา	จะเป็นัส่วนัห้นึั�งของรีายวิชำาไม่ได้
	 	 (4)	ห้ากคณีะกรีรีมการีเทียบีโอนัเห็้นัสมควรีอาจจัดให้้มีการีทดสอบีความร้้ีโดยคณีะกรีรีมการีเทียบีโอนัเป็นัผ้้่ดำาเนิันัการี	เม่�อผ่่านั
กฎเกณีฑ์ิให้้ส่งผ่ลการีทดสอบีปรีะกอบีเอกสารีเสนัอมห้าวิทยาลัย
	 (3.2)	การีเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัร้้ีที�เป็นัการีเทียบีโอนัจากปรีะสบีการีณ์ี	สามารีถ้ทำาได้จากวิธีการี	ดังต่้อไปนีั�
	 	 (1)	ผ่ลจากการีเรีียนัร้้ีจากห้น่ัวยงานั	ห้ร่ีอจากที�ทำางานั
	 	 (2)	การีเรีียนัร้้ีด้วยต้นัเอง
	 	 (3)	การีใช้ำเวลาว่าง	ห้ร่ีองานัอดิเรีก
	 	 (4)	การีศึึกษาด้งานั
	 	 	 (5)	การีท่องเที�ยว
	 	 	 (6)	ปรีะสบีการีณ์ีจากการีทำางานั
	 	 		 (7)	การีฝึึกอบีรีมที�สถ้านัปรีะกอบีการีจัดขึ�นั
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	 	 		 (8)	การีฝึึกอบีรีมจากการีปฏิิบัีติ้งานั
	 	 		 (9)	การีสัมมนัาและปรีะชุำมเชิำงปฏิิบัีติ้การี
	 	 	 (10)	การีศึึกษาเอกเทศึ/การีทำางานัอาสาสมัครี
	 	 		 (11)	การีทำากิจกรีรีมและบีำาเพ็ัญปรีะโยชำน์ัในัชุำมชำนัและอ่�นั	ๆ
	 	 (3.3)	จากการีเรีียนัร้้ี	ข้อ	(3.2)	ให้้คณีะกรีรีมการีเทียบีโอนัดำาเนิันัการีดังต่้อไปนีั�
	 	 	 (1)	พิัจารีณีาเอกสารีแสดงความร้้ีความสามารีถ้ห้ร่ีอแฟ้ัมสะสมงานัที�ผ้้่ขอเทียบีโอนักล่าวอ้างว่ามีความครีบีถ้้วนัถ้้กต้้อง	และแสดง
ให้้เห็้นัถึ้งผ่ลการีเรีียนัร้้ีที�ครีอบีคลุมรีายวิชำาที�ขอเทียบีรีายวิชำาเรีียนัโดยมีเน่ั�อห้าสอดคล้องและเป็นัปัจจุบัีนัต้ามมาต้รีฐานัไม่น้ัอยกว่าสามในัสี�ของรีายวิชำา
ในัห้ลักส้ต้รีของมห้าวิทยาลัย
	 	 	 (2)	ห้นัว่ยกิต้ที�ขอเทยีบีโอนัต้้องมค่ีาเทยีบีเท่ากับีห้น่ัวยกิต้ในัรีายวิชำาของห้ลักส้ต้รี	และต้้องไมเ่กินัห้นึั�งในัสามของจำานัวนัห้นัว่ยกิต้
รีวมในัแต่้ละห้ลักส้ต้รีของมห้าวิทยาลัย
	 	 	 (3)	การีเทียบีโอนัต้้องเทียบีทั�งรีายวิชำา	จะเป็นัส่วนัห้นึั�งของรีายวิชำาไม่ได้
	 	 	 (4)	สำาห้รัีบีวิชำาทฤษฎีห้ร่ีอวิชำาที�ว่าด้วยห้ลักการีของแต่้ละห้ลักส้ต้รีต้้องมีการีทดสอบีความร้้ีโดยคณีะกรีรีมการีเทียบีโอนัและผ่ล
การีทดสอบีผ่่านัเกณีฑ์ิให้้ดำาเนิันัการีต้ามข้อ	(3.1)	วรีรีคสองต่้อไป
  (4) การเทียบัวิิชีาเรียนแลัะโอนหน่วิยกิตระหว่ิางการศึึกษาในระบับั แลัะ/หร่อการเทียบัโอนคัวิามรู้แลัะการให้หน่วิยกิต	จากการีศึึกษานัอก
รีะบีบีและ/ห้ร่ีอการีศึึกษาต้ามอัธยาศัึยเข้าส่้การีศึึกษาในัรีะบีบีได้	ทั�งนีั�ต้้องเป็นัไปต้ามเกณีฑ์ิการีเทียบีโอนัที�กำาห้นัดในัแต่้ละลักษณีะ	และถ้้ามีการีเทียบี
โอนัห้ลายรีะบีบีรีวมกันัทั�งห้มดต้้องไม่เกินัสามในัสี�ของจำานัวนัห้น่ัวยกิต้รีวมของห้ลักส้ต้รีรีะดับีปริีญญาต้รีีที�ขอเทียบี	และใช้ำเวลาศึึกษาอย้ใ่นัมห้าวิทยาลัย
อย่างน้ัอยห้นึั�งปีการีศึึกษา
  (5) มหาวิิทยาลััยจัะมีคัำาสั�งแต่งตั�งคัณะกรรมการเทียบัโอนผ่ลการีเรีียนัรีะดับีปริีญญาต้รีีเป็นัผ้้่รัีบีผิ่ดชำอบีดำาเนิันัการีเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนั	
รีวมถึ้งการีให้้คำาแนัะนัำาแก่ผ้้่ขอเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนั
  (6) ระยะเวิลัา แบับัฟอร์ม ขั้�นตอนแลัะคั่าธีรรมเนียม	 ในัการีดำาเนัินัการีให้้เป็นัไปต้ามที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด	 โดยความเห้็นัชำอบีของคณีะ
กรีรีมการีวิชำาการี
  (7) กรณกีารเทียบัวิิชีาแลัะโอนหนว่ิยกติที�ไมเ่ป็นไปตามนี�	ให้้คณีะกรีรีมการีเทยีบีโอนัทำาความเห้น็ัเบ่ี�องต้้นั	พัรีอ้มแนัวทางในัการีดำาเนิันัการี
ผ่่านัคณีะกรีรีมการีวิชำาการีเสนัอต่้ออธิการีบีดีเป็นัผ้้่พิัจารีณีา
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หมวิด้ 11
การศึึกษาปริญญาที�สอง ระดั้บัปริญญาตรี

 ข้้อ 23 การศึึกษาปริญญาที�สอง ระดั้บัปริญญาตรี
	 	 (1)	คุณีสมบัีติ้ของผ้้่สมัครีเข้าเป็นันัักศึึกษาปริีญญาที�สอง
	 	 	 (1.1)	เป็นัผ้้่มีคุณีสมบัีติ้ต้ามที�รีะบุีไว้ในัข้อกำาห้นัดของแต่้ละห้ลักสุต้รี
	 	 	 (1.2)	 เป็นัผ้้่สำาเร็ีจการีศึึกษาไม่ต้ำ�ากว่าขั�นัปริีญญาต้รีีห้ร่ีอเทียบีเท่าจากสถ้าบัีนัการีศึึกษาที�ห้น่ัวยงานัของรัีฐที�มีอำานัาจต้ามกฎห้มาย
รัีบีรีอง
	 	 (2)	การีศึึกษาปริีญญาที�สองให้้ถ่้อห้ลักเกณีฑ์ิ	ดังต่้อไปนีั�
	 		 	 (2.1)	ได้รัีบียกเว้นัการีเรีียนัรีายวิชำาในัห้มวดวิชำาศึึกษาทั�วไปของห้ลักส้ต้รีปริีญญาต้รีีที�ขอศึึกษาปริีญญาที�สอง	ในักรีณีีที�พิัจารีณีาแล้ว
เห็้นัว่า	 ผ้้่ขอศึึกษาปรีิญญาที�สองยังขาดความรี้้ในัห้มวดวิชำาศึึกษาทั�วไปก็อาจกำาห้นัดให้้ศึึกษาเพิั�มเติ้มวิชำาเห้ล่านัั�นัได้โดยให้้นัับีห้น่ัวยกิต้ต่้างห้ากไม่ถ่้อ
เป็นัห้น่ัวยกิต้สะสม
	 		 	 (2.2)	ต้้องลงทะเบีียนัเรีียนัวิชำาเพิั�มเติ้มอีกไม่น้ัอยกว่าร้ีอยละ	25	ของจำานัวนัห้น่ัวยกิต้รีวมต้ลอดห้ลักส้ต้รี
	 		 	 (2.3)	 รีายวิชำาใดที�ศึึกษามาแล้วทั�งห้มดในัปรีิญญาเดิมจะได้รัีบีพิัจารีณีาเทียบีโอนัห้นั่วยกิต้เพ่ั�อใช้ำในัแผ่นักำาห้นัดการีศึึกษาของสาขา
วิชำาให้ม่	รีายวิชำาที�โอนัไม่ได้ให้้ตั้ดออก
	 	 	 (2.4)	 รีายวิชำาที�จะเทียบีโอนัห้นั่วยกิต้สะสมได้จะต้้องมีเน่ั�อห้าสารีะครีอบีคลุม	 ไม่น้ัอยกว่าสามในัสี�ของรีายวิชำาที�ขอเทียบีโอนัและมี
ผ่ลการีเรีียนัเทียบีได้ไม่ต้ำ�ากว่ารีะดับี	C
	 		 	 (2.5)	การีพิัจารีณีารีายวิชำาที�เคยศึึกษามาแล้วในัปริีญญาเดิมให้้อย้่ในัดุลยพิันิัจของมห้าวิทยาลัย
	 		 	 (2.6)	กรีณีีที�มห้าวิทยาลัยพิัจารีณีาเห็้นัว่า	ผ้้่ขอศึึกษาปริีญญาที�สองยังขาดความร้้ีเบ่ี�องต้้นับีางวิชำา	ก็อาจกำาห้นัดให้้ศึึกษาเพิั�มเติ้มวิชำา
เห้ล่านัั�นัได้
	 	 	 	(2.7)	การีพิัจารีณีารัีบีห้ร่ีอไม่รัีบีนัักศึึกษาปริีญญาที�สองนัั�นัให้้อย้่ในัดุลยพิันิัจของมห้าวิทยาลัย
	 	 (3)	รีะยะเวลาในัการีศึึกษาปริีญญาที�สอง	ไม่เกินัสองเท่าของจำานัวนัเวลาที�กำาห้นัดไว้ที�ต้้องศึึกษาในัห้ลักส้ต้รีตั้�งแต่้การีเริี�มเรีียนัครัี�งแรีก
	 	 (4)	การีพิัจารีณีาเทียบีวิชำาเรีียนัและโอนัห้น่ัวยกิต้	ให้้เป็นัไปต้ามข้อบัีงคับีห้มวด	10	การีเทียบีวิชำาและโอนัห้น่ัวยกิต้

หมวิด้ 12
การสำาเร็จัการศึึกษา การให้อนุปริญญา แลัะการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม

 ข้้อ 24 การสำาเร็จัการศึึกษา	นัักศึึกษาที�สำาเร็ีจการีศึึกษาห้ลักส้ต้รีรีะดับีปริีญญาต้รีี	ต้้องมีคุณีสมบัีติ้ดังนีั�
	 	 (1)	จะต้้องสอบีได้รีายวิชำาครีบีถ้้วนัต้ามห้ลักส้ต้รีและปฏิิบัีติ้ต้ามข้อกำาห้นัดอ่�นัๆ	ที�รีะบุีไว้ในัห้ลักส้ต้รีภายในัรีะยะเวลาที�กำาห้นัด
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	 	 (2)	ได้รีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมต้ลอดห้ลกัส้ต้รีไมต่้ำ�ากว่า	2.00	โดยรีะดับีคะแนันัของกลุ่มวิชำาเฉพัาะสาขาห้ร่ีอเอกบัีงคับีและเอกเล่อกจะต้้อง
ไม่ต้ำ�ากว่า	2.00
	 	 (3)	ไม่มีพัันัธะด้านัห้นีั�สินัใดๆ	กับีมห้าวิทยาลัย
	 	 (4)	คุณีสมบัีติ้อ่�นัๆ	ต้ามแต่้ละห้ลักส้ต้รีกำาห้นัด
	 	 (5)	นัักศึึกษาที�คาดว่าจะสำาเร็ีจการีศึึกษา	ให้้ปฏิิบัีติ้ดังนีั�
	 	 	 (5.1)	 นัักศึึกษาที�คาดว่าจะจบีในัแต้่ละภาคการีศึึกษา	 ให้้ย่�นัคำาร้ีองขอจบีการีศึึกษา(ต้ามแบีบี	 ท.มออ.	 06)	 ที�สำานัักทะเบีียนัและ
ปรีะมวลผ่ล	ภายในัรีะยะเวลาที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด
	 	 	 (5.2)	นัักศึึกษาที�ไม่ย่�นัคำาร้ีองขอจบีการีศึึกษา	ต้ามข้อ	(1)	ให้้ถ่้อว่าไม่ปรีะสงค์ที�ขอจบีการีศึึกษาในัภาคการีศึึกษานัั�นัๆ	และมห้าวิทยาลัย
ขอสงวนัสิทธิ�ไม่เสนัอรีายช่ำ�อเพิั�มขออนุัมัติ้ต่้อสภามห้าวิทยาลัย

 ข้้อ 25 การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
	 	 (1)	นัักศึึกษามีสิทธิ�ที�จะได้รัีบีปริีญญาต้รีีเกียรีติ้นิัยมต้้องมีคุณีสมบัีติ้	ดังนีั�
	 	 	 (1.1)	มีรีะยะเวลาศึึกษาไม่เกินั	8	ภาคการีศึึกษาปกติ้	ทั�งนีั�ไม่นัับีภาคการีศึึกษาฤด้ร้ีอนั		นัับีเฉพัาะภาคการีศึึกษาที�ลงทะเบีียนัเรีียนั
นัักศึึกษาที�ลงทะเบีียนัเรีียนัในัภาคฤด้ร้ีอนัต่้อจากการีศึึกษาสุดท้ายของห้ลักส้ต้รีไม่มีสิทธิ�ได้รัีบีเกียรีติ้นิัยม
	 	 	 (1.2)	 นัักศึึกษาที�มีการีโอนัย้ายสาขาวิชำาห้ร่ีอคณีะวิชำา	 ให้้นัับีรีะยะเวลาการีศึึกษาตั้�งแต่้	 ปีการีศึึกษาแรีกที�เข้าเป็นันัักศึึกษาของ
มห้าวิทยาลัย
	 	 	 (1.3)	สอบีได้จำานัวนัห้น่ัวยกิต้ครีบีต้ามห้ลักส้ต้รี
	 	 	 		 (1.4)	ไม่เคยลงทะเบีียนัเรีียนัซํ้ำ�าในัรีายวิชำาใด
	 	 	 		 (1.5)	ไม่เคยได้รัีบีผ่ลการีศึึกษารีะดับี	F	ห้ร่ีอได้สัญลักษณ์ี	U	ห้ร่ีอ	WW	ในัรีายวิชำาใด
	 	 	 		 (1.6)	ไม่เป็นันัักศึึกษาที�เทียบีวิชำาเรีียนัและโอนัห้น่ัวยกิต้รีะห้ว่างการีศึึกษาในัรีะบีบีห้ร่ีอเทียบีโอนัความร้้ีและการีให้้ห้น่ัวยกิต้จากการี
ศึึกษานัอกรีะบีบีและการีศึึกษาต้ามอัธยาศัึยเข้าส่้การีศึึกษาในัรีะบีบี
	 	 	 (2)	การีให้้ปริีญญาเกียรีติ้นิัยมแบ่ีงเป็นั
	 		 	 		 (2.1)	 ปริีญญาเกียรีติ้นิัยมอันัดับีห้นึั�ง	 นัักศึึกษามีสิทธิ�ได้รัีบีปริีญญาเกียรีติ้นิัยมอันัดับีห้นึั�ง	 จะต้้องมีคุณีสมบัีติ้ต้ามที�กำาห้นัดไว้ในั	 
ข้อ(1)	และสอบีได้ค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมตั้�งแต่้	3.50	ขึ�นัไป	โดยไม่เคยได้ผ่ลการีเรีียนัรีะดับี	D	ในัรีายวิชำาใด
	 	 	 	 (2.2)	ปริีญญาเกียรีติ้นิัยมอันัดับีสอง	นัักศึึกษามีสิทธิ�ได้รัีบีปริีญญาเกียรีติ้นิัยมอันัดับีสอง	จะต้้องมีคุณีสมบัีติ้ต้ามที�กำาห้นัดไว้ในั 
ข้อ	(1)	และสอบีได้ค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมตั้�งแต่้	3.25	ขึ�นัไป
	 	 	 (3)	ในักรีณีีที�นัักศึึกษาลงทะเบีียนัเรีียนัเกินักว่าจำานัวนัห้น่ัวยกิต้ที�กำาห้นัดไว้ในัห้ลักส้ต้รี	ค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมในัข้อ	2(2.1)	และ	
ข้อ	2(2.2)	ให้้คำานัวณีจากรีายวิชำาและจำานัวนัห้น่ัวยกิต้ที�กำาห้นัดไว้ในัห้ลักส้ต้รี
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 ข้้อ 26 การให้อนุปริญญา	นัักศึึกษาที�ปรีะสงค์จะขอรัีบีอนุัปริีญญาสาขาใดต้้องมีคุณีสมบัีติ้	ดังนีั�
	 	 	 (1)	ได้ศึึกษาลักษณีะวิชำาต่้างๆและมีจำานัวนัห้น่ัวยกิต้ต้ามที�กำาห้นัดไว้ในัโครีงสร้ีางห้ลักส้ต้รีปริีญญาต้รีีของแต่้ละห้ลักส้ต้รี
	 	 	 (2)	ได้ค่ารีะดับีคะแนันัเฉลี�ยสะสมในัขณีะที�ขอรัีบีอนุัปริีญญาไม่ถึ้ง	2.00	แต่้ไม่ต้ำ�ากว่า	1.75
	 	 	 (3)	ไม่มีพัันัธะด้านัห้นีั�สินัใดๆ	กับีมห้าวิทยาลัย
	 	 	 (4)	คุณีสมบัีติ้อ่�นั	ๆ	ต้ามแต่้ละห้ลักส้ต้รีกำาห้นัด
	 	 	 (5)	นัักศึึกษาที�ปรีะสงค์จะขออนุัปริีญญา	ย่�นัคำาร้ีองแสดงความจำานังที�สำานัักทะเบีียนัและปรีะมวลผ่ล
	 	 	 (6)	กรีณีีการีขออนุัปริีญญาไม่เป็นัไปต้ามนีั�ให้้อธิการีบีดีเป็นัผ้้่พิัจารีณีา

การกำาหนด้ลัักษณะ ชีนิด้ ประเภท การใช้ี แลัะส่วินประกอบัข้องคัรุยวิิทยฐานะ 
เข็้มวิิทยฐานะ แลัะคัรุยประจัำาตำาแหน่ง1

  
  1.	ครุียบัีณีฑิิต้	เป็นัเส่�อคลุมทำาด้วยผ้่าแพัรี	ห้ร่ีอผ้่าซํ้าติ้นัสีดำา	ยาวคลุมเข่าพัอปรีะมาณี	ห้ลังจีบี	แขนักว้าง	ยาวต้กข้อศึอก	มีผ้่าแถ้บีห้้อยใต้้แขนั
ความยาวของผ่้าแถ้บีเห้น่ัอเข่าเล็กนั้อย	 ต้ัวเส่�อด้านัห้นั้าผ่่าต้ลอด	 มีแถ้บีสีขาวขนัาดข้างละ	 5	 เซํ้นัติ้เมต้รี	 ทั�ง	 2	 ข้าง	 กลางแขนัมีแถ้บีสีนัำ�าเงินั	 
กว้าง	 5	 เซํ้นัต้ิเมต้รี	 รีะดับีปรีิญญาต้รีี	 1	 แถ้บี	 มีผ่้าคล้องคอต้ามแบีบีครีุยปริีญญาสากล	 ด้านัในัเป็นัแพัรีสีทอง	 ด้านันัอกเป็นัผ่้ากำามะห้ยี�	 ห้ร่ีอผ้่ามอง 
ต้าก้สีฟ้ัาขอบีในัขลิบีด้วยแพัรีสีนัำ�าเงินักว้าง	2	เซํ้นัติ้เมต้รี		รีอบีนัอกขลิบีด้วยแพัรีสีทองกว้าง	2	เซํ้นัติ้เมต้รี	ไม่มีห้มวก
	 	 2.	ครุียมห้าบัีณีฑิิต้เช่ำนัเดียวกับีครุียบัีณีฑิิต้	กลางแขนัมีแถ้บีสีนัำ�าเงินักว้าง	5	เซํ้นัติ้เมต้รี	จำานัวนั	2	แถ้บี
	 	 3.	ครุียดุษฎีบัีณีฑิิต้	เช่ำนัเดียวกับีครุียมห้าบัีณีฑิิต้	กลางแขนัมีแถ้บีสีนัำ�าเงินักว้าง	5	เซํ้นัติ้เมต้รี	จำานัวนั	3	แถ้บี
	 	 4.	ความห้มายของสีต่้าง	ๆ	
									 	 	 สีฟ้ัา	 ห้มายถึ้ง			 คณีะบีริีห้ารีธุรีกิจ
										 	 	 สีแดงเล่อดห้ม้	 ห้มายถึ้ง			 คณีะวิศึวกรีรีมศึาสต้ร์ี				
											 	 	 สีเห้ล่อง	 ห้มายถึ้ง	 คณีะศิึลปศึาสต้ร์ีและวิทยาศึาสต้ร์ี			
											 	 	 สีขาว	 ห้มายถึ้ง		 คณีะนิัติ้ศึาสต้ร์ี			
	 	 5.	ครุียคณีาจารีย์ของมห้าวทิยาลยั	เป็นัเส่�อคลมุทำาด้วยผ้่าทึบีสีดำายาวเห้น่ัอ	ข้อเท้าปรีะมาณี	15	เซํ้นัติ้เมต้รี	ห้ลังจีบี	ตั้วเส่�อผ่่าอกต้ลอด	มีแถ้บี
กำามะห้ยี�สีนัำ�าเงินัเข้มกว้าง	6	เซํ้นัติ้เมต้รี	เย็บีติ้ดเป็นัสาบีต้ลอดด้านัห้น้ัาทั�งสองข้าง	แขนัเส่�อจีบีปลายบีานัยาวรีะดับีข้อม่อ	ผ้่าคล้องคอด้านันัอกทำาด้วย 
กำามะห้ยี�สีเห้ล่องทอง	 มีแถ้บีกำามะห้ยี�สีนัำ�าเงินัเข้ม	 กว้าง	 8.5	 เซํ้นัติ้เมต้รี	 และพัลิกเป็นัขลิบีด้านัในักว้าง	 1	 เซํ้นัติ้เมต้รี	 มีแถ้บีกำามะห้ยี�สีนัำ�าเงินัเข้ม			 
กว้าง	4	เซํ้นัติ้เมต้รี	จำานัวนั	4	แถ้บี	ติ้ดเรีียงกันัแต่้ละแถ้บีห่้างกันั	2	เซํ้นัติ้เมต้รี	มีเข็มวิทยฐานัะของมห้าวิทยาลัยติ้ดกึ�งกลางผ้่าคล้องคอ
	 	 6.	ครุียกรีรีมการีสภามห้าวิทยาลัย	รีองอธิการีบีดี	 ผ้้่ช่ำวยอธิการีบีดี	คณีบีดี	 ผ้้่อำานัวยการีศ้ึนัย์	 ผ้้่อำานัวยการีสำานััก	เช่ำนัเดียวกับีคณีาจารีย์ของ
มห้าวิทยาลัย	แต่้มีแถ้บีกำามะห้ยี�สีนัำ�าเงินัเข้ม	กว้าง	6	 เซํ้นัติ้เมต้รี	เย็บีติ้ดเป็นัสาบีต้ลอดด้านัห้น้ัาทั�งสองข้าง	 มีแถ้บีกำามะห้ยี�สีเห้ล่องทองกว้าง	2	 เซํ้นัติ้
เมต้รีอย้่ต้รีงกึ�งกลางของสาบีแต่้ละด้านั
	 	 7.	ครุียนัายกสภามห้าวิทยาลัย	เช่ำนัเดียวกับีกรีรีมการีสภามห้าวิทยาลัย	รีองอธิการีบีดี	ผ้้่ช่ำวยอธิการีบีดี	คณีบีดี	ผ้้่อำานัวยการีศ้ึนัย์	ผ้้่อำานัวยการีสำานััก
 
1	ข้อบัีงคับีมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	ว่าด้วยการีกำาห้นัดลักษณีะชำนิัด	ปรีะเภท	การีใช้ำและส่วนัปรีะกอบีของครุียวิทยฐานัะเข็มวิทยฐานัะ		และครุียปรีะจำาต้ำาแห้น่ัง	พั.ศึ.	2548
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แต่้มีสายสร้ีอยทำาด้วยโลห้ะสทีองห้้อยลงมาจากบ่ีาทั�งสองข้าง	และมเีข็มวิทยฐานัะของมห้าวทิยาลัยปรีะกอบีด้วยรัีศึมีล้อมรีอบีปรีะดบัีอย้ที่�กึ�งกลางของ
สายสร้ีอยเห้น่ัอไห้ล่ทั�งสองข้างปรีะดับีด้วยโบีว์สีขาว
	 	 8.	ครุียอธิการีบีดี	เช่ำนัเดียวกับีกรีรีมการีสภามห้าวิทยาลัย	รีองอธิการีบีดี	ผ้้่ช่ำวยอธิการีบีดี	คณีบีดี	ผ้้่อำานัวยการีศ้ึนัย์	ผ้้่อำานัวยการีสำานัักแต่้มีสาย
สรี้อยทำาด้วยโลห้ะสีเงินัห้้อยลงมาจากบี่าทั�งสองข้าง	 และมีเข็มวิทยฐานัะของมห้าวิทยาลัยปรีะกอบีด้วยรัีศึมีล้อมรีอบีปรีะดับีอย้่ที�กึ�งกลางของ
สายสร้ีอยเห้น่ัอไห้ล่	ทั�งสองข้างปรีะดับีด้วยโบีว์สีขาว
	 	 9.	เข็มวิทยฐานัะ	 ของมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์เป็นัโลห้ะสีทอง	 ร้ีปร่ีางเป็นัวงกลม	 โดยมีเส้นัรีอบีวงบีางเป็นัเส้นันัอกสุด	 และถั้ดเข้ามาเป็นั	
เส้นัรีอบีวงห้นัา	ห่้างจากเส้นัรีอบีวงห้นัามีเส้นัรีอบีห้นัา	และเส้นัรีอบีวงบีางอีกอย่างละเส้นัภายในัเน่ั�อที�ของเส้นัรีอบีวง	ต้อนับีนัเป็นัช่ำ�อของมห้าวิทยาลัย
ภาษาไทยว่า	“มห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์”	ต้อนัล่างเป็นัช่ำ�อมห้าวิทยาลัยภาษาอังกฤษ	“SOUTHEAST	ASIA	UNIVERSITY”	รีะห้ว่างช่ำ�อภาษาไทย
กับีช่ำ�อภาษาอังกฤษ	ทางด้านัซ้ํ้าย	เป็นั	พั.ศึ.	2516	ทางด้านัขวาเป็นัค.ศึ.	1973	เน่ั�อที�ต้รีงกลางของวงกลม	มีร้ีปแผ่นัที�ปรีะเทศึไทยล้อมด้วยภ้มิภาค 
บีางส่วนัของปรีะเทศึต้่าง	ๆ	เชำ่นั	พัม่า	เวียดนัามเห้นั่อ	เวียดนัามใต้้	กัมพั้ชำา	มาเลเซํ้ีย	และพั่�นัที�บีางส่วนัของมห้าสมุทรีแปซํ้ิฟัิกมห้าสมุทรีอินัเดีย	
	 	 10.	การีใช้ำครุียวิทยฐานัะ	เข็มวิทยฐานัะ	และครุียปรีะจำาต้ำาแห้น่ัง	ให้้ใช้ำต้ามปรีะเพัณีีปฏิิบัีติ้ของมห้าวิทยาลัย

นักศึึกษาพิเศึษ2

นัักศึึกษาพิัเศึษ	ห้มายถึ้ง	ผ้้่ที�มีคุณีสมบัีติ้ข้อใดข้อห้นึั�งดังนีั�
	 	 ก.	 นัักศึึกษาที�ได้รีับีการีคัดเล่อกเข้าศึึกษาในัมห้าวิทยาลัย	 แต้่มห้าวิทยาลัยได้พิัจารีณีาแล้วเห้็นัว่าห้ากได้รีับีการีเสรีิมความร้ี้พ่ั�นัฐานัก่อนั			
ก็อาจศึึกษาต่้อได้	จึงให้้อย่้ในัสภาพันัักศึึกษาทดลองเรีียนัในัรีายวิชำาต่้าง	ๆ	ต้ามที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด
	 	 ข.	บุีคคลภายนัอกที�สนัใจศึึกษาวิชำาบีางรีายวิชำา	เพ่ั�อเสริีมสร้ีางรีะดับีความร้้ีของต้นัให้้ส้งขึ�นั
 ข้้อ 1. การลังทะเบีัยน
	 	 1.1	นัักศึึกษาพิัเศึษ	ที�เป็นันัักศึึกษาทดลองเรีียนัจะต้้องลงทะเบีียนัเรีียนัในัแต่้ละภาคการีศึึกษาปกติ้	ไม่น้ัอยกว่า	6	ห้น่ัวยกิต้และไม่เกินั	15	ห้น่ัวยกิต้
	 	 1.2	นัักศึึกษาพิัเศึษที�เป็นับุีคคลภายนัอกที�สนัใจศึึกษาวิชำาบีางรีายวิชำาต้้องลงทะเบีียนัเรีียนัในัแต่้ละภาคการีศึึกษาปกติ้ไม่น้ัอยกว่า	3	ห้น่ัวยกิต้	
และไม่เกินั	9	ห้น่ัวยกิต้
 ข้้อ 2. การวัิด้ผลัการศึึกษา
	 	 การีวัดผ่ลการีศึึกษาสำาห้รัีบีนัักศึึกษาพิัเศึษในัรีายวิชำาต่้าง	ๆ	ให้้ใช้ำเกณีฑ์ิการีวัดผ่ลการีศึึกษาเดียวกับีนัักศึึกษาปกติ้
 ข้้อ 3. สภาพนักศึึกษา
	 	 3.1	สภาพัการีเป็นันัักศึึกษาพิัเศึษ	 ให้้เป็นัได้ครัี�งละ	1	ภาคการีศึึกษา	แต่้ไม่เกินั	2	 ภาคการีศึึกษาต้ิดต้่อกันัทั �งนัี �ไม่รีวมถ้ึงภาคการีศึึกษา 
ฤด้รี้อนั
	 	 3.2	นัักศึึกษาพิัเศึษ	จะต้้องได้ค่ารีะดับีเฉลี�ยปรีะจำาภาคการีศึึกษา	ไม่ต้ำ�ากว่า	2.00	จึงจะมีสิทธิเป็นันัักศึึกษาพิัเศึษในัภาคการีศึึกษาถั้ดไปได
	 	 3.3	การีเปลี�ยนัสภาพัจากนัักศึึกษาพัเิศึษ	เป็นันัักศึึกษาปกต้ไิด้นัั�นั	จะต้้องผ่่านัการีสอบีคดัเล่อก	และมคุีณีสมบีติั้ต้ามเกณีฑ์ิที�มห้าวทิยาลยักำาห้นัด

 ข้้อ 4 การเทียบัวิิชีาเรียนแลัะโอนหน่วิยกิต
	 	 นัักศึึกษาพิัเศึษเม่�อเปลี�ยนัสภาพัเป็นันัักศึึกษาปกต้ิแล้ว	 สามารีถ้นัำาเอารีายวิชำาที�ได้รัีบีจากการีศึึกษามาเทียบีวิชำาเรีียนัและเทียบีโอนัห้น่ัวยกิต้
		2	รีะเบีียบีมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	ว่าด้วยนัักศึึกษาพิัเศึษ	พั.ศึ.	2559
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เพ่ั�อเข้าศึึกษาต่้อในัคณีะและสาขาวิชำาต่้างๆ	ได้	ต้ามรีะเบีียบีมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์ว่าด้วยห้ลักเกณีฑ์ิการีเทียบีโอนัผ่ลการีเรีียนัรีะดับีปริีญญาเข้าส่้
การีศึึกษาในัรีะบีบี	พั.ศึ.	2547
 ข้้อ 5. นักศึึกษาพิเศึษ ไม่มีสิทธิี ดั้งต่อไปนี�
	 	 5.1	ขอให้้นัับีค่ารีะดบัีคะแนันัวชิำาซึํ้�งต้นัได้ศึึกษา	เป็นัค่ารีะดบัีคะแนันัส่วนัห้นึั�งในัห้ลกัส้ต้รีใดห้ลกัส้ต้รีห้นึั�ง	ยกเว้นันัักศึึกษาพัเิศึษที�เปลี�ยนัสภาพั
เป็นันัักศึึกษาปกติ้ได้แล้ว	อาจขอให้้มห้าวิทยาลัยพิัจารีณีาเทียบีวิชำาเรีียนัและโอนัห้น่ัวยกิต้ให้้ได้	
	 	 5.2	ขอรัีบีการียกเว้นัการีต้รีวจเล่อกเข้ารัีบีรีาชำการีทห้ารีห้ร่ีอเข้าศึึกษาวิชำาทห้ารี
 ข้้อ 6. อัตราค่ัาบัำารุงค่ัาเล่ัาเรียนแลัะค่ัาธีรรมเนียมให้้เป็นัไปต้ามปรีะกาศึของมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	
 ข้้อ 7. ให้อธิีการบัดี้เป็นผู้รักษาตามระเบีัยนนี�	ในักรีณีีที�มีปัญห้าให้้อย้่ในัดุลยพิันิัจของอธิการีบีดีเป็นัผ้้่วินิัจฉัยชีำ�ขาด

นักศึึกษาโคัรงการสัมฤทธิีบััตร3

	 “	นัักศึึกษาโครีงการีสัมฤทธิบัีต้รี”	ห้มายถึ้ง			บุีคคลทั�วไปไม่จำากัดเพัศึ	วัย	และวุฒิิการีศึึกษา
	 “	สัมฤทธิบัีต้รี	”	ห้มายถึ้ง	เป็นัการีให้้บีริีการีทางวิชำาการีห้ร่ีอฝึึกอบีรีมที�ส่งเสริีมการีศึึกษาต้ลอดชีำวิต้	เพ่ั�อเพิั�มพ้ันัความร้้ี	ทักษะ	สามารีถ้
นัำาไปยกรีะดับีคุณีภาพัชีำวิต้โดยไม่จำากัดวัยและวุฒิิการีศึึกษา																																																					
 ข้้อ 1  วัิตถุประสงค์ั
	 	 1.1	เพ่ั�อเปิดโอกาสทางการีศึึกษาให้้แก่บุีคคลที�สนัใจศึึกษาเพิั�มพ้ันัความร้้ีและพััฒินัาทักษะทางวิชำาการีและวิชำาชีำพัสามารีถ้นัำาไป	ยกรีะดับีคุณีภาพั
ชีำวิต้ต้ลอดจนัเพิั�มปรีะสิทธิภาพัในัการีปฏิิบัีติ้งานั
	 	 1.2	เพ่ั�อเพิั�มวิทยฐานัะ	สามารีถ้นัำาความร้้ีที�สอบีผ่่านัในัรีายวิชำาต่้างๆจากสัมฤทธิบัีต้รีมาเทียบีโอนั	เพั่�อเข้าศึึกษาต้่อในัห้ลักส้ต้รีรีะดับี 
ปริีญญาต้รีีของมห้าวิทยาลัยได้เม่�อมีคุณีสมบัีติ้ครีบีเป็นันัักศึึกษา
 ข้้อ 2  คุัณสมบััติข้องนักศึึกษา
	 	 2.1	บุีคคลทั�วไปที�สนัใจศึึกษาวิชำาบีางรีายวิชำา	เพ่ั�อเสริีมสร้ีางรีะดับีความร้้ีของต้นัให้้ส้งขึ�นั
	 	 2.2	ไม่กำาห้นัดวุฒิิการีศึึกษา	เพัศึ	อายุ
 ข้้อ 3  การลังทะเบีัยนเรียน
	 	 3.1	ให้้เป็นัไปต้ามช่ำวงรีะยะเวลาที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด
	 	 3.2	ในักรีณีีเป็นันัักศึึกษามห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	จะลงทะเบีียนัเรีียนัในัโครีงการีสัมฤทธิบัีต้รีรีวมกับีการีลงทะเบีียนัในัแต่้ละภาคการีศึึกษาแล้ว
ต้้องไม่เกินั	22	ห้น่ัวยกิต้	
 ข้้อ 4  การวัิด้ผลัการศึึกษา
	 	 การีวัดผ่ลการีศึึกษาในัรีายวิชำาต่้างๆ	ใช้ำเกณีฑ์ิการีวัดผ่ลการีศึึกษา	ดังนีั�
	 	 4.1	ผ้้่ที�ได้รัีบีผ่ลการีปรีะเมินัตั้�งแต่้ร้ีอยละ	60	ขึ�นัไป	ถ่้อว่าผ่ลการีศึึกษาผ่่านัเป็นัตั้วอักษรี	S
	 	 4.2	ผ้้่ที�ได้รัีบีผ่ลการีปรีะเมินัต้ำ�ากว่าร้ีอยละ	60	ถ่้อว่าผ่ลการีศึึกษาไม่ผ่่านัเป็นัตั้วอักษรี	U	ในักรีณีีซึํ้�งจะนัำานัักศึึกษาในัโครีงการีสัมฤทธิบีัต้รีมา
เทียบีโอนั	ให้้บัีนัทึกผ่ลการีศึึกษาในัใบีรีายงานัผ่ลการีศึึกษาเป็นั	CT	=	(credits	from	training)

3	รีะเบีียบีมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	ว่าด้วยนัักศึึกษาโครีงการีสัมฤทธิบัีต้รี	พั.ศึ.	2559	และ(ฉบัีบีที�	2	)	พั.ศึ.2562
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 ข้้อ 5  สถานภาพข้องนักศึึกษา
	 	 สถ้านัภาพัของนัักศึึกษาให้้มีอายุต้ลอดรีะยะเวลาที�มีการีลงทะเบีียนัในัภาคการีศึึกษานัั�นัๆ
 ข้้อ 6  การเทียบัวิิชีาเรียนแลัะโอนหน่วิยกิต
	 	 นัักศึึกษาโครีงการีสมัฤทธิบัีต้รีเม่�อเปลี�ยนัสถ้านัภาพัเปน็ันัักศึึกษาปกติ้แล้วสามารีถ้นัำารีายวิชำาที�ได้รัีบีจากสัมฤทธิบัีต้รีมาเทียบีวิชำาเรีียนัและเทียบี
โอนัห้นั่วยกิต้	เพั่�อเข้าศึึกษาต้่อรีะดับีปรีิญญาต้รีีในัคณีะและสาขาวิชำาต่้างๆได้ต้ามรีะเบีียบีมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์ว่าด้วยห้ลักเกณีฑิ์การีเทียบีโอนั
ผ่ลการีเรีียนัรีะดับีปริีญญาเข้าส่้การีศึึกษาในัรีะบีบี	พั.ศึ.	2547	
 ข้้อ 7  นักศึึกษาโคัรงการสัมฤทธิีบััตรไม่มีสิทธิี ดั้งนี�
	 	 7.1	ไม่มีสิทธิก้้ย่มเงินักองทุนัเพ่ั�อการีศึึกษา
	 	 7.2	ไม่มีสิทธิย่�นัการีขอยกเว้นัการีต้กลงเล่อกเข้ารัีบีรีาชำการีทห้ารีห้ร่ีอนัักศึึกษาวิชำาทห้ารี	
 ข้้อ 8  อัตราค่ัาเล่ัาเรียน ค่ัาบัำารุง แลัะค่ัาธีรรมเนียมต่างๆ	ของโครีงการีสัมฤทธิบัีต้รีให้้เป็นัไปต้ามปรีะกาศึของมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์
 ข้้อ 9 กรณีคัณะ/หลัักสูตรไม่สามารถปฏิิบััติตามระเบีัยบันี�ได้้ให้้อย้่ในัดุลยพิันิัจของอธการีบีดีเป็นัผ้้่วินิัจฉัยชีำ�ขาด

ระเบีัยบัปฏิิบััติในการสอบั4

	 เพ่ั�อให้้การีสอบีดำาเนิันัไปด้วยความเรีียบีร้ีอย	และมีปรีะสิทธิภาพัส้งสุด	มห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์จึงกำาห้นัดรีะเบีียบีปฏิิบัีติ้ในัการีสอบี	ดังนีั�
	 1.	 นัักศึึกษาที�มีสิทธิเข้าสอบี	ต้อ้งเป็นัผ่้้ลงทะเบีียนัเรีียนัรีายวิชำานัั�นั	ๆ	ครีบีต้ามขั�นัต้อนัที�กำาห้นัด	และมีรีายชำ่�อปรีากฏิในับีัญชีำรีายชำ่�อผ่้้มีสิทธิ
เข้าสอบีในัรีายวชิำานัั�นั	ๆ	ต้ามปรีะกาศึของคณีะห้รี่อสาขาวิชำา
	 2.	 การีเข้าห้้องสอบี	นัักศึึกษาต้้องปฏิิบัีต้ิ	ดังนัี�
	 	 2.1	 แต่้งกายให้้ถ้้กต้้องต้ามรีะเบีียบีที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัด	
	 	 2.2		มาถึ้งสถ้านัที�สอบีก่อนักำาห้นัดเวลาเริี�มสอบี	ควรีด้แผ่นัผั่งที�นัั�งสอบีให้้เรีียบีร้ีอย	และต้้องแสดงบัีต้รีปรีะจำาตั้วนัักศึึกษาในัขณีะเข้าห้้องสอบี 
ทุกครัี�ง	
	 	 2.3		ห้้ามเข้าห้้องสอบีก่อนัเวลาที�กำาห้นัด	และห้ลังจากเริี�มสอบีแล้ว	30	นัาที	เว้นัแต่้มีเห้ตุ้อันัสมควรีและได้รัีบีอนุัญาต้จากผ้้่ควบีคุมการีสอบี	
	 	 2.4		ห้้ามนัำาเอกสารีวัสดุสิ�งของและเคร่ี�องม่อส่�อสารีต้ลอดจนัเคร่ี�องคำานัวณีเข้าห้้องสอบีโดยเด็ดขาด	 เว้นัแต่้อาจารีย์ผ้้่ออกข้อสอบี	 ได้มีคำาสั�ง 
อนุัญาต้ไว้ในัข้อสอบี
	 3.	การีปฏิิบีัต้ิต้นัในัรีะห้ว่างเวลาสอบี	ให้้ปฏิิบีัต้ิดังนัี�
	 	 3.1		ห้้ามนัักศึึกษาออกจากห้้องสอบีก่อนั	30	นัาท	ีนัับีจากเวลาเรีิ�มสอบี
	 	 3.2	 นัักศึึกษาต้้องนัั�งต้ามที�จัดไว้ให้้	 ห้้ามเคล่�อนัย้ายห้ร่ีอลุกจากที�นัั�งสอบี	ห้ากมีข้อสงสัย	 ห้ร่ีอมีความปรีะสงค์อ่�นัใดให้้ยกม่อแจ้งผ้้่ควบีคุม 
การีสอบี
	 	 3.3		นัักศึึกษาต้้องลงลายม่อช่ำ�อในับัีญชีำรีายช่ำ�อ	นัักศึึกษาเข้าสอบี	(ม.อ.อ.005)	ต้ามที�ผ้้่ควบีคุมการีสอบีจัดเต้รีียมให้้มิฉะนัั�นัจะถ่้อว่าขาดสอบี
	 	 3.4		ห้้ามนัักศึึกษาพ้ัดคุยกันั	ถ้าม	ห้ร่ีอส่งอาณัีติ้สัญญาณี	ส่งคำาต้อบีให้้กันัห้ร่ีอทำาข้อสอบีแทนักันั	ต้ลอดจนัทำาความรีำาคาญต่้อผ้้่นัั�งข้างเคียง	เม่�อ
ผ่้ค้วบีคมุการีสอบีว่ากล่าวต้กัเต้อ่นัสิ�งใด	นักัศึกึษาต้้องเชำ่�อฟััง	ห้้ามขดัขน่ัห้รีอ่โต้้แย้งห้รีอ่แสดงกิรียิาที�ไม่เห้มาะสมใด	ๆ 	ทั�งสิ�นั	นักัศึกึษา	ผ่้ใ้ดฝ่ึาฝึนัไมเ่ช่ำ�อ
ฟััง	ผ่้้ควบีคุมการีสอบีมีสิทธิสั�งให้้ออกจากห้้องสอบีได้ทันัที	

4	คำาสั�งมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	ที�	130/2541	เร่ี�อง	รีะเบีียบีปฏิิบัีติ้ในัการีสอบี 85



	 	 3.5	 ผ่้้ควบีคุมการีสอบีมีอำานัาจต้รีวจค้นันัักศึึกษาผ่้ม้ีเห้ตุ้อันัควรีสงสัยว่าจะทำาการีทุจรีิต้ในัการีสอบีได้
	 	 3.6		เม่�อนัักศึึกษาทำาข้อสอบีเสร็ีจก่อนัเวลาที�กำาห้นัดให้้ส่งกรีะดาษคำาต้อบี	และอ่�นั	ๆ	 ที�ต้้องส่งค่นั	ต้ามคำาสั�งที�รีะบุีบีนักรีะดาษคำาถ้าม	มอบีให้้ผ่้้ 
ควบีคุมการีสอบีจึงออกจากห้้องสอบีได้
	 	 3.7	 เม่�อมีสัญญาณีห้มดเวลาสอบี	 นัักศึึกษาต้้องห้ยุดเขียนัคำาต้อบี	และส่งกรีะดาษคำาต้อบีและอ่�นั	 ๆ	 ที�ต้้องส่งค่นัต้ามคำาสั�งที�รีะบีุในัข้อสอบี 
มอบีให้้ผ่้้ควบีคุมการีสอบีทันัที
	 	 3.8		เม่�อออกจากห้้องสอบีแล้ว	นักัศึกึษาต้้องไปให้้พ้ันับีรีเิวณีห้้องสอบีโดยเรีว็ห้้ามส่งเสยีงทำาความรีำาคาญให้้แก่ผ่้ท้ี�กำาลงัสอบี	ห้ร่ีอส่งอาณีตั้ ิ
สัญญาณีเกี�ยวกับีวิชำาที�ทำาการีสอบีมาแล้ว	ให้้ผ่้้ที�อย่้ในัห้้องสอบี
	 4.	การีทุจริีต้ในัการีสอบี	ห้มายถ้ึงการีกรีะทำาในักรีณีีต้่อไปนัี�
	 	 4.1		นัักศึึกษานัำาเอกสารีอ่�นัเข้าห้้องสอบี	นัอกเห้นั่อจากที�ผ่้้คุมสอบีแจกให้้	ยกเว้นักรีณีีอนัุญาต้ให้้นัำาเอกสารีเข้าไป
	 	 4.2		มีข้อความใดๆ	ที�เกี�ยวข้องกบัีรีายวิชำาที�กำาลังสอบีอย้่ในัสิ�งของที�นัักศึึกษานัำาเข้าสอบีห้รี่อในัต้ัวนัักศึึกษา
		 	 4.3		มีเจต้นัาคัดลอกคำาต้อบีของผ่้้อ่�นัห้รี่อให้้คำาต้อบีของต้นัเป็นัปรีะโยชำนั์เก่�อก้ลต้่อคำาต้อบีของผ่้้อ่�นั	
		 	 4.4		การีกรีะทำาใด	ๆ	เพั่�อให้้ได้ข้อม้ลสำาห้รีับีการีต้อบีข้อสอบี	โดยวิธีการีที�ไม่ชำอบีด้วยรีะเบีียบี	กฎเกณีฑิ์และวิธีการีสอบีต้ามปกติ้วิสัย
	 5.	บีทลงโทษในักรีณีีทุจริีต้
		 	 5.1	ให้้ปรัีบีต้ก	(F)	ในัรีายวิชำานัั�นั	ห้ร่ีอ
		 	 5.2	ให้้ปรัีบีต้ก	(F)	ในัรีายวิชำานัั�นั	และให้้พัักการีศึึกษา	1	ภาคการีศึึกษาปกติ้ถั้ดไป	ห้ร่ีอ
		 	 5.3	พ้ันัสภาพัจากการีเป็นันัักศึึกษา
	 6.	ขั�นัต้อนัการีพิัจารีณีาลงโทษนัักศึึกษา	มีดังนีั�
	 	 6.1	 ผ้้่ควบีคุมการีสอบีรีวบีรีวมห้ลักฐานัการีทุจริีต้	 บัีนัทึกลงในัแบีบีพิัมพ์ั	 ทุจริีต้การีสอบีพัร้ีอมแยกกรีะดาษห้ร่ีอสมุดคำาต้อบี	 เสนัอปรีะธานั 
ศ้ึนัย์อำานัวยการีสอบี
	 	 6.2	 ให้้ผ้้่ควบีคุมการีสอบีแจ้งนัักศึึกษาที�ถ้้กชีำ�ปรีะเด็นัว่ามีม้ลความผิ่ดในัการีทุจริีต้ออกจากห้้องสอบี	และพับีปรีะธานัศ้ึนัย์อำานัวยการีสอบีเพ่ั�อให้้ 
ปากคำา
	 	 6.3	 ให้้ปรีะธานัศ้ึนัย์อำานัวยการีสอบี	นัำาเสนัอห้ลักฐานัและข้อม้ลการีทุจริีต้ต่้อคณีะกรีรีมการีอำานัวยการีสอบี
	 	 6.4	 คณีะกรีรีมการีอำานัวยการีสอบี	ปรีะชุำมพิัจารีณีาโทษต้ามลักษณีะการีทุจริีต้	ข้อ	5	แล้วเสนัออธิการีบีดีเพ่ั�ออนุัมัติ้
	 	 6.5	 เม่�อได้รัีบีอนุัมัติ้การีลงโทษแล้ว	ให้้หั้วห้น้ัาแผ่นักวินััยนัักศึึกษาเชิำญนัักศึึกษา	และ	/	ห้ร่ีอผ้้่ปกครีองมารัีบีทรีาบีผ่ลการีตั้ดสินัลงโทษพัร้ีอมลงช่ำ�อ
รัีบีทรีาบีเป็นัลายลักษณ์ีอักษรี	แล้วแจ้งช่ำ�อผ้้่ทุจริีต้การีสอบีต่้อผ้้่อำานัวยการีสำานัักทะเบีียนัและปรีะมวลผ่ล	และคณีบีดีที�เกี�ยวข้องเพ่ั�อดำาเนิันัการีต่้อไป
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เกณฑ์ิการให้ทุนการศึึกษา5

กำาห้นัดห้ลักเกณีฑ์ิ	การี	ให้้ทุนั	การี	ศึึกษา	ดังนีั�
	 1.	 ลักษณีะของทุนัแบ่ีงออกเป็นั	4	ปรีะเภท	ค่อ
	 	 1.1	 ทุนัสนัับีสนุันัค่าห้น่ัวยกิต้	และค่าบีำารุีงการีศึึกษา	100%
	 	 1.2	 ทุนัสนัับีสนุันัค่าห้น่ัวยกิต้	และค่าบีำารุีงการีศึึกษา		50%
	 	 1.3		ทุนัสนัับีสนุันัค่าห้น่ัวยกิต้	100%
	 	 1.4		ทุนัสนัับีสนุันัค่าห้น่ัวยกิต้	50%
	 2.	 ผ้้่มีสิทธิ�ที�จะได้รัีบีทุนัการีศึึกษา	จะต้้องเป็นัผ้้่ที�มีความปรีะสงค์ที�จะเข้าศึึกษาในัมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์ห้ร่ีอเป็นันัักศึึกษามห้าวิทยาลัย
เอเชีำยอาคเนัย์	และต้้องมีคุณีสมบัีติ้อย่างใด	อย่างห้นึั�ง		ดังต่้อไปนีั�
	 	 2.1	 ผ้้่มีฐานัะยากจนั	ห้ร่ีอ
	 	 2.2	 ผ้้่ที�สร้ีางห้ร่ีอสามารีถ้สร้ีางช่ำ�อเสียงให้้กับีมห้าวิทยาลัย		ห้ร่ีอ
	 	 2.3	 ผ้้่ที�มีผ่ลการีเรีียนัดี	ห้ร่ีอดีเด่นั	ห้ร่ีอ
	 	 2.4	 ทุนัสนัับีสนุันัการีศึึกษา
	 	 	 2.4.1		ผ้้่เป็นับุีต้รีห้ลานัคุณีย่าแปลก	เห้ม่อนัปิว	ห้ร่ีอ
	 	 	 2.4.2		ผ้้่เป็นับุีคลากรีของมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	ห้ร่ีอ
	 	 	 2.4.3		ผ้้่เป็นับุีต้รีธิดาของบุีคลากรีมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์					
	 	 2.5	 ผ้้่ที�มีห้น่ัวยงานัรีาชำการีได้ขอให้้มห้าวิทยาลัยสนัับีสนุันัทุนั	ห้ร่ีอ
	 	 2.6	 ผ้้่เป็นัพันัักงานัในัห้น่ัวยงานัภาครัีฐ,	พันัักงานัรัีฐวิสาห้กิจ,	สมาชิำกสภาท้องถิ้�นั		
	 3.	 การีดำาเนิันัการี
	 	 3.1	 ให้้คณีะกรีรีมการี	ต้ามคำาสั�งมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์ที�	106/2559	ลงวันัที�	12	พัฤษภาคม	2559	เร่ี�อง	แต้่งตั้�งคณีะกรีรีมการี
พิัจารีณีา	การีให้้ทุนัการีศึึกษาในัปีการีศึึกษา	2559	เป็นัผ้้่พิัจารีณีาผ้้่เห้มาะสมที�จะเป็นัผ้้่รัีบีทุนัการีศึึกษา
	 	 3.2	 การีดำาเนิันัการีต้ามข้อ	3.1	ให้้ดำาเนิันัการีต้ามห้ลักเกณีฑ์ิข้อ	1	ข้อ	2	และห้ลักเกณีฑ์ิต้ามรีะเบีียบี	ข้อบัีงคับี	ปรีะกาศึ	คำาสั�ง	มห้าวิทยาลัย
เอเชีำยอาคเนัย์	ว่าด้วยทุนัการีศึึกษาต่้าง	ๆ 	มาใช้ำบัีงคับีโดยอนุัโลม	โดยไม่ขัดห้ร่ีอแยง้กับีห้ลักเกณีฑ์ิที�กำาห้นัดต้ามบัีนัทึกนีั�		สำาห้รัีบีทุนัสนัับีสนุันัการีศึึกษา
ต้ามข้อ	2.4	เม่�อมีการีพิัจารีณีาต้ามความเห้มาะสมเป็นักรีณีี	ๆ 	ไป	กรีณีีที�มีผ้้่ได้รัีบีทุนัสนัับีสนุันัการีศึึกษาให้้ใช้ำงบีปรีะมาณีจากทุนัม้ลนิัธิห้ร่ีองบีปรีะมาณี
กลางของมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	
	 	 3.3	 เม่�อมีการีดำาเนิันัการีต้ามข้อ	3.1	และข้อ	3.2		เป็นัยุติ้แล้วให้้คณีะกรีรีมการีนัำาข้อพิัจารีณีาเสนัออธิการีบีดีพิัจารีณีาให้้ความเห็้นัชำอบี
	 	 3.4	 การีดำาเนิันัการีต้ามข้อ	3.1	และข้อ	3.2	มีปัญห้าอุปสรีรีคเกี�ยวกับีการีบีังคับีใชำ้รีะเบีียบีข้อบัีงคับี	คำาสั�ง	มห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	
ปรีะการีใด	ให้้คณีะกรีรีมการีนัำาเสนัออธิการีบีดีพิัจารีณีาชีำ�ขาด	อธิการีบีดีพิัจารีณีาชีำ�ขาดเป็นัปรีะการีใดให้้ถ่้อเป็นัสิ�นัสุด

5	คำาสั�งมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	ที�	1/2554	เร่ี�องเกณีฑ์ิการีให้้ทุนัการีศึึกษา	ปีการีศึึกษา	2554 87



บัทลังโทษนักศึึกษา6

	 ด้วยมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์มีนัโยบีายป้องกันัการีกรีะทำาผิ่ดวินััยของนัักศึึกษา	และสอดคล้องกับีมาต้รีการีของรัีฐบีาล	และกรีะทรีวง

ศึึกษาธิการี	โดยให้้สถ้านัศึึกษากำากับีด้แลความปรีะพัฤติ้ของนัักศึึกษา	เพ่ั�อให้้แนัวปฏิิบัีติ้ของมห้าวิทยาลัยเป็นัไปในัทิศึทางเดียว	ดังนีั�
	 1.	ความผิ่ดต่้อไปนีั�		ตั้ดคะแนันัความปรีะพัฤติ้	5-10	คะแนันั
	 	 1.1	แต่้งกายผิ่ดข้อกำาห้นัดที�มห้าวิทยาลัยกำาห้นัดไว้
	 	 1.2	ไว้ห้นัวดเครีาและผ่มยาวเกินัสมควรี
	 	 1.3	ส้บีบุีห้รีี�ในับีริีเวณีมห้าวิทยาลัย
	 	 1.4	ใช้ำห้ร่ีอห้ยิบีห้ร่ีอเคล่�อนัย้ายอุปกรีณ์ีการีสอนัการีฝึึกงานัที�จัดไว้โดยไม่ได้รัีบีอนุัญาต้
	 	 1.5	นัำาเอาวัต้ถุ้ปรีะดิษฐ์	เคร่ี�องใช้ำอุปกรีณ์ีการีสอนัการีฝึึกงานั	ห้ร่ีอสิ�งที�ต้นัปรีะดิษฐ์ขึ�นัออกจากห้้องปฏิิบัีติ้การีโดยไม่ได้รัีบีอนุัญาต้
	 2.	ความผิ่ดต่้อไปนีั�		ตั้ดคะแนันัความปรีะพัฤติ้	10-20	คะแนันั
	 	 2.1	กล่าววาจา	ห้ร่ีอแสดงกิริียาไม่สุภาพัต่้อบุีคคลทั�วไปในับีริีเวณีมห้าวิทยาลัย	ห้ร่ีอผ้้่ผ่่านัไปมา
	 	 2.2	แต่้งเคร่ี�องแบีบีนัักศึึกษาเข้าไปในัสถ้านัที�ไม่สมควรี	เช่ำนั	บ่ีอนัการีพันัันั	โรีงสุรีา	ห้ร่ีอ	บีาร์ี	โรีงห้ญิงโสเภณีี

	 3.	ความผิ่ดต่้อไปนีั�		ตั้ดคะแนันัความปรีะพัฤติ้	20-40	คะแนันั

	 	 3.1	แสดงกิริียาวาจาอันัลบีห้ล่้ห้ร่ีอไม่เคารีพัคร้ี	อาจารีย์

	 	 3.2	ชัำกชำวนัห้ร่ีอพัยายามก่อกวนัให้้เพ่ั�อนัักศึึกษาแต้กความสามัคคี

	 	 3.3	ก่อการีวิวาททั�งภายในัและภายนัอกห้าวิทยาลัย

	 	 3.4	ทำาลายทรัีพัย์สินัของมห้าวิทยาลัย	ห้ร่ีอของผ้้่อ่�นัโดยเจต้นัา

	 	 3.5	การีเล่นัพันัันัในับีริีเวณีมห้าวิทยาลัย

	 	 3.6	นัำาห้ร่ีอเสพัเคร่ี�องดองของเมา	ห้ร่ีอสิ�งเสพัติ้ดเข้ามาภายในัมห้าวิทยาลัย

	 	 3.7	ก่อความเสียห้ายใดๆ	ต่้อมห้าวิทยาลัย

	 4.	ความผิ่ดต่้อไปนีั�ถ่้อว่าเป็นัการีกรีะทำาผิ่ดต่้อวินััยนัักศึึกษาอย่างร้ีายแรีง	ให้้พัักการีศึึกษา	ห้ร่ีอตั้ดสิทธิเข้าสอบี	ห้ร่ีอรีอรัีบีการีอนุัมัติ้ปริีญญามี

กำาห้นัดไม่เกินัสองปีการีศึึกษา	เช่ำนั

	 	 4.1		การีวิวาททั�งภายในัและภายนัอกมห้าวิทยาลัยโดยมีห้ร่ีอไม่มีอาวุธพักพัา

	 	 4.2	 การีวิวาททั�งภายในัและภายนัอกมห้าวิทยาลัย	กรีณีีผ้้่ได้รัีบีบีาดเจ็บีมีคำาสั�งแพัทย์ให้้พัักรัีกษาตั้ว	ตั้�งแต่้	1	วันัขึ�นัไป
	 	 4.3	 การีวิวาทโดยมีการีรุีมทำาร้ีายที�มีบุีคคลร่ีวม	ตั้�งแต่้	3	คนัขึ�นัไป
	 	 4.4	 การีวิวาทเน่ั�องจากการีเสพัสุรีา
	 	 4.5	 เล่นัการีพันัันั	ห้ร่ีอการีเล่นัที�ส่อไปในัทางเล่นัการีพันัันั
 	 4.6	 การีกรีะทำาการีอ่�นัใด	ห้ร่ีอมีความปรีะพัฤติ้เส่�อมเสียช่ำ�อเสียงต่้อการีเป็นันัักศึึกษาห้ร่ีอต่้อมห้าวิทยาลัย
6	ปรีะกาศึมห้าวิทยาลัยเอเชีำยอาคเนัย์	เร่ี�องบีทลงโทษนัักศึึกษา 88



	 	 4.7	 ถ้้กตั้ดคะแนันัครัี�งเดียว	ห้ร่ีอห้ลายครัี�งรีวมกันัเกินักว่า	40	คะแนันั	แต่้ไม่เกินั	60	คะแนันั	ต้้องถ้้กลงโทษให้้พัักการีศึึกษามีกำาห้นัด	1	

ภาคการีศึึกษา

	 	 4.8	 ถ้้กตั้ดคะแนันัครัี�งเดียวห้ร่ีอห้ลายครัี�งรีวมกันัเกินั	60	คะแนันั	แต่้ไม่เกินั	80	คะแนันั	ต้้องถ้้กลงโทษให้้พัักการีศึึกษามีกำาห้นัด	2	ภาค

การีศึึกษา

	 	 4.9	 ถ้้กตั้ดคะแนันัครัี�งเดียว	ห้ร่ีอห้ลายครัี�งรีวมกันัเกินักว่า	80	คะแนันั	แต่้ไม่ถึ้ง	100	คะแนันั	ต้้องถ้้กลงโทษให้้พัักการีศึึกษามีกำาห้นัด	3	

ภาคการีศึึกษา

	 5.	ความผิ่ดต่้อไปนีั�ถ่้อว่าเป็นัการีกรีะทำาผิ่ดต่้อวินััยนัักศึึกษาอย่างร้ีายแรีง	ให้้พ้ันัสภาพันัักศึึกษา	

	 	 5.1		จำาห้น่ัายจ่ายแจกยาเสพัติ้ดให้้โทษร้ีายแรีง

	 	 5.2		พักพัาอาวุธ	วัต้ถุ้รีะเบิีดต้้องห้้าม	เข้ามาภายในัมห้าวิทยาลัย

	 	 5.3		ถ้้กตั้ดคะแนันัครัี�งเดียวกันัห้ร่ีอห้ลายครัี�งรีวมกันัครีบี	100	คะแนันั

	 6.	ความผิ่ดต่้อไปนีั�ถ่้อว่าเป็นัการีกรีะทำาผิ่ดต่้อวินััยนัักศึึกษาอย่างร้ีายแรีงมาก	ให้้ไล่ออก	

	 	 6.1		ต้้องโทษทางอาญา	โดยคำาพิัพัากษาถึ้งที�สุดให้้จำาคุก	เว้นัแต่้เป็นัโทษสำาห้รัีบีความผิ่ดที�ได้กรีะทำาโดยปรีะมาทห้ร่ีอความผิ่ดลหุ้โทษ

	 	 6.2		กรีะทำาการีทุจริีต้อย่างร้ีายแรีงมาก	ห้ร่ีอมีความปรีะพัฤติ้ผิ่ดเส่�อมเสียอยา่งร้ีายแรีง

ห้มายเห้ตุ้	:	ข้อม้ล	ดัง	กล่าว	เป็นั	ข้อม้ล	เบ่ี�องต้้นั	ทั�งนีั�	ห้าก	ท่านั	สนัใจ		ขอข้อม้ล	โดยละเอียดได้จากห้น่ัวย	งานั	ที�รัีบีผิ่ดชำอบี	ของ	มห้าวิทยาลัย
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ดร.พุฒิธร  จิรายุส
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รักษาการผูอำนวยการหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

ผูอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

และรักษาการผูอำนวยการสำนักวิชาการ

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University 
(London Campus)

ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาเอก
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาโท
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเนต)

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564)

ช่�อสูถาบัันอุดุมศึกษา มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์
คณะ/สูาขาวิิชา คณะวิิศวิกรรมศาสตร์/สาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า

1. ช่�อหลัักสููตร
    ช่�อภาษาไทย : หลัักสูตรปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชีาวิิศวิกรรม 
   ไฟฟ้า 
 ช่�อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Electrical  
   Engineering

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
 ช่�อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) 
 ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy
     (Electrical Engineering)  
 ช่�อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ดุ. (วิิศวิกรรมไฟฟ้า)
 ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Electrical Engineering)

3. วิิชาเอก
 ไม่มี

4. จำำานวินหน่วิยกิตที�เรียนตลัอดุหลัักสููตร
 4.1 หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) 
 แบับั 1 (1.1) แลัะ แบับั 2 (2.1)  สำาหรับัผูู้�จบัปริญญาโท
 จำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดุหลัักสูตร 48 หน่วิยกิต 
 แบับั 1 (1.2) แลัะ แบับั 2 (2.2)  สำาหรับัผูู้�จบัปริญญาตรี
 จำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดุหลัักสูตร 72 หน่วิยกิต 

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั
 หลัักสูตรปริญญาเอก หลัักสูตร 3 ปี แบับั 1 (1.2) แลัะ แบับั 2 (2.2) 
สำาหรับัผูู้�สำาเร็จการศึกษาระดัุบัปริญญาตรี ใชี�ระยะเวิลัาศึกษาไม่เกิน 8 ปี

 หลัักสูตรปริญญาเอก หลัักสูตร 3 ปี แบับั 1 (1.1) แลัะ แบับั 2 (2.1) 
สำาหรับัผูู้�สำาเร็จการศึกษาระดุับัปริญญาโท ใชี�ระยะเวิลัาศึกษาไม่เกิน 
6 ปี
 5.2 ภาษาที�ใช้
 หลัักสูตรจัดุการศึกษาเป็นภาษาไทยโดุยเอกสารประกอบัแลัะหนังสือ
ที�ใชี�ประกอบัการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบัางรายวิิชีา
 5.3 การรับัเข้าศึกษา 
 รับัทั�งนักศึกษาไทยแลัะนักศึกษาต่างชีาติที�สามารถใชี�ภาษาไทยแลัะ
ภาษาอังกฤษไดุ�เป็นอย่างดีุ 
 5.4 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น 
 เป็นหลัักสูตรของสถาบัันที�จัดุการเรียนการสอนโดุยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา
 ให�ปริญญาเพีียงสาขาวิิชีาเดีุยวิ
 
6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจำารณาอนุมัติ/เห็นชอบัหลัักสููตร 
  หลัักสูตรปรับัปรุง พี.ศ. 2564 
 6.1 หลัักสูตรกำาหนดุเปิดุสอน ภาคการศึกษาที� 1 ปีการศึกษา 2564
 6.2 ผู่้านการพิีจารณาจากคณะกรรมการวิิชีาการในการประชุีม ครั�ง
ที�6/2563 (24 กุมภาพัีนธ์์ 2564)
 6.3 สภามหาวิิทยาลััยอนุมัติเห็นชีอบัหลัักสูตรในการประชีุม ครั�งที� 
2/2564 (29 เมษายน 2564)

7. ควิามพร้อมในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐาน
 หลัักสูตรมีควิามพีร�อมเผู้ยแพีร่คุณภาพีแลัะมาตรฐานตามกรอบั
มาตรฐานคุณวุิฒิิระดัุบัอุดุมศึกษาแห่งชีาติ พี.ศ. 2552 ในปี พี.ศ. 2566

8. อาชีพที�สูามารถประกอบัไดุ้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา
 (1) อาจารย์ระดัุบัอุดุมศึกษาในสถาบัันการศึกษาทั�งในภาครัฐแลัะ
เอกชีน   
 (2) นักวิิจัยแลัะพัีฒินาทั�งในหน่วิยงานของภาครัฐแลัะเอกชีน
 (3) วิิศวิกรผูู้�เชีี�ยวิชีาญทั�งในหน่วิยงานของภาครัฐแลัะเอกชีน
 (4) วิิศวิกรโครงการ วิิศวิกรที�ปรึกษา หรือผูู้�บัริหาร 
 (5) ผูู้�ประกอบัการทางดุ�านวิิศวิกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม
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9.  สูถานที�จัำดุการเรียนการสูอน 
  ในสถานที�ตั�ง มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย ์19/1 ถนนเพีชีรเกษม แขวิง
หนองค�างพีลูั เขตหนองแขม กรุงเทพีฯ 10160

10. สูถานการณ์ภายนอกหร่อการพัฒนาที�จำำาเป็นต้องนำามาพิจำารณาในการ
วิางแผู้นหลัักสููตร 
 10.1 สูถานการณ์หร่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจำ 
  ปัจจุบัันการพัีฒินาทางดุ�านเทคโนโลัยีในสาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้าเป็น
ไปอย่างรวิดุเร็วิมาก การวิิจัยแลัะพัีฒินาถือเป็นสิ�งจำาเป็นอย่างยิ�งสำาหรับั
การแข่งขัน โดุยเฉพีาะอย่างยิ�งในยุคประชีาคมเศรษฐกิจอาเซีียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ซึี�งมีการเปิดุการค�าเสรี ที�หมายถึงการ
ถ่ายเทบุัคลัากรแลัะเทคโนโลัยีอย่างรวิดุเร็วิ หลัักสูตรจึงต�องมุ่งเน�นงาน
วิิจัยแลัะพัีฒินาเพืี�อก่อให�เกิดุ องค์ควิามรู�ใหม่ที�เป็นประโยชีน์แลัะสามารถ
นำาพีาประเทศไปสู่การแข่งขันที�ทัดุเทียม แลัะการพีัฒินาประเทศในดุ�าน
สาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้าแลัะสาขาที�เกี�ยวิข�องอย่างมั�นคงแลัะยั�งยนื
 10.2 สูถานการณ์หร่อการพัฒนาทางสัูงคมแลัะวัิฒนธรรม
  ดุ�วิยเหตุที�การพัีฒินาทางดุ�านเทคโนโลัยีมีการเปลีั�ยนแปลังอย่าง
รวิดุเร็วิ ส่งผู้ลัให�สถานการณท์างสงัคมแลัะวิฒัินธ์รรมเกดิุการเปลีั�ยนแปลัง
อย่างชัีดุเจน ดัุงนั�นเพืี�อลัดุผู้ลักระทบัต่อการพัีฒินาทางสังคมแลัะ
วัิฒินธ์รรม บััณฑิิตที�สำาเร็จการศึกษาจากหลัักสูตรไม่เพีียงจะต�องมีทักษะ
ในการทำาวิิจยัเพืี�อก่อให�เกิดุองค์ควิามรู�ระดัุบัสูงทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า แต่จะ
ต�องมีจิตสำานึกแลัะควิามรับัผิู้ดุชีอบัที�ดีุต่อจรรยาบัรรณเพืี�อจรรโลังสังคม
แลัะวัิฒินธ์รรม
   10.3 ควิามเกี�ยวิข้องกับัพันธกิจำของสูถาบััน
  การปรับัปรุงหลัักสูตรสอดุคลั�องกับัวิิสัยทัศน์ของสถาบััน ที�เน�นการ
เป็นมหาวิิทยาลััยชัี�นนำาในภูมิภาคอาเซีียน สร�างสรรค์งานวิิจัยแลัะการ
ประยุกต์ที�เกิดุประโยชีน์ในการพัีฒินาประเทศ

11. ควิามสัูมพันธ์กับัหลัักสููตรอ่�นที�เปิดุสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�นของ
สูถาบััน 
 11.1 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ที�เปิดุสูอนโดุยคณะ/ภาควิิชา
/หลัักสููตรอ่�น 
 ไม่มี

 11.2 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดุสูอนให้ภาควิิชา/หลัักสููตร
อ่�นต้องมาเรียน 
 ไม่มี
 11.3 การบัริหารจัำดุการ 
 ไม่มี

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร

1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
  ผู้ลิัตบัคุลัากรนกัวิิจัยทางดุ�านวิิศวิกรรมไฟฟา้ ที�มีองคค์วิามรู�ทั�ง
ทางดุ�านทฤษฎีีแลัะปฏิิบััติ ขั�นสูง สามารถดุำาเนินงานวิิจัยในสาขา
วิิศวิกรรมไฟฟ้ากำาลััง แลัะวิิศวิกรรมระบับัควิบัคุม ไดุ�อย่างลัึกซึี�งแลัะมี
คุณภาพี เพืี�อสร�างองค์ควิามรู�ใหม่แลัะการประยุกต์เทคโนโลัยีทางดุ�าน
วิิศวิกรรมไฟฟ้า ผู่้านการทำาวิิจัยระดัุบัสูง อันส่งผู้ลัต่อการพัีฒินาเทคโนโลัยี
ของประเทศ มีคุณธ์รรมแลัะจรรยาบัรรณทางวิิชีาการแลัะวิิชีาชีีพี
 1.2 ควิามสูำาคัญ
  การพัีฒินาประเทศให�มีควิามเข�มแข็งแลัะมั�นคงทั�งทางดุ�าน
เศรษฐกิจแลัะอุตสาหกรรม จำาเป็นอย่างยิ�งที�จะต�องอาศัยบุัคลัากรที�มี
ควิามรู�ควิามเชีี�ยวิชีาญในการศึกษาค�นควิ�า การวิิจัยแลัะพัีฒินาเทคโนโลัยี
ที�ทันสมัยแลัะมีประสิทธิ์ภาพี โดุยอาศัยองค์ควิามรู�แลัะเทคโนโลัยีที�ไดุ�รับั
พัีฒินาขึ�นภายในประเทศไทย เพืี�อลัดุการนำาเข�าเทคโนโลัยีจากต่าง
ประเทศ แลัะสร�างศักยภาพีให�ประเทศสามารถพึี�งพีาตนเองทาง
เทคโนโลัยีไดุ� บััณฑิิตศึกษา คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ มหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์ ไดุ�ตระหนักถึงควิามสำาคัญแลัะควิามจำาเป็นในการสร�างบุัคลัากร
ระดัุบัสูงของประเทศให�มีควิามรู�ควิามสามารถในการศึกษาวิิจัยในขั�นสูง 
สามารถบุักเบิักงานวิิจัยอย่างลึักซึี�งแลัะอิสระ หลัักสูตรปรัชีญาดุุษฎีี
บััณฑิิต สาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า จึงไดุ�พัีฒินาขึ�นโดุยมีวัิตถุประสงค์เพืี�อ
ยกระดัุบัการศึกษา แลัะผู้ลัิตบุัคลัากรนักวิิจัยที�มีควิามรู�ขั�นสูงทางดุ�าน
วิิศวิกรรมไฟฟ้า ที�สามารถดุำาเนินงานวิิจัยไดุ�อยา่งลึักซึี�งแลัะมีคุณภาพี เพืี�อ
เป็นกำาลัังสำาคัญในการพัีฒินาเทคโนโลัยีให�กับัประเทศต่อไป
 1.3 วัิตถุประสูงค์
  (1) เพืี�อผู้ลิัตดุุษฎีีบััณฑิิตที�มีควิามรู�ควิามเชีี�ยวิชีาญดุ�านการวิิจัย
 แลัะสามารถพีัฒินาเทคโนโลัยีทางดุ�านวิิศวิกรรมไฟฟ้าไดุ�เองภายใน
ประเทศ  
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 (2) เพืี�อสร�างองค์ควิามรู�ขั�นสูงทางดุ�านวิิศวิกรรมไฟฟ้า ที�สามารถ
นำาไปประยุกต์แลัะถ่ายทอดุให�กับัสังคมไดุ� 
 (3) เพืี�อผู้ลิัตดุุษฎีีบััณฑิิตที�มีคุณธ์รรม จริยธ์รรม ซืี�อสัตย์สุจริต มี
จิตสำานึกรับัผิู้ดุชีอบัต่อสังคม สามารถทำางานร่วิมกับัผูู้�อื�นไดุ� แลัะสามารถ
เรียนรู�วิิทยาการใหม่ๆ ทางวิิศวิกรรมไฟฟ้าแลัะที�เกี�ยวิข�องไดุ�ดุ�วิยตนเอง 
ระบับัการจัดุการศึกษา การดุำาเนินการ แลัะโครงสร�างของหลัักสูตร

1. ระบับัการจัำดุการศึกษา
 1.1. ระบับั 
 ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาค โดุยใน 1 ปีการศึกษาแบ่ังออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหนึ�งมีระยะเวิลัาศึกษาไม่น�อยกว่ิา 15 
สัปดุาห์ แลัะอาจเปิดุสอนภาคการศึกษาฤดูุร�อนไดุ� ซึี�งมีระยะเวิลัาไม่น�อย
กว่ิา 6 สัปดุาห์หรือเทียบัเท่า โดุยมีจำานวินชัี�วิโมงการเรียนแต่ลัะรายวิิชีา
เท่ากับัภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที�มีการเปิดุภาคศึกษาภาคฤดุูร�อนให�
ถือว่ิาเป็นส่วินหนึ�งของปีการศึกษาเดุียวิกันโดุยให�เป็นไปตามกรอบั
มาตรฐานคุณวุิฒิิระดัุบัอุดุมศึกษาแห่งชีาติ เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสูตรระดัุบั
บััณฑิิตศึกษา ข�อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์ว่ิาดุ�วิย การจัดุการ
ศึกษาระดัุบับััณฑิิตศึกษา 
 1.2. การจัำดุการศึกษาภาคฤดูุร้อน 
 มีการจัดุการศึกษาภาคฤดูุร�อน
  1.3. การเทียบัเคียงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค 
 มี โดุยข�อกำาหนดุต่าง ๆ ให�เป็นไปตามระเบีัยบัแลัะข�อกำาหนดุ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์

2. การดุำาเนินการหลัักสููตร
 2.1. วัิน-เวิลัาในการดุำาเนินการเรียนการสูอน 
 ภาคการศึกษาที� 1  สิงหาคม – ธั์นวิาคม
 ภาคการศึกษาที� 2  มกราคม – พีฤษภาคม   
 ภาคารศึกษาฤดูุร�อน มิถุนายน – กรกฎีาคม   
  หรือตามประกาศปฏิิทินของมหาวิิทยาลััย  
 วัินอังคาร – วัินอาทิตย์    เวิลัา 8.30 – 21.00 น.
 2.2. คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา 
 คุณสมบััติผูู้�เข�าศึกษา แบับั 1 (1.1) แบับั 2 (2.1) แบับั 1 (1.2) แลัะ
แบับั 2 (2.2) เป็นไปตามข�อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์ว่ิาดุ�วิย การ
จัดุการศึกษาระดัุบับััณฑิิตศึกษา (ฉบัับัที� 4) พี.ศ.2563 มีรายลัะเอียดุเพิี�ม

เติมดัุงนี�
  2.2.1 หลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 1 (1.1) แลัะแบับั 2 (2.1)
  (1) ต�องสำาเร็จการศึกษาปริญญาวิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
(วิศ.ม.) หรือวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต (วิท.ม.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบััณฑิิต (ค.อ.ม.) ในสาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า วิิศวิกรรมควิบัคุม 
วิิศวิกรรมโทรคมนาคม วิิศวิกรรมอิเล็ักทรอนิกส์ วิิศวิกรรมคอมพีิวิเตอร ์
วิิศวิกรรมการวิัดุคุม วิิศวิกรรมอัตโนมัติ วิิศวิกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือ
สาขาวิิชีาอื�น ๆ  ที�คณะกรรมการบัรหิารหลัักสูตรหรืออาจารยผู์ู้�รับัผิู้ดุชีอบั
หลัักสูตรเห็นสมควิรแลัะต�องเป็นผูู้�มีคุณสมบััติตามที�มหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์กำาหนดุ 
  2.2.2 หลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 1 (1.2) แลัะแบับั 2 (2.2)
  (1) ต�องสำาเร็จการศึกษาปริญญาวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต 
(วิศ.บั.) หรืออุตสาหกรรม ศาสตรบััณฑิิต (อส.บั.) หรือวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
(วิท.บั.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบััณฑิิต (ค.อ.บั.) ในสาขาวิิชีาวิิศวิกรรม
ไฟฟ้า วิิศวิกรรมควิบัคุม วิิศวิกรรมโทรคมนาคม วิิศวิกรรมอิเล็ักทรอนิกส์
 วิิศวิกรรมคอมพิีวิเตอร์ วิิศวิกรรมการวัิดุคุม วิิศวิกรรมอัตโนมัติ วิิศวิกรรม
เมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิิชีาอื�น ๆ  ที�คณะกรรมการบัรหิารหลัักสูตรหรือ
อาจารย์ผูู้�รับัผิู้ดุชีอบัหลัักสูตรเห็นสมควิร โดุยมีระดุับัคะแนนเฉลีั�ยไม่ตำ�า
กว่ิา 3.25 จากระบับั 4 ระดัุบัคะแนน หรือเทียบัเท่า แลัะต�องเป็นผูู้�มี
คุณสมบััติตามที�มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์กำาหนดุ 
  ผูู้�ที�มีคุณสมบััติไม่เป็นไปตามนี�ให�อยู่ในดุุลัยพิีนิจของคณะ
กรรมการบัริหารหลัักสูตร หรืออาจารยผู์ู้�รับัผิู้ดุชีอบัหลัักสูตร
  ทั�งนี�วิิธี์การคัดุเลืัอกผูู้�เข�าศึกษา เป็นไปตามประกาศการคัดุเลืัอก
เพืี�อเข�าศึกษาต่อในระดัุบับััณฑิิตศึกษา ของมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  ไม่มี
 2.4. กลัยุทธ์ในการดุำาเนินการเพ่�อแก้ไขปัญหา / ข้อจำำากัดุของ
นักศึกษาในข้อ 2.3  ไม่มี
 2.5 ระบับัการศึกษา  แบับัชัี�นเรียน
 2.6 การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้าม
สูถาบัันอุดุมศึกษา
  นักศึกษาที�เคยหรือกำาลัังศึกษาในหลัักสูตรที�เทียบัเท่า จาก
สถาบัันอุดุมศึกษาที�สำานักงานคณะกรรมการการอุดุมศึกษา รับัรอง หรือ
สถาบัันการศึกษาที� ก.พี. รับัรอง สามารถเทียบัโอนหน่วิยกิตเข�าศึกษาใน
หลัักสูตรนี�ไดุ� การเทียบัโอนผู้ลัการเรียนหมายถึงการขอเทียบัโอนหน่วิยกิต
ของรายวิิชีาในระดัุบัเดีุยวิกัน เพืี�อใชี�นับัเป็นส่วินหนึ�งของการศึกษา ทั�งนี�
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ให�เป็นไปตามระเบีัยบัแลัะข�อกำาหนดุมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุัรายลัะเอียดุดัุงต่อไปนี�
  3.1.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดุหลัักสููตร 
  แบับั 1 (1.1) แลัะ แบับั 2 (2.1)
  รวิมตลัอดุหลัักสูตร 48 หน่วิยกิต  
  แบับั 1 (1.2) แลัะ แบับั 2 (2.2) 
  รวิมตลัอดุหลัักสูตร 72 หน่วิยกิต 
  3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
  แบับั 1 (1.1) การวิิจัำยเพ่�อทำาวิิทยานิพนธ์ 
  สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดัุบัปริญญาโท
  สำาหรับันักศึกษาที�สำาเร็จการศึกษาระดัุบัปริญญาโท แลัะเลืัอก
ศึกษาตามแบับั 1 (1.1) ทำาวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ที�ก่อให�เกิดุองค์ควิามรู�ใหม่ 
ภายใต�การดูุแลัของอาจารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพีนธ์์ นักศึกษาจะต�องลัง
ทะเบีัยนวิิทยานิพีนธ์์จำานวิน 48 หน่วิยกิต โดุยอาจารย์ที�ปรึกษา
วิิทยานิพีนธ์์ ให�คำาแนะนำานักศึกษาในการทำาวิิทยานิพีนธ์์ หลัักสูตรการ
ศึกษานี�เปิดุให�เฉพีาะผูู้�ที�มีควิามรู�พืี�นฐานเป็นอย่างดีุในสาขาที�ต�องการ
ศึกษา นั�นคือนักศึกษาจะต�องมีคุณสมบััติตามหัวิข�อ 2.2.1 หลัักสูตรนี�ใชี�
ระยะเวิลัาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี
 
  แบับั 1 (1.2) การวิิจัำยเพ่�อทำาวิิทยานิพนธ์ 
  สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดัุบัปริญญาตรี
  สำาหรับันักศึกษาที�สำาเร็จการศึกษาระดัุบัตรี แลัะเลืัอกศึกษา
ตามแบับั 1 (1.2) ทำาวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ที�ก่อให�เกิดุองค์ควิามรู�ใหม่ ภายใต�
การดูุแลัของอาจารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพีนธ์์ นักศึกษาจะต�องลังทะเบีัยน
วิิทยานิพีนธ์์จำานวิน 72 หน่วิยกิต โดุยอาจารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพีนธ์์ให�คำา
แนะนำานักศึกษาในการทำาวิิทยานิพีนธ์์ หลัักสูตรการศึกษานี�เปิดุให�เฉพีาะ
ผูู้�ที�มีควิามรู�พืี�นฐานเป็นอย่างดุีในสาขาที�ต�องการศึกษา นั�นคือนักศึกษา
จะต�องมีคุณสมบััติตามหัวิข�อ 2.2.2 หลัักสูตรนี�ใชี�ระยะเวิลัาการศึกษาไม่
เกิน 8 ปี
 
  แบับั 2 (2.1) การเรียนรายวิิชาแลัะทำาวิิทยานิพนธ์ 
  สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดัุบัปริญญาโท
  สำาหรับันักศึกษาที�สำาเร็จการศึกษาระดัุบัปริญญาโท แลัะเลืัอก

ศึกษาตามแบับั 2 (2.1) ทำาวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ที�มีคุณภาพีสูง แลัะก่อให�เกิดุ
ควิามก�าวิหน�าทางวิิชีาการแลัะวิิชีาชีีพี ภายใต�การดูุแลัของอาจารย์ที�
ปรึกษาวิิทยานพิีนธ์์ นักศกึษาจะต�องมคุีณสมบััติตามหวัิข�อ 2.2.1 หลัักสตูร
นี�ใชี�ระยะเวิลัาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี นักศึกษาจะต�องลังทะเบีัยนศึกษาใน
รายวิิชีาตามหลัักสูตร 12 หน่วิยกิต แลัะลังทะเบีัยนวิิทยานิพีนธ์์ 36 
หน่วิยกิต โดุยมีหน่วิยกิตรวิม 48 หน่วิยกิต ซึี�งสรุปไดุ�ดัุงนี�
 แบับั 2 (2.1) 48  หน่วิยกิต
 หมวิดุวิิชีาบัังคับั  3  หน่วิยกิต 
 หมวิดุวิิชีาสัมมนา  3  หน่วิยกิต 
 หมวิดุวิิชีาเลืัอก   6 หน่วิยกิต
 หมวิดุวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ 36  หน่วิยกิต
  
  แบับั 2 (2.2) การเรียนรายวิิชาแลัะทำาวิิทยานิพนธ์ 
  สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดัุบัปริญญาตรี
  สำาหรับันักศึกษาที�สำาเร็จการศึกษาระดัุบัปริญญาตรี แลัะเลืัอก
ศึกษาตามแบับั 2 (2.2) ทำาวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ที�มีคุณภาพีสูง แลัะก่อให�เกิดุ
ควิามก�าวิหน�าทางวิิชีาการแลัะวิิชีาชีีพี ภายใต�การดูุแลัของอาจารย์ที�
ปรึกษาวิิทยานพิีนธ์์ นักศกึษาจะต�องมคุีณสมบััติตามหวัิข�อ 2.2.2 หลัักสตูร
นี�ใชี�ระยะเวิลัาการศึกษาไม่เกิน 8 ปี นักศึกษาจะต�องลังทะเบีัยนศึกษาใน
รายวิิชีาตามหลัักสูตร 24 หน่วิยกิต แลัะลังทะเบีัยนวิิทยานิพีนธ์์ 48 
หน่วิยกิต โดุยมีหน่วิยกิตรวิม 72 หน่วิยกิต ซึี�งสรุปไดุ�ดัุงนี�
  แบับั 2 (2.2) 72  หน่วิยกิต
  หมวิดุวิิชีาบัังคับั  9  หน่วิยกิต 
  หมวิดุวิิชีาสัมมนา  3  หน่วิยกิต 
  หมวิดุวิิชีาเลืัอก 12 หน่วิยกิต
  หมวิดุวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ 48  หน่วิยกิต
 
  3.1.3 รายวิิชา
  (1) ควิามหมายของรหัสวิิชีา
  รหัสวิิชีาใชี�ระบับัเลัขอารบิัคเจ็ดุหลััก
  หลัักลั�าน หลัักแสน หมายถึง ระดัุบัปริญญา 
  77xxxx  หมายถึง ระดัุบัปริญญาเอก  
  หลัักหมื�น หมายถึง ชีนิดุหลัักสูตร เช่ีน
  xx0xxx   หมายถึง หลัักสูตรภาษาไทย
  x1xxxx   หมายถึง หลัักสูตรนานาชีาติ
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  x2xxxx   หมายถึง หลัักสูตรการเรียนการสอนออนไลัน์ภาษา
ไทย  
  xx3xxxx  หมายถึง หลัักสูตรการเรียนการสอนออนไลัน์
นานาชีาติ  
  หลัักพัีน หลัักร�อย หมายถึง คณะแลัะหลัักสูตร เช่ีน
  xx10xx    หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ หลัักสูตรปรัชีญา
ดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า
  หลัักสิบั หลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดัุบัวิิชีาที�มีอยู่ในแต่ลัะ
หลัักสูตร

  เลัขหลัักสิบั หมายถึง หมวิดุวิิชีา ดัุงนี�
  xxxxx1x หมายถึง หมวิดุวิิชีาบัังคับั
  xxxxx2x หมายถึง หมวิดุวิิชีาสัมมนา
  xxxxx3x หมายถึง หมวิดุวิิชีาเลืัอก (ระบับัไฟฟ้ากำาลััง)
  xxxxx4x หมายถึง หมวิดุวิิชีาเลืัอก (ระบับัควิบัคุม)
  xxxxx5x หมายถึง หมวิดุวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ แบับั 1 (1.1)
  xxxxx6x หมายถึง หมวิดุวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ แบับั 1 (1.2)
  xxxxx7x หมายถึง หมวิดุวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ แบับั 2 (2.1)
  xxxxx8x หมายถึง หมวิดุวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ แบับั 2 (2.2)
  เลัขหลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดัุบัวิิชีา 

 (2) วิิชาบัังคับัก่อน
 หมายถึงวิิชีาที�นักศึกษาจะลังทะเบีัยนวิิชีานั�นต�องผู่้านการศกึษาใน
รายวิิชีาที�ระบุัไวิ�ก่อน เพืี�อให�เกิดุผู้ลัสัมฤทธิ์�ทางการศึกษาในรายวิิชีาดัุง
กล่ัาวิ
 (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร

 (3.1) หมวิดุวิิชาบัังคับั 3 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
                                     9 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.2)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หน่วิยกิต   
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
7701011 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัยทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า *,**          3(3-0-6)
  (Research Methodology in Electrical Engineering)
7701012 คณิตศาสตร์วิิศวิกรรมไฟฟ้าขั�นสูง **          3(3-0-6)
  (Advanced Electrical Engineering Mathematics)

7701013 การหาค่าเหมาะที�สุดุแนวิใหม่ **          3(3-0-6)
  (Modern Optimization)
*  รายวิิชาบัังคับัสูำาหรับัหลัักสููตร แบับั 2 (2.1)  
** รายวิิชาบัังคับัสูำาหรับัหลัักสููตร แบับั 2 (2.2)

 (3.2) หมวิดุวิิชาสัูมมนา  3 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
                             3 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.2)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หน่วิยกิต   
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
7701021 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 1          1(0-3-1)
  (Engineering Seminar 1)
7701022 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 2          1(0-3-1)
  (Engineering Seminar 2)
7701023 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 3          1(0-3-1)
  (Engineering Seminar 3)

 (3.3) หมวิดุวิิชาเล่ัอก 6 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
      12 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.2)
 ให�นักศึกษาเลืัอกเรียนตามกลุ่ัมวิิชีาที�สนใจ ดัุงต่อไปนี� (สามารถ
เลืัอกข�ามกลุ่ัมกันไดุ�)
 (ก) กลุ่ัมวิิชาระบับัไฟฟ้ากำาลััง (Power Systems)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หน่วิยกิต   
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
7701031 การออกแบับัระบับัไฟฟ้ากำาลัังขั�นสูง          3(3-0-6)
  (Advanced Electrical System Design)
7701032 วิิศวิกรรมคุณภาพีกำาลัังไฟฟ้าขั�นสูง          3(3-0-6)
  (Advanced Power Quality Engineering)
7701033 ระบับัโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ          3(3-0-6)
  (Smart Grid Systems)
7701034 อภิศึกษาสำานึกในระบับัไฟฟ้ากำาลััง          3(3-0-6)
  (Metaheuristics in Power Systems)
7701035 ระบับัไฟฟ้ากำาลัังสำาหรับัจ่ายรถไฟ 3(3-0-6)
  (Railway Electrification)
7701036 ระบับัไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าขั�นสูง       3(3-0-6)
  (Advanced Electrical Systems in Electric Vehicles)
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7701037 เรื�องคัดุสรรทางดุ�านระบับัไฟฟ้ากำาลััง          3(3-0-6)
  (Selected Topics in Power Systems) 

 (ข) กลุ่ัมวิิชาระบับัควิบัคุม (Control Systems)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หน่วิยกิต   
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
7701041 พีลัวัิตระบับัแลัะการจำาลัองสถานการณ์          3(3-0-6)
  (System Dynamics and Simulation)
7701042 อภิศึกษาสำานึกในระบับัควิบัคุม          3(3-0-6)
  (Metaheuristics in Control Systems)
7701043 การออกแบับัระบับัควิบัคุมขั�นสูง          3(3-0-6)
  (Advanced Control System Design)
7701044 ระบับัควิบัคุมชีาญฉลัาดุ 3(3-0-6)
  (Intelligent Control Systems)
7701045 เครื�องจักรกลัควิบัคุมอิเล็ักทรอนิกส์    3(3-0-6)
  (Electronic Control Machines)
7701046 ระบับัอาณัติสัญญาณแลัะควิบัคุมรถไฟ              3(3-0-6)
  (Railway Signaling and Control)
7701047 เรื�องคัดุสรรทางดุ�านระบับัควิบัคุม          3(3-0-6)
  (Selected Topics in Control Systems)

 (3.4) หมวิดุวิิชาวิิทยานิพนธ์  
 (ก) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์ 48 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 1 (1.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หน่วิยกิต   
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
7701051 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1        8(8-0-16)
  (Doctoral Thesis 1)
7701052 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2        8(8-0-16)
  (Doctoral Thesis 2)
7701053 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3        8(8-0-16)
  (Doctoral Thesis 3)
7701054 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4        8(8-0-16)
  (Doctoral Thesis 4)
7701055 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5        8(8-0-16)
  (Doctoral Thesis 5)

7701056 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 6        8(8-0-16)
  (Doctoral Thesis 6)

 (ข) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์ 72 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 1 (1.2)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หน่วิยกิต   
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
7701061 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1        9(9-0-18)
  (Doctoral Thesis 1)
7701062 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2        9(9-0-18)
  (Doctoral Thesis 2)
7701063 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3        9(9-0-18)
  (Doctoral Thesis 3)
7701064 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4        9(9-0-18)
  (Doctoral Thesis 4)
7701065 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5        9(9-0-18)
  (Doctoral Thesis 5)
7701066 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 6        9(9-0-18)
  (Doctoral Thesis 6)
7701067 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 7        9(9-0-18)
  (Doctoral Thesis 7)
7701068 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 8        9(9-0-18)
  (Doctoral Thesis 8)

 (ค) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์    36 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หน่วิยกิต   
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
7701071 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1        6(6-0-12)
  (Doctoral Thesis 1)
7701072 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2        6(6-0-12)
  (Doctoral Thesis 2)
7701073 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3        6(6-0-12) 
  (Doctoral Thesis 3)
7701074 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4        6(6-0-12) 
  (Doctoral Thesis 4)
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7701075 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5        6(6-0-12)
  (Doctoral Thesis 5)
7701076 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 6        6(6-0-12)
  (Doctoral Thesis 6)

 (ง) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์   48 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.2)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หน่วิยกิต   
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
7701081 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1        6(6-0-12)
  (Doctoral Thesis 1)
7701082 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2        6(6-0-12)
  (Doctoral Thesis 2)
7701083 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3        6(6-0-12) 
  (Doctoral Thesis 3)
7701084 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4        6(6-0-12) 
  (Doctoral Thesis 4)
7701085 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5        6(6-0-12)
  (Doctoral Thesis 5)
7701086 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 6        6(6-0-12)
  (Doctoral Thesis 6)
7701087 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 7        6(6-0-12)
  (Doctoral Thesis 7)
7701088 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 8        6(6-0-12)
  (Doctoral Thesis 8)
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ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701051 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1 8(8-0-16) 7701052 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2 8(8-0-16)

รวิม 8(8-0-16) รวิม 8(8-0-16)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701053 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3 8(8-0-16) 7701054 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4 8(8-0-16)

รวิม 8(8-0-16) รวิม 8(8-0-16)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701055 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5 8(8-0-16) 7701056 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 6 8(8-0-16)

รวิม 8(8-0-16) รวิม 8(8-0-16)

รวิมหน่วิยกิตตลัอดุหลัักสููตร 48 หน่วิยกิต
** หน่วิยกิตค่อ (ทฤษฏีิ-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)

 3.1.4 แผู้นการศึกษา
  หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 

แบับั 1 (1.1) (การวิิจัำยเพ่�อทำาวิิทยานิพนธ์)
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า
 แบับั 1 (1.2) (การวิิจัำยเพ่�อทำาวิิทยานิพนธ์)

ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701061 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1 9(9-0-18) 7701062 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2 9(9-0-18)

รวิม 9(9-0-18) รวิม 9(9-0-18)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701063 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3 9(9-0-18) 7701064 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4 9(9-0-18)

รวิม 9(9-0-18) รวิม 9(9-0-18)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701065 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5 9(9-0-18) 7701066 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 6 9(9-0-18)

รวิม 9(9-0-18) รวิม 9(9-0-18)

ปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701067 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 7 9(9-0-18) 7701068 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 8 9(9-0-18)

รวิม 9(9-0-18) รวิม 9(9-0-18)

รวิมหน่วิยกิตตลัอดุหลัักสููตร 72 หน่วิยกิต 
** หน่วิยกิต ค่อ (ทฤษฏีิ-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
แบับั 2 (2.1) (การเรียนรายวิิชาแลัะทำาวิิทยานิพนธ์)

ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701011 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัยทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 7701022 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 2 1(0-3-1)

7701021 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 1 1(0-3-1) 77010xx วิิชีาเลืัอก 3(3-0-6)

7701071 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1 6(6-0-12) 7701072 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2 6(6-0-12)

รวิม 10(9-3-19) รวิม 10(9-3-19)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701023 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 3 1(0-3-1) 7701074 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4 6(6-0-12)

77010xx วิิชีาเลืัอก 3(3-0-6) รวิม 6(6-0-12)

7701073 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3 6(6-0-12)

รวิม 10(9-3-19)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701075 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5 6(6-0-12) 7701066 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 6 9(9-0-18)

รวิม 6(6-0-12) รวิม 9(9-0-18)

รวิมหน่วิยกิตตลัอดุหลัักสููตร 48 หน่วิยกิต 
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
แบับั 2 (2.2) (การเรียนรายวิิชาแลัะทำาวิิทยานิพนธ์)

ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

770101x วิิชีาบัังคับั 3(3-0-6) 770101x วิิชีาบัังคับั 3(3-0-6)

7701021 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 1 1(0-3-1) 7701022 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 2 1(0-3-1)

7701081 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1 6(6-0-12) 7701082 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2 6(6-0-12)

รวิม 10(9-3-19) รวิม 10(9-3-19)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

770101x วิิชีาบัังคับั 3(3-0-6) 77010xx วิิชีาเลืัอก 3(3-0-6)

7701023 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 3 1(0-3-1) 77010xx วิิชีาเลืัอก 3(3-0-6)

7701083 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3 6(6-0-12) 7701084 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4 6(6-0-12)

รวิม 10(9-3-19) รวิม 12(12-0-24)
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
แบับั 2 (2.2) (การเรียนรายวิิชาแลัะทำาวิิทยานิพนธ์)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

77010xx วิิชีาเลืัอก 3(3-0-6) 7701086 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 6 6(6-0-12)

77010xx วิิชีาเลืัอก 3(3-0-6) รวิม 6(6-0-12)

7701085 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5 6(6-0-12)

รวิม 12(12-0-24)

ปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 1 ปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7701087 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 7 6(6-0-12) 7701088 วิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 8 6(6-0-12)

รวิม 6(6-0-12) รวิม 6(6-0-12)

รวิมหน่วิยกิตตลัอดุหลัักสููตร 72 หน่วิยกิต
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4. องค์ประกอบัเกี�ยวิกับัการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อสูหกิจำศึกษา
 ไม่มี

5. ข้อกำาหนดุเกี�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย
 นักศึกษาลังทะเบัียนวิิทยานิพีนธ์์ตามแผู้นการศึกษาของหลัักสูตร 
โดุยผู่้านควิามเห็นชีอบัจากอาจารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพีนธ์์ หรืออาจารย์
ผูู้�รับัผิู้ดุชีอบัหลัักสูตร
 5.1 คำาอธิบัายโดุยย่อ 
 งานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ ตามควิามต�องการของหลัักสูตรปรัชีญาดุุษฎีี
บััณฑิิต สาขาวิิชีาวิิศวิกรรม ไฟฟ้า โดุยมุ่งเน�นให�เกิดุการบูัรณาการของ
องค์ควิามรู�ใหม่ทางดุ�านวิิศวิกรรมไฟฟ้า สามารถนำาเสนอทฤษฎีีแลัะการ
ประยกุต์เทคโนโลัยีที�เกิดุประโยชีน์ มีขอบัเขตการทำาวิิจัยที�สามารถทำาให�
แลั�วิเสร็จภายในระยะเวิลัาที�กำาหนดุ
 5.2 มาตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีควิามรู�แลัะประสบัการณ์การทำางานวิิจัยเพืี�อให�เกิดุองค์
ควิามรู�ใหม่ ผู้ลังานใหม่ รวิมทั�งการต่อยอดุควิามรู�เดิุม การสอบัป้องกัน
วิิทยานิพีนธ์์ที�มีคณะกรรมการควิบัคุมการสอบัตามเกณฑ์ิในประกาศ
กระทรวิงศึกษาธิ์การ เรื�อง เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสูตรระดัุบับััณฑิิตศึกษา  
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
 ทุกภาคการศึกษาตามที�ไดุ�กำาหนดุไวิ�ในแผู้นการศึกษา
 5.4 จำำานวินหน่วิยกิต
 - หลัักสูตรปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) แบับั 1 (1.1)   
  จำานวิน 48 หน่วิยกิต
 - หลัักสูตรปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) แบับั 1 (1.2)   
  จำานวิน 72 หน่วิยกิต
 - หลัักสูตรปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) แบับั 2 (2.1)   
  จำานวิน 48 หน่วิยกิต
 - หลัักสูตรปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) แบับั 2 (2.2)   
  จำานวิน 72 หน่วิยกิต
 5.5 การเตรียมการ
 - อาจารย์ที�ปรึกษาแนะนำานักศึกษาอย่างใกลั�ชิีดุ แลัะมีการติดุตาม  
ผู้ลัอย่างสมำ�าเสมอ
 - นักศึกษาต�องดุำาเนินงานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์อย่างใกลั�ชิีดุกับัอาจารย์ที�
ปรึกษา
 - กำาหนดุชัี�วิโมงการให�คำาปรึกษา จัดุทำาบัันทึกการให�คำาปรึกษา   

 5.6 กระบัวินการประเมินผู้ลั 
 - รายงานควิามคืบัหน�าในการทำาวิิทยานิพีนธ์์
 - ประเมินผู้ลัจากผู้ลังานวิิจัยที�ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ีแลัะเผู้ยแพีร่
 - การสอบัเค�าโครงวิิทยานิพีนธ์์ การสอบัวัิดุคุณสมบััต ิแลัะการสอบั
ป้องกันวิิทยานิพีนธ์์

หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผู้ลันักศึกษา

1. กฎีระเบีัยบัหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดัุบัคะแนน (เกรดุ)
 การวัิดุผู้ลัแลัะการสำาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข�อกำาหนดุ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์ สำาหรับัหลัักสูตรปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขา
วิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า  - การวัิดุผู้ลัรายวิิชีาในหมวิดุวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีี
บััณฑิิต ให�มีการประเมินผู้ลัของรายวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต โดุยใชี�
สัญลัักษณ์
S (Satisfactory)  หมายถึง พีอใจ เทียบัไดุ�ระดัุบัคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พีอใจ เทียบัไดุ�ระดัุบัคะแนนเป็น 0.00
- การวัิดุผู้ลัการสอบัป้องกันวิิทยานิพีนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต ให�มีการประเมินผู้ลั
โดุยใชี�สัญลัักษณ์ 
 O (Outstanding) หมายถึง ดีุเยี�ยม เทียบัไดุ�ระดัุบัคะแนนเป็น 4.00
 G (Good) หมายถึง ดีุ เทียบัไดุ�ระดัุบัคะแนนเป็น 3.50
 P (Pass) หมายถึง ผู่้าน เทียบัไดุ�ระดัุบัคะแนนเป็น 3.00
 U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พีอใจ เทียบัไดุ�ระดัุบัคะแนนเป็น 0.00

2. กระบัวินการทวินสูอบัมาตรฐานผู้ลัสัูมฤทธิ�ของนักศึกษา
  2.1 การทวินสูอบัมาตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
สูำาเร็จำการศึกษา   
   (1) การทวินสอบัในระดัุบัรายวิิชีาทุกรายวิิชีา 
    (2) การทวินสอบัในระดุับัหลัักสูตร มีระบับัประกันคุณภาพี
ภายในเพืี�อใชี�ในการทวินสอบัมาตรฐานผู้ลัการเรียนรู�ของนักศึกษา
   (3) มีการประเมินการสอนโดุยนักศึกษา
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  2.2 การทวินสูอบัมาตรฐานผู้ลัการเรียนรู้หลัังจำากนกัศึกษาสูำาเร็จำ
การศึกษา
   (1) ประเมินจากภาวิะการไดุ�งานของบััณฑิิตแลัะระยะเวิลัาใน
การไดุ�งาน
   (2) การประเมนิควิามพีงึพีอใจในบััณฑิิตที�จบัการศกึษาแลัะเข�า
ทำางานในสถานประกอบัการ
   (3) การประเมนิจากบััณฑิิตที�ไปประกอบัอาชีีพีในสว่ินของควิาม
พีร�อมแลัะควิามรู�จากสาขาวิิชีาที�ศึกษาตามหลัักสูตร

3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึกษาตามหลัักสููตร 
  3.1 การวัิดุผู้ลั
  การวัิดุผู้ลัการศึกษาให�เป็นไปตามข�อกำาหนดุมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์ 
  3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึกษา
  การสำาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข�อกำาหนดุมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์ นักศึกษาที�มีสิทธิ์�ไดุ�รับัปริญญา ต�องมีคุณสมบััติครบัถ�วิน ดัุงต่อ
ไปนี�
  แบับั 1 (1.1) แลัะ (1.2)
  (1) ต�องสอบัผู่้านภาษาต่างประเทศอย่างน�อย 1 ภาษา ตามข�อ
บัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์ ว่ิาดุ�วิยการจัดุการศึกษาระดัุบับััณฑิิต
ศึกษา 
  (2) สอบัผู้า่นการสอบัวิดัุคุณสมบััติ (Qualifying Examination) 
ตามข�อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์ ว่ิาดุ�วิยการจัดุการศึกษาระดัุบั
บััณฑิิตศึกษา
         (3) มีผู้ลังานวิิจัยวิิทยานพิีนธ์์หรือส่วินหนึ�งของวิิทยานพิีนธ์์ต�อง
ไดุ�รับัการตพิีีมพ์ีหรืออยา่งน�อยไดุ�รับัการยอมรบััให�ตีพิีมพีใ์นวิารสารระดุบัั
ชีาติหรือนานาชีาติที�มีคุณภาพีตามประกาศคณะกรรมการการอุดุมศึกษา
เรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการเผู้ยแพีร่ผู้ลั
งานทางวิิชีาการ อย่างน�อย 2 เรื�อง มีรายลัะเอียดุเพิี�มเติมดัุงนี�
  (3.1) มีผู้ลังานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ในลัักษณะของบัทควิามยาวิ 
(full paper) ที�ไดุ�รับัการตพิีีมพี ์หรือไดุ�รับัการยอมรบััให�ตีพิีมพี ์ในวิารสาร
วิิชีาการ (วิิจัย) ระดัุบันานาชีาติ ที�อยู่ในฐานข�อมูลัขององค์กรที�เป็นที�
ยอมรับัในระดัุบันานาชีาติ แลัะ/หรือวิารสารระดัุบันานาชีาติที�มีคุณภาพี
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดุมศึกษาเรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณา
วิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการเผู้ยแพีร่ผู้ลังานทางวิิชีาการ แลัะมีคณะ

กรรมการกลัั�นกรอง (peer review) ไม่น�อยกว่ิา 2 บัทควิาม หรือ
         (3.2) มีผู้ลังานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ในลัักษณะของบัทควิามยาวิ 
(full paper) ที�ไดุ�รับัการตพิีีมพี ์หรือไดุ�รับัการยอมรบััให�ตีพิีมพี ์ในวิารสาร
วิิชีาการ (วิิจัย) ระดัุบันานาชีาติ ที�อยู่ในฐานข�อมูลัขององค์กรที�เป็นที�
ยอมรับัในระดัุบันานาชีาติ แลัะ/หรือวิารสารระดัุบันานาชีาติที�มีคุณภาพี
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดุมศึกษาเรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณา
วิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการเผู้ยแพีร่ผู้ลังานทางวิิชีาการแลัะมีคณะ
กรรมการกลัั�นกรอง (peer review) ไม่น�อยกวิ่า 1 บัทควิาม แลัะ มีผู้ลั
งานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ที�ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ี  หรือไดุ�รับัการยอมรับัให�ตีพิีมพ์ีใน
วิารสารวิิชีาการ(วิิจัย) ที�อยู่ในฐานข�อมูลัของศูนย์ดัุชีนีการอ�างอิงวิารสาร
ไทย(TCI กลุ่ัม 1)  ไม่น�อยกว่ิา 1 บัทควิาม 
  แบับั 2 (2.1) แลัะ (2.2)
  (1) ศึกษารายวิิชีาครบัถ�วินตามที�กำาหนดุในหลัักสูตร แลัะไดุ�
ระดัุบัแต�มคะแนนเฉลีั�ยสะสมไม่ตำ�ากว่ิา 3.00 จากระบับั 4 ระดัุบัคะแนน
หรือเทียบัเท่า 
  (2) สอบัผู่้านภาษาต่างประเทศอยา่งน�อย 1 ภาษา ตามข�อบัังคับั
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์ ว่ิาดุ�วิยการจัดุการศึกษาระดัุบับััณฑิิตศึกษา
  (3) สอบัผู้า่นการสอบัวิดัุคุณสมบััติ (Qualifying Examination) 
ตามข�อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย ์ว่ิาดุ�วิยการจัดุการศึกษาระดัุบั
บััณฑิิตศึกษา 
         (4) มีผู้ลังานวิิจัยวิิทยานพิีนธ์์หรือส่วินหนึ�งของวิิทยานพิีนธ์์ต�อง
ไดุ�รับัการตพิีีมพีห์รอือยา่งน�อยไดุ�รับัการยอมรบััให�ตีพิีมพีใ์นวิารสารระดุบัั
ชีาติหรือนานาชีาติที�มีคุณภาพีตามประกาศคณะกรรมการการอุดุมศึกษา
เรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการเผู้ยแพีร่ผู้ลั
งานทางวิิชีาการ มีรายลัะเอียดุเพิี�มเติมดัุงนี�
  (4.1) มีผู้ลังานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ในลัักษณะของบัทควิามยาวิ 
(full paper) ที�ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ี หรือไดุ�รับัการยอมรับัให�ตีพิีมพ์ีในวิารสาร
วิิชีาการ (วิิจัย) ระดัุบันานาชีาติ ที�อยู่ในฐานข�อมูลัขององค์กรที�เป็นที�
ยอมรับัในระดัุบันานาชีาติ แลัะ/หรือวิารสารระดัุบันานาชีาติที�มีคุณภาพี
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดุมศึกษาเรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณา
วิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการเผู้ยแพีร่ผู้ลังานทางวิิชีาการ แลัะมีคณะ
กรรมการกลัั�นกรอง (peer review) ไม่น�อยกว่ิา 2 บัทควิาม หรือ
         (4.2) มีผู้ลังานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ในลัักษณะของบัทควิามยาวิ 
(full paper) ที�ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ี หรือไดุ�รับัการยอมรับัให�ตีพิีมพ์ีในวิารสาร
วิิชีาการ (วิิจัย) ระดัุบันานาชีาติ ที�อยู่ในฐานข�อมูลัขององค์กรที�เป็นที�
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ยอมรับัในระดัุบันานาชีาติ แลัะ/หรือวิารสารระดัุบันานาชีาติที�มีคุณภาพี
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดุมศึกษาเรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณา
วิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการเผู้ยแพีร่ผู้ลังานทางวิิชีาการแลัะมีคณะ
กรรมการกลัั�นกรอง (peer review) ไม่น�อยกวิ่า 1 บัทควิาม แลัะ มีผู้ลั
งานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ที�ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ี  หรือไดุ�รับัการยอมรับัให�ตีพิีมพ์ีใน
วิารสารวิิชีาการ(วิิจัย) ที�อยู่ในฐานข�อมูลัของศูนย์ดัุชีนีการอ�างอิงวิารสาร
ไทย(TCI กลุ่ัม 1 หรือกลุ่ัม 2)  ไม่น�อยกว่ิา 1 บัทควิาม หรือ
       (4.3) มีผู้ลังานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ในลัักษณะของบัทควิามยาวิ 
(full paper) ที�ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ี หรือไดุ�รับัการยอมรับัให�ตีพิีมพ์ีในวิารสาร
วิิชีาการ (วิิจัย) ระดัุบันานาชีาติ ที�อยู่ในฐานข�อมูลัขององค์กรที�เป็นที�
ยอมรับัในระดัุบันานาชีาติ แลัะ/หรือวิารสารระดัุบันานาชีาติที�มีคุณภาพี
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดุมศึกษาเรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณา
วิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการเผู้ยแพีร่ผู้ลังานทางวิิชีาการ แลัะมีคณะ
กรรมการกลัั�นกรอง (peer review) ไม่น�อยกว่ิา 1 บัทควิาม แลัะมีผู้ลั
งานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ในลัักษณะของบัทควิามสั�น (short paper หรือ 
letter) ที�ไดุ�รับัการตีพิีมพี์ หรือไดุ�รับัการยอมรับัให�ตีพิีมพี์ ในวิารสาร
วิิชีาการ (วิิจัย) ระดัุบันานาชีาติ ที�อยู่ในฐานข�อมูลัขององค์กรที�เป็นที�
ยอมรับัในระดัุบันานาชีาติ แลัะ/หรือวิารสารระดัุบันานาชีาติที�มีคุณภาพี
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดุมศึกษาเรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณา
วิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการเผู้ยแพีร่ผู้ลังานทางวิิชีาการแลัะมีคณะ
กรรมการกลัั�นกรอง (peer review) ไม่น�อยกว่ิา 1 บัทควิาม หรือ
         (4.4) มีผู้ลังานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ในลัักษณะของบัทควิามยาวิ 
(full paper) ที�ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ี หรือไดุ�รับัการยอมรับัให�ตีพิีมพ์ีในวิารสาร
วิิชีาการ (วิิจัย) ระดัุบันานาชีาติ ที�อยู่ในฐานข�อมูลัขององค์กรที�เป็นที�
ยอมรับัในระดัุบันานาชีาติ แลัะ/หรือวิารสารระดัุบันานาชีาติที�มีคุณภาพี
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดุมศึกษาเรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณา
วิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการเผู้ยแพีร่ผู้ลังานทางวิิชีาการ แลัะมีคณะ
กรรมการกลัั�นกรอง (peer review) ไม่น�อยกว่ิา 1 บัทควิาม แลัะมีผู้ลั
งานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ที�ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ี  หรือไดุ�รับัการยอมรับัให�ตีพิีมพ์ี
หรือนำาเสนอในการประชุีมวิิชีาการระดัุบันานาชีาติที�จัดุขึ�นอยา่งต่อเนื�อง
แลัะมีคณะกรรมการกลัั�นกรอง (peer review) โดุยบัทควิามที�นำาเสนอ
ฉบัับัสมบูัรณ์ (Full Paper) ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ีในรายงานสืบัเนื�องจากการ
ประชีมุวิิชีาการ (Proceedings) ดัุงกลัา่วิ ซึี�งเปน็ที�ยอมรับัในสาขาวิิชีา ไม่
น�อยกว่ิา 1 บัทควิาม 
        

  (4.5) มีผู้ลังานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ในลัักษณะของบัทควิามยาวิ 
(full paper) ที�ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ี หรือไดุ�รับัการยอมรับัให�ตีพิีมพ์ีในวิารสาร
วิิชีาการ (วิิจัย) ระดัุบันานาชีาติ ที�อยู่ในฐานข�อมูลัขององค์กรที�เป็นที�
ยอมรับัในระดัุบันานาชีาติ แลัะ/หรือวิารสารระดัุบันานาชีาติที�มีคุณภาพี
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดุมศึกษาเรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณา
วิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการเผู้ยแพีร่ผู้ลังานทางวิิชีาการ แลัะมีคณะ
กรรมการกลัั�นกรอง (peer review) ไม่น�อยกว่ิา 1 บัทควิาม แลัะมีผู้ลั
งานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์์ที�ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ี  หรือไดุ�รับัการยอมรับัให�ตีพิีมพ์ี
หรือนำาเสนอในการประชุีมวิิชีาการระดัุบัชีาติที�จัดุขึ�นอยา่งต่อเนื�องแลัะมี
คณะกรรมการกลัั�นกรอง (peer review) โดุยบัทควิามที�นำาเสนอฉบัับั
สมบูัรณ์ (Full Paper) ไดุ�รับัการตีพิีมพ์ีในรายงานสบืัเนื�องจากการประชีมุ
วิิชีาการ (Proceedings) ดัุงกล่ัาวิ ซึี�งเป็นที�ยอมรับัในสาขาวิิชีา ไม่น�อย
กว่ิา 2 บัทควิาม 
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563)

1. ช่�อหลัักสููตร 
 ช่�อภาษาไทย: 	 หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต
	 	 	 	 สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
 ช่�อภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Business  
    Administration 

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
 ช่�อเต็ม (ภาษาไทย):	 ปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	(บัริหารธุุรกิจ)
 ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of  Philosophy
	 	 	 	 	 	(Business	Administration)
 ช่�อย่อ (ภาษาไทย): 	 	ปร.ดุ.	(บัริหารธุุรกิจ)
 ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D.	(Business	Administration)

3. วิิชาเอก (ไม่่มี่)

4. จำานวินหน่วิยกิตที�เรียนตลัอดุหลัักสููตร
	 4.1	หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แบับั	1	(1.1)	แลัะแบับั	2	(2.1)
	 จำานวินหน่วิยกิตรวิม่ตลัอดุหลัักสููตร	48	หน่วิยกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั
	 หลัักสููตรปริญญาเอก	ใช้ระยะเวิลัาการศึึกษาไม่่ตำ�ากว่ิา	3	ปี	แลัะไม่่
เกิน	6	ปี	
 5.2 ภาษาที�ใช้
	 หลัักสููตรจัดุการศึึกษาเป็นภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษโดุยใช้หนังสืูอ
แลัะเอกสูารประกอบัการสูอนภาษาอังกฤษแลัะภาษาไทย
 5.3 การรับัเข้าศึกษา 
	 รับัทั�งนักศึึกษาไทยแลัะนักศึึกษาต่างชาติที�มี่ควิาม่สูาม่ารถในการ
ใช้ภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษไดุ้เป็นอย่างดีุ
 5.4 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น 
	 เป็นหลัักสููตรของสูถาบัันที�จัดุการเรียนการสูอนโดุยตรง

6. การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึกษา
	 ให้ปริญญาเพีียงสูาขาวิิชาเดีุยวิ

7. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบั
หลัักสููตร 
 	 หลัักสููตรปรับัปรุง	พี.ศึ.2563
	 7.1	หลัักสููตรกำาหนดุเปิดุสูอน	ในภาคการศึึกษาที�	1	ปีการศึึกษา	
2563
 
8. ควิามพร้อมในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐาน
	 หลัักสููตรมี่ควิาม่พีร้อม่เผยแพีร่คุณภาพีแลัะม่าตรฐานตาม่กรอบั
ม่าตรฐานคุณวุิฒิิระดัุบัปริญญาเอก	สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ	ในปี	พี.ศึ.	2565

9. อาชีพที�สูามารถประกอบัไดุ้หลัังสูำาเร็จการศึกษา
	 (1)	นักวิิชาการหรือนักวิิชาชีพีขั�นสููง	ที�ให้ควิาม่รู้เกี�ยวิกับัการจัดุการ
ธุุรกิจ
	 (2)	ผู้บัริหารระดัุบัสููง	ระดัุบักลัางในหน่วิยงาน	ทั�งภาครัฐหรือภาค
เอกชน
	 (3)	ผู้ประกอบัการหรือผู้จัดุการในธุุรกิจขนาดุใหญ่แลัะขนาดุย่อม่		
	 (4)	นักพัีฒินา	วิิทยากร	แลัะบัุคลัากรดุ้านบัริหารธุุรกิจทั�งภาครัฐ
แลัะเอกชน
	 (5)	เจ้าของธุุรกิจ	นักลังทุน	นักวิิจัยดุ้านบัริหารธุุรกิจ
	 (6)	นักวิิชาชีพีอิสูระดุ้านบัริหารธุุรกิจแลัะการบัริหารงานสูมั่ยใหม่่
10. สูถานที�จัดุการเรียนการสูอน 
	 ในสูถานที�ตั�ง	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	19/1	ถนนเพีชรเกษม่	
แขวิงหนองค้างพีลูั	เขตหนองแขม่	กรุงเทพีฯ	10160

11.ควิามสัูมพันธ์ุกับัหลัักสููตรอ่�นที�เปิดุสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�น
ของสูถาบััน 
	 11.1	กลุ่ัม่วิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ที�เปิดุสูอนโดุยคณะ/ภาควิิชา/
หลัักสููตรอื�น		 ไม่่มี่
	 11.2	กลุ่ัม่วิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดุสูอนให้ภาควิิชา/หลัักสููตร
อื�นต้องม่าเรียน								ไม่่มี่
	 11.3	การบัริหารจัดุการ	ไม่่มี่
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ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
	 มุ่่งผลิัตแลัะพัีฒินา	นักวิิชาการระดัุบัสููง	นักบัริหารมื่ออาชีพี	นักวิิจยั
แลัะที�ปรึกษาดุ้านบัริหารธุุรกิจ	ที�มี่ควิาม่รอบัรู้	ควิาม่เชี�ยวิชาญ	ดุ้าน
วิิชาการ	การบัริหารแลัะงานวิิจัยระดัุบัสููง	รวิม่ทั�งมี่คุณธุรรม่	จริยธุรรม่
แลัะจรรยาบัรรณในวิิชาชีพี	กอรปกับัการเสูริม่สูร้างควิาม่เข้าใจในปรัชญา
แลัะเครื�องมื่อทางการบัริหารธุุรกิจ	เพืี�อสูร้างองค์ควิาม่รู้แลัะนวัิตกรรม่
ใหม่่ที�มี่คุณค่าทางวิิชาการแลัะนำาไปประยกุต์ใช้เพืี�อประโยชน์แก่สัูงคม่ทั�ง
ระดัุบัชาติแลัะสูากลั
 1.2 ควิามสูำาคัญ
	 ในยุคเศึรษฐกิจปัจจุบัันที�มี่การเปลีั�ยนแปลังอย่างรวิดุเร็วิแลัะเกิดุ
นวัิตกรรม่ใหม่่	(Disruptive	Economy)	สู่งผลัต่อการดุำาเนินธุุรกิจเป็น
อย่างม่าก	เพืี�อควิาม่อยู่รอดุ	ควิาม่ไดุ้เปรียบัทางการแข่งขัน	แลัะก้าวิทัน
ควิาม่เจริญก้าวิหน้าระดัุบัโลัก	จึงจำาเป็นต้อบัปรับัเปลีั�ยนแนวิคิดุทางการ
บัริหารจดัุการแบับัไทยใหสู้อดุคล้ัองกบััแนวิคดิุการจดัุการที�ทันสูม่ยัแบับั
สูากลั	เพืี�อเพิี�ม่ขีดุควิาม่สูาม่ารถในการพีฒัินาประเทศึที�มุ่่งเน้นการพีฒัินา
ทรัพียากรม่นุษย์เพืี�อให้เกิดุประสิูทธิุภาพีแลัะประสิูทธิุผลัดุ้วิยการศึึกษา
ค้นคว้ิา	แลัะวิิจัยเพืี�อพัีฒินาองค์ควิาม่รู้ใหม่่ในการค้นพีบันวัิตกรรม่	ซึึ่�งเป็น
ปัจจัยสูำาคัญอย่างยิ�งต่อผลัสัูม่ฤทธิุ�ทั�งระดัุบัท้องถิ�น	ระดัุบัประเทศึ	แลัะ
ระดัุบัโลัก	ดัุงนั�นการศึึกษา	ค้นคว้ิาวิิจัย	แลัะการประยุกต์ศึาสูตร์ดุ้านการ
บัริหารธุุรกิจจึงสูำาคัญอย่างยิ�งในการขับัเคลืั�อนแลัะนำาไปสูู่การพัีฒินา
ประเทศึต่อไป
 1.3 วัิตถุประสูงค์
	 (1)	เพืี�อผลิัตดุุษฎีีบััณฑิิตทางการบัริหารธุุรกิจให้มี่ควิาม่รู้ควิาม่
เชี�ยวิชาญ	เข้าใจในปรัชญญาทางการบัริหารธุุรกิจ	ดุ้วิยการศึึกษาเชิงลึัก
ในรายลัะเอียดุของธุุรกิจ	ดุ้วิยวิิธีุการวิิเคราะห์	สัูงเคราะห์เพืี�อเกิดุองค์
ควิาม่รู้แลัะนวัิตกรรม่ใหม่่	ในการคิดุ	วิิเคราะห์	แลัะตัดุสิูนใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง	ๆ	ดุ้านการบัริหารธุุรกิจ	โดุยการวิิจัยที�ก่อให้เกิดุองค์ควิาม่รู้
ใหม่่แลัะควิาม่ก้าวิหน้าทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพีให้สูอดุคล้ัองกับัสูภาพี
แวิดุล้ัอม่ที�เปลีั�ยนแปลังไปอย่างรวิดุเร็วิของโลักปัจจุบััน
 

	 (2)	เพืี�อผลิัตบุัคลัากรที�มี่ควิาม่พีร้อม่ต่อการเป็นนักวิิชาการแลัะนัก
บัริหารวิิชาชพีีชั�นสููงให้มี่ควิาม่รู้ควิาม่สูาม่ารถ	ม่วิีิสัูยทัศึน์ที�ก้าวิไกลั	ตลัอดุ
จนเป็นผู้ที�มี่คุณธุรรม่แลัะจริยธุรรม่ทางการบัริหาร
	 (3)	เพืี�อพัีฒินานักวิิชาการ	นักบัริหาร	นักวิิจัยระดัุบัสููง	ให้มี่ทักษะ
แลัะแนวิคิดุในการพัีฒินาธุุรกิจแลัะสูร้างธุุรกิจใหม่่	ดุ้วิยกระบัวินการเรียน
รู้แลัะค้นคว้ิาวิิจัย
	 (4)	เพืี�อสูร้างควิาม่ร่วิม่ม่ือ	แลัะเครือข่ายทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพี	
ดุ้วิยการเผยแพีร่ผลังานวิิจัยในระดัุบัชาติแลัะนานาชาติแลัะเป็นที�ยอม่รับั
ตาม่ม่าตราฐานสูากลั
	 (5)	เพืี�อผลิัตบุัคลัากรที�มี่ควิาม่พีร้อม่ในการศึึกษาค้นคว้ิาแลัะสูร้าง
นวัิตกรรม่ที�มี่ควิาม่หลัากหลัายในการพีฒัินาประเทศึ	เพืี�อควิาม่ยั�งยนืแลัะ
ควิาม่มั่�นคงในระยะยาวิให้เกิดุกับัสัูงคม่ไทยในแง่วิิชาการ	การศึึกษาของ
ประเทศึแลัะอื�น	ๆ

ระบับัการจัดุการศึกษา การดุำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร
1. ระบับัการจัดุการศึกษา
 1.1 ระบับั 
	 ระบับัการศึึกษาแบับัทวิิภาค	โดุยใน	1	ปีการศึึกษาแบ่ังออกเป็น	2	
ภาคการศึึกษาปกติ	ซึึ่�ง	1	ภาคการศึึกษาปกติมี่ระยะเวิลัาศึึกษาไม่่น้อย
กว่ิา	15	สัูปดุาห์	โดุยให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
ว่ิาดุ้วิย	การจัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	(ฉบัับัที�	3)	พี.ศึ.	2562
      1.2 การจัดุการศึกษาภาคฤดูุร้อน 
	 ไม่่มี่การจัดุการศึึกษาภาคฤดูุร้อน
     1.3 การเทียบัเคียงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
	 มี่	โดุยให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ว่ิาดุ้วิย	
การจัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	(ฉบัับัที�	3)	พี.ศึ.	2562
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2. การดุำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน-เวิลัาในการดุำาเนินการเรียนการสูอน 
	 ภาคการศึึกษาที�	1	 สิูงหาคม่	–	ธัุนวิาคม่
	 ภาคการศึึกษาที�	2		 ม่กราคม่	–	พีฤษภาคม่	
	 วัินอังคาร	–	วัินอาทิตย์		เวิลัา	8.30	–	21.00	น.
 2.2 คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา 
  2.2.1 หลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 1 (1.1) 
	 	 ผู้ที�สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโท	แผน	ก.	หรือเทียบัเท่าทุก
สูาขาทั�งในแลัะต่างประเทศึที�คณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาหรือ	ก.พี.	
รับัรอง	ม่คีวิาม่สูาม่ารถในการใช้ภาษาไทยแลัะภาษาองักฤษไดุอ้ยา่งดุ	ีแลัะ
ต้องเป็นผู้มี่คุณสูม่บััติตาม่ที�บััณฑิิตวิิทยาลััย	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
กำาหนดุ
  2.2.2 หลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 2 (2.1)
	 	 ผู้ที�สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโทหรือเทียบัเท่าทุกสูาขาทั�ง
ในแลัะต่างประเทศึที�คณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาหรือ	ก.พี.	รับัรอง	ม่ี
ควิาม่สูาม่ารถในการใช้ภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษไดุ้อย่างดีุ	แลัะต้องเป็น
ผู้มี่คุณสูม่บััติตาม่ที�บััณฑิิตวิิทยาลััย	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์กำาหนดุ
										 ทั�งนี�	วิิธีุการคัดุเลืัอกผู้เข้าศึึกษาในหลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต	
แบับั	1	(1.1)	แลัะแบับั	2	(2.1)	ให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับัประกาศึการคัดุ
เลืัอกเพืี�อเข้าศึึกษาต่อในระดุับับััณฑิิตศึึกษา	ของม่หาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์
	 	 (1)	นักศึึกษาที�มี่ผลัการสูอบัผ่านควิาม่รู้ภาษาอังกฤษ	ซึึ่�งมี่อายุ
ไม่่เกิน	3	ปี	นับัตั�งแต่วัินที�สูอบัผ่านภาษาอังกฤษ	จนถึงวิันที�เข้าเป็น
นักศึึกษา	จะต้องมี่คะแนนตาม่เกณฑ์ิดัุงต่อไปนี�	
1.	คะแนน	TOEFL	Paper	Based			 ไม่่ตำ�ากว่ิา		525				คะแนน				หรือ
2.	คะแนน	TOEFL-Computer	Based	ไม่่ตำ�ากว่ิา		197				คะแนน				หรือ
3.	คะแนน	TOEFL-Internet	Based		 ไม่่ตำ�ากว่ิา				71					คะแนน				หรือ
4.	คะแนน	IELTS																				 ไม่่ตำ�ากว่ิา				5.5					คะแนน				หรือ
5.	คะแนน	CU-TEP												 ไม่่ตำ�ากว่ิา			67				คะแนน						 	
	 	 (2)	กรณีที�นักศึึกษายังไม่่มี่ระดัุบัคะแนน	(1)	ให้ทำาการวัิดุ
ม่าตรฐานควิาม่รู้ภาษาองักฤษที�จัดุสูอบัโดุยหลัักสููตรปรชัญาดุุษฎีีบััณฑิิต	
(ปร.ดุ.)		สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ	บััณฑิิตวิิทยาลััย	ม่หาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	แลัะต้องสูอบัผ่านตาม่เกณฑ์ิก่อนเข้าศึึกษา	

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
	 นักศึึกษาอาจจะมี่ควิาม่รู้ควิาม่เข้าใจในดุ้านต่าง	ๆ 	ไม่่เพีียงพีอ	ไดุ้แก่
ภาษาอังกฤษที�เป็นเงื�อนไขในการสูำาเร็จการศึึกษาแลัะสูถิติในการวิิจัยเพืี�อ
ใช้ในการทำาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ
 2.4 กลัยุทธุ์ในการดุำาเนินการเพ่�อแก้ไขปัญหา / ข้อจำากัดุของ
นักศึกษาในข้อ 2.3
	 จัดุรายวิิชาเสูริม่ทักษะดุ้านภาษาอังกฤษแบับัเข้ม่ข้น	เพืี�อพีัฒินา
ทักษะทางดุ้านภาษาต่างประเทศึแลัะสูถิติขั�นสููงเพืี�อการวิิจัย
 2.5 ระบับัการศึกษา 
	 	แบับัชั�นเรียน
 2.6 การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียน
ข้ามสูถาบัันอุดุมศึกษา
	 นักศึึกษาที�เคยหรือกำาลัังศึึกษาในหลัักสููตรที�เทียบัเทา่	จากสูถาบััน
อุดุม่ศึึกษาที�สูำานักงานคณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษา	(สูกอ.)	รับัรองหรือ
สูถาบัันการศึึกษาที�	ก.พี.	รับัรอง	สูาม่ารถเทียบัโอนหน่วิยกิตเข้าศึึกษาใน
หลัักสููตรนี�ไดุ้	การเทียบัโอนผลัการเรียนหม่ายถึงการขอเทียบัโอน
หน่วิยกิตของรายวิิชาในระดุับัเดีุยวิกัน	เพืี�อใช้นับัเป็นสู่วินหนึ�งของการ
ศึึกษา	ทั�งนี�ให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนยว่์ิาดุ้วิย	การ
จัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	(ฉบัับัที�	3)	พี.ศึ.	2562

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุัรายลัะเอียดุดัุงต่อไปนี�
  3.1.1 จำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดุหลัักสููตร 
	 	 แบับั	1	(1.1)	แลัะ	แบับั	2	(2.1)	รวิม่ตลัอดุหลัักสููตร	48	หน่วิยกิต
  3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
	 	 โครงสูรา้งหลัักสููตร	แบ่ังเปน็หม่วิดุวิิชาที�สูอดุคลัอ้งกบััที�กำาหนดุ
ไว้ิในเกณฑ์ิม่าตรฐานหลัักสููตรกระทรวิงศึึกษาธุกิาร	องค์ประกอบัของการ
จัดุการศึึกษา	หลัักสููตรแบับั	1	(1.1)	เป็นแผนการศึึกษาที�มุ่่งการวิิจัยเฉพีาะ
แลัะ	แบับั	2	(2.1)	เป็นแผนการศึึกษาที�ทำาวิิจัยแลัะศึึกษาเพิี�ม่เติม่	โดุย
ต้องทำาดุุษฎีีนิพีนธุไ์ม่่น้อยกว่ิา	36	หน่วิยกิต	นอกจากนี�ควิรเปน็ผู้ประกอบั
การหรือผู้มี่ประสูบัการณ์ในการทำางาน	โดุยมี่โครงสูร้างหลัักสููตร	ดัุงนี�
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หมวิดุวิิชา จำานวินหน่วิยกิต

แบับั 1 (1.1) แบับั 2 (2.1)

1.	หม่วิดุวิิชาเสูริม่พืี�นฐาน ไม่่นับัหน่วิยกิต ไม่่นับัหน่วิยกิต

2.	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐาน ไม่่นับัหน่วิยกิต ไม่่นับัหน่วิยกิต

3.	หม่วิดุวิิชาบัังคับั - 9

4.	หม่วิดุวิิชาเลืัอก - 3

5.	หม่วิดุการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ ไม่่นับัหน่วิยกิต ไม่่นับัหน่วิยกิต

6.	หม่วิดุดุุษฎีีนิพีนธ์ุ 48 36

รวิม ตลัอดุหลัักสููตร 48 หน่วิยกิต   48 หน่วิยกิต

 3.1.3 รายวิิชา
 (1) ควิามหมายของรหัสูวิิชา
	 -	รหัสูรายวิิชาใช้ตัวิอักษรนำา	3	ตัวิ	ตาม่ดุ้วิยตัวิเลัข	4	หลััก	
	 -	ตัวิอักษรนำา	3	ตัวิ	PHDxxxx	หม่ายถึง	หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจดุุษฎีี
บััณฑิิต
	 -	เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อย	หม่ายถึง	หม่วิดุวิิชา	ดัุงนี�
	 	 PHD01xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาเสูริม่พืี�นฐาน
	 	 PHD02xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาพืี�นฐาน
	 	 PHD03xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาบัังคับั
	 	 PHD04xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาเลืัอก
	 	 PHD05xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ
	 	 PHD06xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(1.1)
	 	 PHD07xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(2.1)	
	 -	เลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่วิย	หม่ายถึง	ลัำาดัุบัวิิชา
 (2) วิิชาบัังคับัก่อน
	 หม่ายถึง	วิิชาที�นักศึึกษาจะลังทะเบีัยนวิิชานั�นต้องผ่านการศึึกษา
ในรายวิิชาที�ระบัุไว้ิก่อน	เพืี�อให้เกิดุผลัสูัม่ฤทธิุ�ทางการศึึกษารายวิิชาดุัง
กล่ัาวิ

 (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร
      (3.1) หมวิดุวิิชาเสูริมพ่�นฐาน             ไม่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั
แบับั 1 (1.1) แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ   จำานวินหน่วิยกิต 
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0101	 ภาษาอังกฤษขั�นสููงระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	 0(0-0-0)	
											 	 (Advanced	English	for	Graduate	Studies)
	 	 	 	 	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)																			
PHD0102	 ปรัชญาทางสัูงคม่ศึาสูตร์แลัะสูถิติขั�นสููงเพืี�อ		 0(0-0-0)
	 	 	 การวิิจัยทางธุุรกิจ		 																									
	 	 	 (Philosophy	of	Social	Science	and	Advanced		 	
	 	 	 	Statistic	for	Business	Research)	 	(ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0103	 ปฏิิบััติการงานวิิจัยชั�นสููง		 																		0(0-0-0)	
	 	 	 (Advanced	Business	Research	 		(ไม่่นับัหน่วิยกิต)
	 	 	 	Workshop)		 	
     
 (3.2) หมวิดุวิิชาพ่�นฐาน   ไม่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 1 (1.1) 
แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ   จำานวินหน่วิยกิต 
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0201	ควิาม่รู้พืี�นฐานทางธุุรกิจ								 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
	 	 	(Foundations	of	Business	Knowledge)																																
 
 (3.3) หมวิดุวิิชาบัังคับั     9 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ   จำานวินหน่วิยกิต 
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0301	ปรัชญาแลัะทฤษฎีีทางการจัดุการขั�นสููง	 										3(3-0-6)
	 	 	(Philosophy	and	Advanced	Management	Theories)	
PHD0302	วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง	1	 										3(3-0-6)
	 	 	(Advanced	Research	Methodology	1)
PHD0303	วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง	2	 										3(3-0-6)
	 	 	(Advanced	Research	Methodology	2)
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 (3.4) หมวิดุวิิชาเล่ัอก    3 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ   จำานวินหน่วิยกิต 
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0401	สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการจัดุการ						3(3-0-6)
	 	 (Research	Seminar	in	Selected	Management	Topics)
PHD0402	สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการตลัาดุ	 3(3-0-6)
	 	 (Research	Seminar	in	Selected	Marketing	Topics)
PHD0403	สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการเงิน										3(3-0-6)
	 	 (Research	Seminar	in	Selected	Financial	Topics)
 (3.5) หมวิดุวิิชาการสูอบัวัิดุคุณสูมบััติ   ไม่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั 
แบับั 1 (1.1) แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ   จำานวินหน่วิยกิต 
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0501	การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	 											0(0-0-0)
	 	 (Qualifying	Examination)														 	(ไม่่นับัหน่วิยกิต)
 (3.6) หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธุ์ แบับั 1 (1.1)     48 หน่วิยกิต 
สูำาหรับั แบับั 1 (1.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ   จำานวินหน่วิยกิต 
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0601	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(1)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(1)
PHD0602	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(2)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(2)
PHD0603	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(3)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(3)
PHD0604	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(4)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(4)
PHD0605	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(5)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(5)
PHD0606	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(6)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(6)

 (3.7) หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (2.1)  36 หน่วิยกิต สูำาหรับั
แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ   จำานวินหน่วิยกิต 
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0701	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(1)			 9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(1)
PHD0702	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(2)	 9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(2)
PHD0703	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(3)		 9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(3)
PHD0704	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(4)	 	9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(4)
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3.1.4 แผู้นการศึกษา

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจบััณฑิิต 
แบับั 1 (1.1) (การวิิจัยเพ่�อทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ)

ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0101	 ภาษาอังกฤษระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0102	 สูถิติขั�นสููงเพืี�อการวิิจัยทางธุุรกิจ	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0601	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(1)	 8(0-0-16)
 รวิม 8(0-0-16)

  
ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0501	 การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0602	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(2)	 8(0-0-16)
 รวิม  8(0-0-16)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0603	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(3)	 8(0-0-16)
 รวิม 8(0-0-16)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0604	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(4)	 8(0-0-16)
 รวิม 8(0-0-16)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0605	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(5)	 8(8-0-16)
  รวิม 8(8-0-16)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0606	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(6)	 8(8-0-16)
  รวิม 8(8-0-16)

รวิมหน่วิยกิตตลัอดุหลัักสููตร 48 หน่วิยกิต
หมายเหตุ 
	 -	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐานสูำาหรับันักศึึกษาที�ไม่่ไดุ้สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโททางบัริหารธุุรกิจ
	 -	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐานให้ดุำาเนินการให้แล้ัวิเสูร็จก่อนการเปิดุภาคการศึึกษาแรก
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจบััณฑิิต 
แบับั 2 (2.1) (การเรียนรายวิิชาแลัะทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ)

ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0101	 ภาษาอังกฤษระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0102	 สูถิติขั�นสููงเพืี�อการวิิจัยทางธุุรกิจ	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0301	 ทฤษฎีีแลัะกลัยุทธ์ุการจัดุการธุุรกิจขั�นสููง	 3(3-0-6)
 รวิม 3(3-0-6)

 
ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0302	 วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง	1	 3(3-0-6)
PHD0303	 วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง	2	 3(3-0-6)
PHD04XX	วิิชาเลืัอก	 3(3-0-6)
 รวิม 9(9-0-18)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0501	 การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0701	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(1)	 9(0-0-18)
 รวิม 9(0-0-18)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0702	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(2)	 9(0-0-18)
 รวิม 9(0-0-18)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0703	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(3)	 9(0-0-18)
 รวิม  9(0-0-18)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0704	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(4)	 9(0-0-18)
 รวิม  9(0-0-18)

รวิมหน่วิยกิตตลัอดุหลัักสููตร 48 หน่วิยกิต
หมายเหตุ 
	 -	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐานสูำาหรับันักศึึกษาที�ไม่่ไดุ้สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโททางบัริหารธุุรกิจ
	 -	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐานให้ดุำาเนินการให้แล้ัวิเสูร็จก่อนการเปิดุภาคการศึึกษาแรก
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4. องค์ประกอบัเกี�ยวิกับัการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อสูหกิจศึกษา  
	 ไม่่มี่

5. ข้อกำาหนดุเกี�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัย
	 นักศึึกษาลังทะเบีัยนดุุษฎีีนิพีนธ์ุตาม่แผนการศึึกษาของหลัักสููตร	
โดุยผ่านควิาม่เห็นชอบัจากอาจารยที์�ปรึกษาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	หรืออาจารยผู้์รับั
ผิดุชอบัหลัักสููตร
 5.1 คำาอธิุบัายโดุยย่อ 
	 การทำาดุุษฎีีนิพีนธ์ุตาม่ควิาม่ต้องการของหลัักสููตรบัริหารธุุรกิจดุุษฎีี
บััณฑิิตนั�น		จะมุ่่งเน้นให้เกิดุการบูัรณาการองค์ควิาม่รู้ใหม่่ทั�งทางดุ้าน
ทฤษฎีีแลัะการประยกุตใ์ช้ในระดุบััสููง	หรือตอ่ยอดุองคค์วิาม่รู้เดิุม่ในสูาขา
ที�เกี�ยวิข้องกับัการจัดุการ	การเงินแลัะการตลัาดุที�สูาม่ารถนำาเสูนอทฤษฎีี
แลัะการประยกุตเ์ทคโนโลัยทีี�มี่คุณภาพีสููงม่าใช้ใหเ้กดิุควิาม่กา้วิหนา้ทาง
วิิชาการแลัะการบัริหารระดัุบัสููง	ตลัอดุจนมี่ขอบัเขตการทำาดุุษฎีีนิพีนธ์ุที�
อยูภ่ายใตก้ารควิบัคมุ่อยา่งใกลัชิ้ดุของคณะกรรม่การที�ปรึกษาดุุษฎีีนิพีนธุ์
แลัะสูาม่ารถทำาให้แล้ัวิเสูร็จภายในระยะเวิลัาที�หลัักสููตรกำาหนดุไดุ้
     5.2 มาตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ 
	 นักศึึกษาม่คีวิาม่รู้แลัะประสูบัการณก์ารทำางานวิิจัยเพืี�อให้เกิดุองค์
ควิาม่รู้ใหม่่	ผลังานใหม่่	รวิม่ทั�งการต่อยอดุควิาม่รู้เดิุม่	การสูอบัปกป้องที�
มี่คณะกรรม่การควิบัคุม่การสูอบัตาม่เกณฑ์ิในประกาศึกระทรวิง
ศึึกษาธิุการ	เรื�อง	เกณฑิม์่าตรฐานหลัักสููตรระดุบัับััณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ.	2558
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
	 ทุกภาคการศึึกษาตาม่ที�ไดุ้กำาหนดุไว้ิในแผนการศึึกษา
 5.4 จำานวินหน่วิยกิต
	 -	หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แบับั	1	(1.1)	
	 		จำานวิน	48	หน่วินกิต
	 -	หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แบับั	2	(2.1)	
	 		จำานวิน	48	หน่วินกิต
 5.5 การเตรียมการ
	 -	อาจารย์ที�ปรึกษาแนะนำานักศึึกษาอย่างใกล้ัชิดุ	แลัะมี่การติดุตาม่
ผลัอย่างสูม่ำ�าเสูม่อ
	 -	นักศึึกษาต้องดุำาเนินงานวิิจัยดุุษฎีีนิพีนธ์ุอย่างใกล้ัชิดุกับัอาจารย์
ที�ปรึกษา
	 -	กำาหนดุชั�วิโม่งการให้คำาปรึกษา	แลัะจัดุทำาบัันทึกการให้คำาปรึกษา	

6. กระบัวินการประเมินผู้ลั
	 -	ประเมิ่นจากรายวิิชาที�เรียน	(เฉพีาะแบับั	2.1)	
	 -	ประเมิ่นผลัจากผลังานวิิจัยที�ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีแลัะเผยแพีร่
	 -	การสูอบัโครงร่างดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	แลัะการสูอบั
ปกป้องดุุษฎีีนิพีนธ์ุ
 

หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผู้ลันักศึกษา
 1. กฎีระเบีัยบัหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดัุบัคะแนน (เกรดุ)
	 การวัิดุผลัแลัะการสูำาเร็จการศึึกษาเป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุ
ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	สูำาหรับัหลัักสููตรบัริหารธุุรกิจดุุษฎีีบััณฑิิต	
สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
	 -	การวัิดุผลัรายวิิชาในหม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	ให้มี่การประเมิ่นผลั
ของรายวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	โดุยใช้สัูญลัักษณ์
S	(Satisfactory)					หม่ายถึง	พีอใจ		 เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	4.00
U	(Unsatisfactory)	หม่ายถึง	ไม่่พีอใจ	เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	0.00
	 -	การวัิดุผลัการสูอบัปกป้องดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	ให้มี่การประเมิ่นผลัโดุยใช้
สัูญลัักษณ์	
O	(Outstanding)				หม่ายถึง	ดีุเยี�ยม่		เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	4.00
G	(Good)														หม่ายถึง	ดีุ		 	 เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	3.50
P	(Pass)															หม่ายถึง	ผ่าน		 เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	3.00
U	(Unsatisfactory)	หม่ายถึง	ไม่่พีอใจ	เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	0.00

 2. กระบัวินการทวินสูอบัมาตรฐานผู้ลัสัูมฤทธิุ�ของนักศึกษา
 2.1 การทวินสูอบัมาตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
สูำาเร็จการศึกษา
	 (1)	การทวินสูอบัในระดัุบัรายวิิชาทุกรายวิิชา	
	 (2)		การทวินสูอบัในระดัุบัหลัักสููตร	มี่ระบับัประกันคุณภาพีภายใน
เพืี�อใช้ในการทวินสูอบัม่าตรฐานผลัการเรียนรู้ของนักศึึกษา
	 (3)	 มี่การประเมิ่นการสูอนโดุยนักศึึกษา
 2.2 การทวินสูอบัมาตรฐานผู้ลัการเรียนรู้หลัังจากนักศึกษาสูำาเร็จ
การศึกษา
	 (1)	ประเมิ่นจากภาวิะการมี่งานทำาของบััณฑิิตแลัะระยะเวิลัาในการ
มี่งานทำา
	 (2)	การประเม่ินควิาม่พีึงพีอใจในบััณฑิิตที�จบัการศึึกษาแลัะเข้า
ทำางานในสูถานประกอบัการ
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	 (3)	การประเมิ่นจากบััณฑิิตที�ไปประกอบัอาชีพีในสู่วินของควิาม่
พีร้อม่แลัะควิาม่รู้จากสูาขาวิิชาที�ศึึกษาตาม่หลัักสููตร

3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษาตามหลัักสููตร 
 3.1 การวัิดุผู้ลั
	 การวิัดุผลัการศึึกษาให้เป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุม่หาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษา
	 การสูำาเร็จการศึึกษาเป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุม่หาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	นักศึึกษาที�มี่สิูทธิุ�ไดุ้รับัปริญญา	ต้องมี่คุณสูม่บััติครบัถ้วิน	ดัุงต่อ
ไปนี�
 แบับั 1 (1.1) การวิิจัยเพ่�อทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ 
	 สูอบัผ่านภาษาตา่งประเทศึอยา่งน้อย	1	ภาษา	ตาม่หลัักเกณฑิแ์ลัะ
เงื�อนไขที�ม่หาวิิทยาลััยกำาหนดุ	 สูอบัผ่านการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	
(Qualification	examination)	เพืี�อเป็นผู้มี่สิูทธิุ�ขอทำาวิิทยานิพีนธ์ุเสูนอ
วิิทยานิพีนธ์ุ	แลัะสูอบัผ่านการสูอบัปากเปลั่าขั�นสุูดุท้าย	โดุยคณะ
กรรม่การที�ม่หาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	ซึึ่�งจะต้องประกอบัดุ้วิยผู้ทรงคุณวุิฒิิจาก
ภายในแลัะภายนอกม่หาวิิทยาลััย	แลัะต้องเป็นระบับัเปิดุให้ผู้สูนใจเข้ารับั
ฟัังไดุ้
	 สูำาหรับัผลังานวิิทยานิพีนธ์ุหรือสู่วินหนึ�งของวิิทยานิพีนธ์ุจะต้องไดุ้
รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในแหล่ังตีพิีม่พ์ี	
ดัุงนี�	
 สูำาหรับัวิิทยานิพนธ์ุในสูายสัูงคมศาสูตร์แลัะมนุษยศาสูตร์	จะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในวิารสูาร
วิิชาการระดุับัชาติ	ซึึ่�งอยู่ในฐานข้อมู่ลั	TCI	กลุ่ัม่ที�	1	ขึ�นไป	อย่างน้อย	2	
เรื�อง	หรือถ้าเป็นวิารสูารวิิชาการระดุับันานาชาติ	จะต้องเป็นวิารสูารที�มี่
คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑิ์
การพีิจารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการเผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึ่ึ�ง
ต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	publishers	and	journals
 สูำาหรับัวิิทยานิพนธ์ุในสูายวิิทยาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยี	จะต้องไดุ้
รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออยา่งน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในวิารสูารวิิชาการ
ระดัุบันานาชาติ	ที�มี่คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการ
อุดุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการ
เผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึึ่�งต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	publishers	
and	journals	อย่างน้อย	2	เรื�อง

 แบับั 2 (2.1) การเรียนรายวิิชาแลัะทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ 
								ศึึกษารายวิิชาครบัถ้วินตาม่ที�กำาหนดุในหลัักสููตร	โดุยจะต้องไดุ้รับั
คะแนนเฉลีั�ยไม่่ตำ�ากวิ่า	3.00	จากระบับั	4	ระดุับัคะแนนหรือเทียบัเท่า	
สูอบัผา่นภาษาตา่งประเทศึอยา่งนอ้ย	1	ภาษา	ตาม่หลัักเกณฑิแ์ลัะเงื�อนไข
ที�ม่หาวิิทยาลััยกำาหนดุ	สูอบัผ่านการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	(Qualification	
examination)	เพืี�อเป็นผู้มี่สิูทธิุ�ขอทำาวิิทยานิพีนธ์ุเสูนอวิิทยานิพีนธ์ุ	แลัะ
สูอบัผ่านการสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดุท้าย	โดุยคณะกรรม่การที�ม่หาวิิทยาลััย
แต่งตั�ง	ซึึ่�งจะต้องประกอบัดุ้วิยผู้ทรงคุณวุิฒิิจากภายในแลัะภายนอก
ม่หาวิิทยาลััย	แลัะต้องเป็นระบับัเปิดุให้ผู้สูนใจเข้ารับัฟัังไดุ้
	 สูำาหรับัผลังานวิิทยานิพีนธ์ุหรือสู่วินหนึ�งของวิิทยานิพีนธ์ุจะต้องไดุ้
รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในแหลั่งตีพิีม่พ์ี	
ดัุงนี�	
 สูำาหรบััวิิทยานพินธ์ุในสูายสูงัคมศาสูตรแ์ลัะมนษุยศาสูตร	์จะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในวิารสูาร
วิิชาการระดัุบัชาติ	ซึึ่�งอยู่ในฐานข้อมู่ลั	TCI	กลุ่ัม่ที�	1	ขึ�นไป	อย่างน้อย	2	
เรื�อง	หรือถ้าเป็นวิารสูารวิิชาการระดัุบันานาชาติ	จะต้องเป็นวิารสูารที�มี่
คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑ์ิ
การพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการเผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึึ่�ง
ต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	journals	and	publishers	
 สูำาหรบััวิิทยานิพนธุใ์นสูายวิิทยาศาสูตรแ์ลัะเทคโนโลัย	ีจะต้องไดุ้
รับัการตีพีมิ่พ์ีหรืออยา่งนอ้ยไดุ้รบััการยอม่รบััให้ตพีีมิ่พ์ีในวิารสูารวิิชาการ
ระดัุบันานาชาติ	ที�มี่คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการ
อุดุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการ
เผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึึ่�งต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	journals	
and	publishers	อย่างน้อย	2	เรื�อง
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
(หลัักสููตรนานาชาติ) หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2563
1. ช่�อหลัักสููตร 
ช่�อภาษาไทย   	 หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	 สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ	
	 	 											(หลัักสููตรนานาชาติ)
ช่�อภาษาอังกฤษ    Doctor of Philosophy Program in 
   Business Administration
	 	 	 (International	Program)	

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
ช่�อเต็ม่ (ภาษาไทย)   					ปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	(บัริหารธุุรกิจ)
ช่�อเต็ม่ (ภาษาอังกฤษ) Doctor of  Philosophy  
	 	 	 (Business	Administration)
ช่�อย่อ (ภาษาไทย)    			 ปร.ดุ.	(บัริหารธุุรกิจ)
ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   		Ph.D.	(Business	Administration)

3. วิิชาเอก 
				 (ไม่่มี่)

4. จำานวินหน่วิยกิตที�เรียนตลัอดุหลัักสููตร
	 4.1	หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แบับั	1	(1.1)	แลัะแบับั	2	(2.1)
	 					จำานวินหน่วิยกิตรวิม่ตลัอดุหลัักสููตร	48	หน่วิยกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั
	 หลัักสููตรปริญญาเอก	ใช้ระยะเวิลัาการศึึกษาไม่่ตำ�ากว่ิา	3	ปี	แลัะไม่่
เกิน	6	ปี	
 5.2 ภาษาที�ใช้
	 หลัักสููตรจัดุการศึึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 5.3 การรับัเข้าศึกษา 
	 รับัทัั้�งนักศึึกษาไทั้ยแลัะนักศึึกษาต่างชาติทีั้�มี่ควิาม่สูาม่ารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษไดุ้เป็นอย่างดีุ
 5.4 ควิาม่ร่วิม่ม่่อกับัสูถาบัันอ่�น 
	 เป็นหลัักสููตรของสูถาบัันทีั้�จัดุการเรียนการสูอนโดุยตรง

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึกษา
	 ให้ปริญญาเพีียงสูาขาวิิชาเดีุยวิ
 
6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมั่ติ/เห็นชอบัหลัักสููตร 
หลัักสููตรปรับัปรุง	พี.ศึ.2563
	 6.1	หลัักสููตรกำาหนดุเปิดุสูอน	ในภาคการศึึกษาทีั้�	1	ปีการศึึกษา	
2563
 
7.ควิาม่พร้อม่ในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะม่าตรฐาน
	 หลัักสููตรมี่ควิาม่พีร้อม่เผยแพีร่คุณภาพีแลัะม่าตรฐานตาม่กรอบั
ม่าตรฐานคุณวุิฒิิระดัุบัปริญญาเอก	สูาขาวิิชาบัรหิารธุุรกิจ	ในปี	พี.ศึ.	2565

8.อาชีพที�สูาม่ารถประกอบัไดุ้หลัังสูำาเร็จการศึกษา
	 (1)	นักวิิชาการหรือนักวิิชาชีพีขั�นสููง	ทีั้�ให้ควิาม่รู้เกี�ยวิกับัการจัดุการ
ธุุรกิจ
	 (2)	ผู้บัริหารระดัุบัสููง	ระดัุบักลัางในหน่วิยงาน	ทัั้�งภาครัฐหรือภาค
เอกชน
	 (3)	ผู้ประกอบัการหรือผู้จัดุการในธุุรกิจขนาดุใหญ่แลัะขนาดุย่อม่		
	 (4)	นักพีัฒินา	วิิทั้ยากร	แลัะบัุคลัากรดุ้านบัริหารธุุรกิจทั้ั�งภาครัฐ
แลัะเอกชน
	 (5)	เจ้าของธุุรกิจ	นักลังทุั้น	นักวิิจัยดุ้านบัริหารธุุรกิจ
	 (6)	นักวิิชาชีพีอิสูระดุ้านบัริหารธุุรกิจแลัะการบัริหารงานสูมั่ยใหม่่
9.ควิาม่สูัม่พันธุ์กับัหลัักสููตรอ่�นที�เปิดุสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�น
ของสูถาบััน 
	 9.1	กลุ่ัม่วิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ทีั้�เปิดุสูอนโดุยคณะ/ภาควิิชา/
หลัักสููตรอื�น	
	 ไม่่มี่
	 9.2	กลุ่ัม่วิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรทีั้�เปิดุสูอนให้ภาควิิชา/หลัักสููตร
อื�นต้องม่าเรียน	
	 ไม่่มี่
	 9.3	การบัริหารจัดุการ	
	 	ไม่่มี่
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ข้อมู่ลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิาม่สูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
	 	 มุ่่งผลิัตแลัะพัีฒินา	นักวิิชาการระดุบััสููง	นักบัริหารมื่ออาชีพี	นัก
วิิจัยแลัะทีั้�ปรึกษาดุ้านบัริหารธุุรกิจ	ทีั้�มี่ควิาม่รอบัรู้	ควิาม่เชี�ยวิชาญ	ดุ้าน
วิิชาการ	การบัริหารแลัะงานวิิจัยระดัุบัสููง	รวิม่ทัั้�งมี่คุณธุรรม่	จริยธุรรม่
แลัะจรรยาบัรรณในวิิชาชีพี	กอรปกับัการเสูริม่สูร้างควิาม่เข้าใจในปรัชญา
แลัะเครื�องมื่อทั้างการบัริหารธุุรกิจ	เพืี�อสูร้างองค์ควิาม่รู้แลัะนวัิตกรรม่
ใหม่่ทีั้�มี่คุณค่าทั้างวิิชาการแลัะนำาไปประยกุต์ใช้เพืี�อประโยชน์แก่สัูงคม่ทัั้�ง
ระดัุบัชาติแลัะสูากลั
 1.2 ควิาม่สูำาคัญ
	 ในยุคเศึรษฐกิจปัจจุบัันทีั้�มี่การเปลีั�ยนแปลังอย่างรวิดุเร็วิแลัะเกิดุ
นวัิตกรรม่ใหม่่	(Disruptive	Economy)	สู่งผลัต่อการดุำาเนินธุุรกิจเป็น
อย่างม่าก	เพืี�อควิาม่อยู่รอดุ	ควิาม่ไดุ้เปรียบัทั้างการแข่งขัน	แลัะก้าวิทัั้น
ควิาม่เจริญก้าวิหน้าระดัุบัโลัก	จึงจำาเป็นต้อบัปรับัเปลีั�ยนแนวิคิดุทั้างการ
บัริหารจดัุการแบับัไทั้ยใหสู้อดุคล้ัองกบััแนวิคดิุการจดัุการทีั้�ทัั้นสูม่ยัแบับั
สูากลั	เพืี�อเพิี�ม่ขีดุควิาม่สูาม่ารถในการพีฒัินาประเทั้ศึทีั้�มุ่่งเน้นการพีฒัินา
ทั้รัพียากรม่นุษย์เพืี�อให้เกิดุประสิูทั้ธิุภาพีแลัะประสิูทั้ธิุผลัดุ้วิยการศึึกษา
ค้นคว้ิา	แลัะวิิจัยเพืี�อพัีฒินาองค์ควิาม่รู้ใหม่่ในการค้นพีบันวัิตกรรม่	ซึึ่�งเป็น
ปัจจัยสูำาคัญอย่างยิ�งต่อผลัสัูม่ฤทั้ธิุ�ทัั้�งระดัุบัท้ั้องถิ�น	ระดัุบัประเทั้ศึ	แลัะ
ระดัุบัโลัก	ดัุงนั�นการศึึกษา	ค้นคว้ิาวิิจัย	แลัะการประยุกต์ศึาสูตร์ดุ้านการ
บัริหารธุุรกิจจึงสูำาคัญอย่างยิ�งในการขับัเคลืั�อนแลัะนำาไปสูู่การพัีฒินา
ประเทั้ศึต่อไป
 1.3 วัิตถุประสูงค์
	 	 (1)	เพืี�อผลัติดุุษฎีีบััณฑิิตทั้างการบัรหิารธุุรกจิใหมี้่ควิาม่รู้ควิาม่
เชี�ยวิชาญ	เข้าใจในปรัชญญาทั้างการบัริหารธุุรกิจ	ดุ้วิยการศึึกษาเชิงลึัก
ในรายลัะเอียดุของธุุรกิจ	ดุ้วิยวิิธีุการวิิเคราะห์	สัูงเคราะห์เพืี�อเกิดุองค์
ควิาม่รู้แลัะนวัิตกรรม่ใหม่่	ในการคิดุ	วิิเคราะห์	แลัะตัดุสิูนใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง	ๆ	ดุ้านการบัริหารธุุรกิจ	โดุยการวิิจัยทีั้�ก่อให้เกิดุองค์ควิาม่รู้
ใหม่่แลัะควิาม่ก้าวิหน้าทั้างวิิชาการแลัะวิิชาชีพีให้สูอดุคล้ัองกับัสูภาพี
แวิดุล้ัอม่ทีั้�เปลีั�ยนแปลังไปอย่างรวิดุเร็วิของโลักปัจจุบััน
	 	 (2)	เพืี�อผลิัตบุัคลัากรทีั้�มี่ควิาม่พีร้อม่ต่อการเป็นนักวิิชาการแลัะ
นักบัริหารวิิชาชีพีชั�นสููงให้มี่ควิาม่รู้ควิาม่สูาม่ารถ	มี่วิิสัูยทัั้ศึน์ทีั้�ก้าวิไกลั	
ตลัอดุจนเป็นผู้ทีั้�มี่คุณธุรรม่แลัะจริยธุรรม่ทั้างการบัริหาร
	 	 (3)	เพืี�อพีัฒินานักวิิชาการ	นักบัริหาร	นักวิิจัยระดัุบัสููง	ให้มี่

ทัั้กษะแลัะแนวิคิดุในการพัีฒินาธุุรกิจแลัะสูร้างธุุรกิจใหม่่	ดุ้วิยกระบัวินการ
เรียนรู้แลัะค้นคว้ิาวิิจัย
	 	 (4)	เพืี�อสูร้างควิาม่ร่วิม่มื่อ	แลัะเครือข่ายทั้างวิิชาการแลัะ
วิิชาชีพี	ดุ้วิยการเผยแพีร่ผลังานวิิจัยในระดัุบัชาติแลัะนานาชาติแลัะเป็น
ทีั้�ยอม่รับัตาม่ม่าตราฐานสูากลั
	 	 (5)	เพืี�อผลิัตบุัคลัากรทีั้�มี่ควิาม่พีร้อม่ในการศึึกษาค้นคว้ิาแลัะ
สูร้างนวิตักรรม่ทีั้�มี่ควิาม่หลัากหลัายในการพีฒัินาประเทั้ศึ	เพืี�อควิาม่ยั�งยนื
แลัะควิาม่มั่�นคงในระยะยาวิให้เกิดุกับัสัูงคม่ไทั้ยในแง่วิิชาการ	การศึึกษา
ของประเทั้ศึแลัะอื�น	ๆ

ระบับัการจัดุการศึกษา การดุำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของ
หลัักสููตร
1. ระบับัการจัดุการศึกษา
 1.1 ระบับั 
	 ระบับัการศึึกษาแบับัทั้วิิภาค	โดุยใน	1	ปีการศึึกษาแบ่ังออกเป็น	 
2	ภาคการศึึกษาปกติ	ซึึ่�ง	1	ภาคการศึึกษาปกติมี่ระยะเวิลัาศึึกษาไม่่น้อย
กว่ิา	15	สัูปดุาห์	โดุยให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชียอาคเนย์
ว่ิาดุ้วิย	การจัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	(ฉบัับัทีั้�	3)	พี.ศึ.	2562
      1.2 การจัดุการศึกษาภาคฤดูุร้อน 
	 ไม่่มี่
     1.3 การเทียบัเคียงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
	 มี่	โดุยให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชียอาคเนย์ว่ิาดุ้วิย	
การจัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	(ฉบัับัทีั้�	3)	พี.ศึ.	2562
2. การดุำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน-เวิลัาในการดุำาเนินการเรียนการสูอน 
	 ภาคการศึึกษาทีั้�	1	 สิูงหาคม่	–	ธัุนวิาคม่
	 ภาคการศึึกษาทีั้�	2		 ม่กราคม่	–	พีฤษภาคม่	
	 วัินอังคาร	–	วัินอาทิั้ตย์		เวิลัา	8.30	–	21.00	น.
 2.2 คุณสูม่บััติของผูู้้เข้าศึกษา 
  2.2.1 หลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 1 (1.1) 
	 	 ผู้ทีั้�สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโทั้	แผน	ก.	หรือเทีั้ยบัเท่ั้าทุั้ก
สูาขาทัั้�งในแลัะต่างประเทั้ศึทีั้�คณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาหรือ	ก.พี.	
รับัรอง	มี่ควิาม่สูาม่ารถในการใช้ภาษาไทั้ยแลัะภาษาองักฤษไดุ้อยา่งดีุ	แลัะ
ต้องเป็นผู้มี่คุณสูม่บััติตาม่ทีั้�บััณฑิิตวิิทั้ยาลััย	ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชียอาคเนย์
กำาหนดุ
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  2.2.2 หลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 2 (2.1)
	 	 ผู้ทีั้�สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโทั้หรือเทีั้ยบัเท่ั้าทุั้กสูาขาทัั้�ง
ในแลัะต่างประเทั้ศึทีั้�คณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาหรือ	ก.พี.	รับัรอง	ม่ี
ควิาม่สูาม่ารถในการใช้ภาษาไทั้ยแลัะภาษาอังกฤษไดุ้อย่างดีุ	แลัะต้องเป็น
ผู้มี่คุณสูม่บััติตาม่ทีั้�บััณฑิิตวิิทั้ยาลััย	ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชียอาคเนย์กำาหนดุ
										 ทัั้�งนี�	วิิธีุการคัดุเลืัอกผู้เข้าศึึกษาในหลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต	
แบับั	1	(1.1)	แลัะแบับั	2	(2.1)	ให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับัประกาศึการคัดุ
เลืัอกเพืี�อเข้าศึึกษาต่อในระดุับับััณฑิิตศึึกษา	ของม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีย
อาคเนย์
	 (1)	นักศึึกษาทีั้�มี่ผลัการสูอบัผ่านควิาม่รู้ภาษาอังกฤษ	ซึึ่�งมี่อายุไม่่
เกิน	3	ปี	นับัตั�งแต่วัินทีั้�สูอบัผ่านภาษาองักฤษ	จนถึงวัินทีั้�เข้าเป็นนักศึึกษา	
จะต้องมี่คะแนนตาม่เกณฑ์ิดัุงต่อไปนี�	
1.	คะแนน	TOEFL	Paper	Based			 ไม่่ตำ�ากว่ิา		525				คะแนน				หรือ
2.	คะแนน	TOEFL-Computer	Based		ไม่่ตำ�ากว่ิา		197				คะแนน				หรือ
3.	คะแนน	TOEFL-Internet	Based			 ไม่่ตำ�ากว่ิา			71					คะแนน				หรือ
4.	คะแนน	IELTS																					 ไม่่ตำ�ากว่ิา			5.5					คะแนน				หรือ
5.	คะแนน	CU-TEP												 ไม่่ตำ�ากว่ิา		67				คะแนน										
	 (2)	กรณทีีั้�นักศึึกษายงัไม่่มี่ระดุบััคะแนน	(1)	ให้ทั้ำาการวิดัุม่าตรฐาน
ควิาม่รู้ภาษาอังกฤษทีั้�จัดุสูอบัโดุยหลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	(ปร.ดุ.)		
สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ	บััณฑิิตวิิทั้ยาลััย	ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชียอาคเนย์	แลัะ
ต้องสูอบัผ่านตาม่เกณฑ์ิก่อนเข้าศึึกษา	
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
	 นักศึึกษาอาจจะมี่ควิาม่รู้ควิาม่เข้าใจในดุ้านต่าง	ๆ 	ไม่่เพีียงพีอ	ไดุ้แก่	
ภาษาองักฤษทีั้�เป็นเงื�อนไขในการสูำาเร็จการศึึกษาแลัะสูถติิในการวิิจัยเพืี�อ
ใช้ในการทั้ำาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ
 2.4 กลัยุทธ์ุในการดุำาเนินการเพ่�อแก้ไขปัญหา / ข้อจำากัดุของ
นักศึกษาในข้อ 2.3
	 จัดุรายวิิชาเสูริม่ทัั้กษะดุ้านภาษาอังกฤษแบับัเข้ม่ข้น	เพืี�อพัีฒินา
ทัั้กษะทั้างดุ้านภาษาต่างประเทั้ศึแลัะสูถิติขั�นสููงเพืี�อการวิิจัย
 2.5 ระบับัการศึกษา 
	 แบับัชั�นเรียน
 2.6 การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้าม่
สูถาบัันอุดุม่ศึกษา
	 นักศึึกษาทีั้�เคยหรือกำาลัังศึึกษาในหลัักสููตรทีั้�เทีั้ยบัเท่ั้า	จากสูถาบััน
อุดุม่ศึึกษาทีั้�สูำานักงานคณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษา	(สูกอ.)	รับัรอง	หรือ

สูถาบัันการศึึกษาทีั้�	ก.พี.	รับัรอง	สูาม่ารถเทีั้ยบัโอนหน่วิยกิตเข้าศึึกษาใน
หลัักสููตรนี�ไดุ้	การเทีั้ยบัโอนผลัการเรียนหม่ายถึงการขอเทีั้ยบัโอนหน่วิยกิต
ของรายวิิชาในระดัุบัเดีุยวิกัน	เพืี�อใช้นับัเป็นสู่วินหนึ�งของการศึึกษา	ทัั้�งนี�
ให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชียอาคเนย์ว่ิาดุ้วิย	การจัดุการ
ศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	(ฉบัับัทีั้�	3)	พี.ศึ.	2562

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุัรายลัะเอียดุดัุงต่อไปนี�
  3.1.1 จำานวินหน่วิยกิตรวิม่ตลัอดุหลัักสููตร 
	 	 แบับั	1	(1.1)	แลัะ	แบับั	2	(2.1)	รวิม่ตลัอดุหลัักสููตร	48	หน่วิยกิต
  3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
	 	 โครงสูร้างหลัักสููตร	แบ่ังเป็นหม่วิดุวิิชาทีั้�สูอดุคล้ัองกับัทีั้�กำาหนดุ
ไว้ิในเกณฑ์ิม่าตรฐานหลัักสููตรกระทั้รวิงศึึกษาธิุการ	องค์ประกอบัของการ
จัดุการศึึกษา	หลัักสููตรแบับั	1	(1.1)	เป็นแผนการศึึกษาทีั้�มุ่่งการวิิจัยเฉพีาะ	
แลัะ	แบับั	2	(2.1)	เป็นแผนการศึึกษาทีั้�ทั้ำาวิิจัยแลัะศึึกษาเพิี�ม่เติม่	โดุยต้อง
ทั้ำาดุุษฎีีนิพีนธ์ุไม่่น้อยกว่ิา	36	หน่วิยกิต	นอกจากนี�ควิรเป็นผู้ประกอบัการ
หรือผู้มี่ประสูบัการณ์ในการทั้ำางาน	โดุยมี่โครงสูร้างหลัักสููตร	ดัุงนี�

หม่วิดุวิิชา จำานวินหน่วิยกิต

แบับั 1 (1.1) แบับั 2 (2.1)

1.	หม่วิดุวิิชาเสูริม่พืี�นฐาน ไม่่นับัหน่วิยกิต ไม่่นับัหน่วิยกิต

2.	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐาน ไม่่นับัหน่วิยกิต ไม่่นับัหน่วิยกิต

3.	หม่วิดุวิิชาบัังคับั - 9

4.หม่วิดุวิิชาเลืัอก - 3

5.หม่วิดุการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ - ไม่่นับัหน่วิยกิต

6.	หม่วิดุดุุษฎีีนิพีนธ์ุ 48 36

รวิม่ ตลัอดุหลัักสููตร 48 หน่วิยกิต 48 หน่วิยกิต
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  3.1.3 รายวิิชา
  (1) ควิาม่หม่ายของรหัสูวิิชา
	 	 -	รหัสูรายวิิชาใช้ตัวิอักษรนำา	3	ตัวิ	ตาม่ดุ้วิยตัวิเลัข	4	หลััก

-	ตัวิอักษรนำา	3	ตัวิ	PHDxxxx	หม่ายถึง	หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจ	
ดุุษฎีีบััณฑิิต

	 	 -	เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อย	หม่ายถึง	หม่วิดุวิิชา	ดัุงนี�
	 	 PHD01xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาเสูริม่พืี�นฐาน
	 	 PHD02xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาพืี�นฐาน
	 	 PHD03xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาบัังคับั
	 	 PHD04xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาเลืัอก
	 	 PHD05xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ
	 	 PHD06xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(1.1)
	 	 PHD07xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(2.1)	
	 	 -	เลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่วิย	หม่ายถึง	ลัำาดัุบัวิิชา
  (2) วิิชาบัังคับัก่อน
	 	 หม่ายถึง	วิิชาทีั้�นักศึึกษาจะลังทั้ะเบีัยนวิิชานั�นต้องผ่านการ
ศึึกษาในรายวิิชาทีั้�ระบุัไว้ิก่อน	เพืี�อให้เกิดุผลัสัูม่ฤทั้ธิุ�ทั้างการศึึกษารายวิิชา
ดัุงกล่ัาวิ
  (3) รายวิิชาตาม่โครงสูร้างหลัักสููตร
       (3.1) หม่วิดุวิิชาเสูริม่พ่�นฐาน ไม่่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั  
แบับั 1 (1.1) แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ      จำานวินหน่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0101	ภาษาอังกฤษขั�นสููงระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	 0(0-0-0)	
										 	(Advanced	English	for	Graduate	Studies)(ไม่่นับัหน่วิยกิต)                   
PHD0102	ปรัชญาทั้างสัูงคม่ศึาสูตร์แลัะสูถิติขั�นสููงเพืี�อ		 0(0-0-0)
   การวิิจัยทั้างธุุรกิจ		 																									
	 	 	(Philosophy	of	Social	Science	and		(ไม่่นับัหน่วิยกิต)
   Advanced	Statistic		for	Business	Research)   
PHD0103	ปฏิิบััติการงานวิิจัยชั�นสููง		 																		0(0-0-0)	
	 	 	(Advanced	Business	Research	 		(ไม่่นับัหน่วิยกิต)
	 	 		Workshop)		 	
     

  (3.2) หม่วิดุวิิชาพ่�นฐาน ไม่่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 1 (1.1) 
แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ      จำานวินหน่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0201	ควิาม่รู้พืี�นฐานทั้างธุุรกิจ								 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
	 	 	(Foundations	of	Business	Knowledge)																																
	 (3.3)	หม่วิดุวิิชาบัังคับั					9	หน่วิยกิต	สูำาหรับั	แบับั	2	(2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ      จำานวินหน่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0301	ปรัชญาแลัะทั้ฤษฎีีทั้างการจัดุการขั�นสููง	 										3(3-0-6)
	 	 	(Philosophy	and	Advanced	Management	Theories)	
PHD0302	วิิธีุวิิทั้ยาการวิิจัยขั�นสููง	1	 										3(3-0-6)
	 	 	(Advanced	Research	Methodology	1)
PHD0303	วิิธีุวิิทั้ยาการวิิจัยขั�นสููง	2	 										3(3-0-6)
	 	 	(Advanced	Research	Methodology	2)
     
 (3.4) หม่วิดุวิิชาเล่ัอก    3 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ      จำานวินหน่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0401	สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทั้างการจัดุการ						3(3-0-6)
	 	 (Research	Seminar	in	Selected	Management	Topics)
PHD0402	สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทั้างการตลัาดุ	 3(3-0-6)
	 	 (Research	Seminar	in	Selected	Marketing	Topics)
PHD0403	สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทั้างการเงิน										3(3-0-6)
	 	 (Research	Seminar	in	Selected	Financial	Topics)

 (3.5) หม่วิดุวิิชาการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ   ไม่่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั 
แบับั 1 (1.1) แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ      จำานวินหน่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0501	การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	 											0(0-0-0)
	 	 (Qualifying	Examination)														 	(ไม่่นับัหน่วิยกิต)
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 (3.6) หม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (1.1) 48 หน่วิยกิต สูำาหรับั 
แบับั 1 (1.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ      จำานวินหน่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0601	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(1)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(1)
PHD0602	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(2)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(2)
PHD0603	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(3)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(3)
PHD0604	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(4)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(4)
PHD0605	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(5)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(5)
PHD0606	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(6)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(6)

 (3.7) หม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (2.1)  36 หน่วิยกิต สูำาหรับั
แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ      จำานวินหน่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0701	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(1)			 9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(1)
PHD0702	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(2)	 9(0-0-18)
	 	 	(Dissertation	Type	2)	(2)
PHD0703	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(3)		 9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(3)
PHD0704	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(4)	 	9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(4)
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 แผู้นการศึกษา หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติ) 
แบับั 1 (1.1) (การวิิจัยเพ่�อทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ)

ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0101	 ภาษาอังกฤษระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0102	 สูถิติขั�นสููงเพืี�อการวิิจัยทั้างธุุรกิจ	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0601	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(1)	 8(0-0-16)
 รวิม่ 8(0-0-16)

  
ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0501	 การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0602	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(2)	 8(0-0-16)
 รวิม่  8(0-0-16)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0603	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(3)	 8(0-0-16)
 รวิม่ 8(0-0-16)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0604	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(4)	 8(0-0-16)
 รวิม่ 8(0-0-16)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0605	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(5)	 8(8-0-16)
  รวิม่ 8(8-0-16)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0606	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(6)	 8(8-0-16)
  รวิม่ 8(8-0-16)

รวิม่หน่วิยกิตตลัอดุหลัักสููตร 48 หน่วิยกิต
หม่ายเหตุ 
	 -	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐานสูำาหรับันักศึึกษาทีั้�ไม่่ไดุ้สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโทั้ทั้างบัริหารธุุรกิจ
	 -	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐานให้ดุำาเนินการให้แล้ัวิเสูร็จก่อนการเปิดุภาคการศึึกษาแรก

3.1.4 แผู้นการศึกษา 
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจบััณฑิิต(หลัักสููตรนานาชาติ) 
แบับั 2 (2.1) (การเรียนรายวิิชาแลัะทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ)

ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0101	 ภาษาอังกฤษระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0102	 สูถิติขั�นสููงเพืี�อการวิิจัยทั้างธุุรกิจ	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0301	 ทั้ฤษฎีีแลัะกลัยุทั้ธ์ุการจัดุการธุุรกิจขั�นสููง	 3(3-0-6)
 รวิม่ 3(0-0-6)

 
ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0302	 วิิธีุวิิทั้ยาการวิิจัยขั�นสููง	1	 3(3-0-6)
PHD0303	 วิิธีุวิิทั้ยาการวิิจัยขั�นสููง	2	 3(3-0-6)
PHD04XX	วิิชาเลืัอก	 3(3-0-6)
 รวิม่ 9(9-0-18)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0501	 การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
PHD0701	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(1)	 9(0-0-18)
 รวิม่ 9(0-0-18)

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0702	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(2)	 9(0-0-18)
 รวิม่ 9(0-0-18)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0703	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(3)	 9(0-0-18)
  รวิม่ 9(0-0-18)

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
PHD0704	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(4)	 9(0-0-18)
  รวิม่ 9(0-0-18)

รวิม่หน่วิยกิตตลัอดุหลัักสููตร 48 หน่วิยกิต
หม่ายเหตุ 
	 -	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐานสูำาหรับันักศึึกษาทีั้�ไม่่ไดุ้สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโทั้ทั้างบัริหารธุุรกิจ
	 -	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐานให้ดุำาเนินการให้แล้ัวิเสูร็จก่อนการเปิดุภาคการศึึกษาแรก
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6. กระบัวินการประเมิ่นผู้ลั
	 -	ประเมิ่นจากรายวิิชาทีั้�เรียน	(เฉพีาะแบับั	2.1)	
	 -	ประเมิ่นผลัจากผลังานวิิจัยทีั้�ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีแลัะเผยแพีร่
	 -	การสูอบัโครงร่างดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	แลัะการสูอบั
ปกป้องดุุษฎีีนิพีนธ์ุ
 

หลัักเกณฑ์ิในการประเมิ่นผู้ลันักศึกษา
 1. กฎีระเบีัยบัหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดัุบัคะแนน (เกรดุ)
	 การวัิดุผลัแลัะการสูำาเร็จการศึึกษาเป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุ
ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชียอาคเนย์	สูำาหรับัหลัักสููตรบัริหารธุุรกิจดุุษฎีีบััณฑิิต	
สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
	 -	การวัิดุผลัรายวิิชาในหม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	ให้มี่การประเมิ่นผลั
ของรายวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	โดุยใช้สัูญลัักษณ์
S	(Satisfactory)					หม่ายถึง	พีอใจ		 เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	4.00
U	(Unsatisfactory)	หม่ายถึง	ไม่่พีอใจ		เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	0.00
	 -	การวัิดุผลัการสูอบัปกป้องดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	ให้มี่การประเมิ่นผลัโดุยใช้
สัูญลัักษณ์	
O	(Outstanding)				หม่ายถึง	ดีุเยี�ยม่		 เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	4.00
G	(Good)													หม่ายถึง	ดีุ		 	 เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	3.50
P	(Pass)															หม่ายถึง	ผ่าน		 เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	3.00
U	(Unsatisfactory)	หม่ายถึง	ไม่่พีอใจ		เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	0.00

 2. กระบัวินการทวินสูอบัม่าตรฐานผู้ลัสัูม่ฤทธิุ�ของนักศึกษา
 2.1 การทวินสูอบัม่าตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่่
สูำาเร็จการศึกษา
	 (1)	การทั้วินสูอบัในระดัุบัรายวิิชาทุั้กรายวิิชา	
	 (2)		การทั้วินสูอบัในระดัุบัหลัักสููตร	มี่ระบับัประกันคุณภาพีภายใน
เพืี�อใช้ในการทั้วินสูอบัม่าตรฐานผลัการเรียนรู้ของนักศึึกษา
	 (3)	 มี่การประเมิ่นการสูอนโดุยนักศึึกษา
 2.2 การทวินสูอบัม่าตรฐานผู้ลัการเรียนรู้หลัังจากนักศึกษาสูำาเร็จ
การศึกษา
	 (1)	ประเมิ่นจากภาวิะการม่งีานทั้ำาของบััณฑิิตแลัะระยะเวิลัาในการ
มี่งานทั้ำา
	 (2)	การประเมิ่นควิาม่พึีงพีอใจในบััณฑิิตทีั้�จบัการศึึกษาแลัะเข้า
ทั้ำางานในสูถานประกอบัการ

4. องค์ประกอบัเกี�ยวิกับัการฝึึกภาคสูนาม่ การฝึึกงาน หร่อสูหกิจศึกษา  
	 ไม่่มี่

5. ข้อกำาหนดุเกี�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัย
	 นักศึึกษาลังทั้ะเบีัยนดุุษฎีีนิพีนธ์ุตาม่แผนการศึึกษาของหลัักสููตร	
โดุยผ่านควิาม่เห็นชอบัจากอาจารย์ทีั้�ปรึกษาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	หรืออาจารยผู้์รับั
ผิดุชอบัหลัักสููตร
 5.1 คำาอธิุบัายโดุยย่อ 
	 การทั้ำาดุุษฎีีนิพีนธ์ุตาม่ควิาม่ต้องการของหลัักสููตรบัริหารธุุรกิจดุุษฎีี
บััณฑิิตนั�น		จะมุ่่งเน้นให้เกิดุการบูัรณาการองค์ควิาม่รู้ใหม่่ทัั้�งทั้างดุ้าน
ทั้ฤษฎีีแลัะการประยกุตใ์ช้ในระดุบััสููง	หรือตอ่ยอดุองคค์วิาม่รู้เดิุม่ในสูาขา
ทีั้�เกี�ยวิข้องกับัการจัดุการ	การเงินแลัะการตลัาดุทีั้�สูาม่ารถนำาเสูนอทั้ฤษฎีี
แลัะการประยกุตเ์ทั้คโนโลัยทีีั้�มี่คุณภาพีสููงม่าใช้ใหเ้กิดุควิาม่กา้วิหนา้ทั้าง
วิิชาการแลัะการบัริหารระดัุบัสููง	ตลัอดุจนมี่ขอบัเขตการทั้ำาดุุษฎีีนิพีนธ์ุทีั้�
อยูภ่ายใตก้ารควิบัคมุ่อยา่งใกลัชิ้ดุของคณะกรรม่การทีั้�ปรกึษาดุุษฎีีนิพีนธุ์
แลัะสูาม่ารถทั้ำาให้แล้ัวิเสูร็จภายในระยะเวิลัาทีั้�หลัักสููตรกำาหนดุไดุ้
     5.2 ม่าตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ 
	 นักศึึกษาม่คีวิาม่รู้แลัะประสูบัการณก์ารทั้ำางานวิิจัยเพืี�อใหเ้กิดุองค์
ควิาม่รู้ใหม่่	ผลังานใหม่่	รวิม่ทัั้�งการต่อยอดุควิาม่รู้เดิุม่	การสูอบัปกป้องทีั้�
มี่คณะกรรม่การควิบัคุม่การสูอบัตาม่เกณฑ์ิในประกาศึกระทั้รวิง
ศึึกษาธิุการ	เรื�อง	เกณฑ์ิม่าตรฐานหลัักสููตรระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ.	2558
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
	 ทุั้กภาคการศึึกษาตาม่ทีั้�ไดุ้กำาหนดุไว้ิในแผนการศึึกษา
 5.4 จำานวินหน่วิยกิต
	 -	หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แบับั	1	(1.1)	จำานวิน	48	หน่วินกิต
	 -	หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แบับั	2	(2.1)	จำานวิน	48	หน่วินกิต
 5.5 การเตรียม่การ
	 -	อาจารยที์ั้�ปรึกษาแนะนำานักศึึกษาอยา่งใกล้ัชิดุ	แลัะมี่การติดุตาม่
ผลัอย่างสูม่ำ�าเสูม่อ
	 -	นักศึึกษาต้องดุำาเนินงานวิิจัยดุุษฎีีนิพีนธ์ุอย่างใกล้ัชิดุกับัอาจารย์
ทีั้�ปรึกษา
	 -	กำาหนดุชั�วิโม่งการให้คำาปรึกษา	แลัะจัดุทั้ำาบัันทึั้กการให้คำาปรึกษา	
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 แบับั 2 (2.1) การเรียนรายวิิชาแลัะทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ 
								ศึึกษารายวิิชาครบัถ้วินตาม่ทีั้�กำาหนดุในหลัักสููตร	โดุยจะต้องไดุ้รับั
คะแนนเฉลีั�ยไม่่ตำ�ากวิ่า	3.00	จากระบับั	4	ระดุับัคะแนนหรือเทั้ียบัเท่ั้า
สูอบัผา่นภาษาตา่งประเทั้ศึอยา่งนอ้ย	1	ภาษา	ตาม่หลัักเกณฑิแ์ลัะเงื�อนไข
ทีั้�ม่หาวิิทั้ยาลััยกำาหนดุ	สูอบัผ่านการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	(Qualification	
examination)	เพืี�อเป็นผู้มี่สิูทั้ธิุ�ขอทั้ำาวิิทั้ยานิพีนธ์ุเสูนอวิิทั้ยานิพีนธ์ุ	แลัะ
สูอบัผ่านการสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดุท้ั้าย	โดุยคณะกรรม่การทีั้�ม่หาวิิทั้ยาลััย
แต่งตั�ง	ซึึ่�งจะต้องประกอบัดุ้วิยผู้ทั้รงคุณวุิฒิิจากภายในแลัะภายนอก
ม่หาวิิทั้ยาลััย	แลัะต้องเป็นระบับัเปิดุให้ผู้สูนใจเข้ารับัฟัังไดุ้
	 สูำาหรับัผลังานวิิทั้ยานิพีนธ์ุหรือสู่วินหนึ�งของวิิทั้ยานิพีนธ์ุจะต้องไดุ้
รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในแหลั่งตีพิีม่พ์ี	
ดัุงนี�	
	 สูำาหรับัวิิทั้ยานิพีนธ์ุในสูายสัูงคม่ศึาสูตร์แลัะม่นุษยศึาสูตร์	จะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในวิารสูาร
วิิชาการระดัุบัชาติ	ซึึ่�งอยู่ในฐานข้อมู่ลั	TCI	กลุ่ัม่ทีั้�	1	ขึ�นไป	อย่างน้อย 
2	เรื�อง	หรือถ้าเป็นวิารสูารวิิชาการระดัุบันานาชาติ	จะต้องเป็นวิารสูารทีั้�
มี่คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการอดุุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑิ์
การพิีจารณาวิารสูารทั้างวิิชาการสูำาหรับัการเผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึึ่�ง
ต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	journals	and	publishers	
	 สูำาหรับัวิิทั้ยานิพีนธุ์ในสูายวิิทั้ยาศึาสูตร์แลัะเทั้คโนโลัยี	จะต้องไดุ้
รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออยา่งนอ้ยไดุ้รบััการยอม่รับัให้ตพิีีม่พ์ีในวิารสูารวิิชาการ
ระดัุบันานาชาติ	ทีั้�มี่คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการ
อุดุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทั้างวิิชาการสูำาหรับัการ
เผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึึ่�งต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	journals	
and	publishers	อย่างน้อย	2	เรื�อง

	 (3)	การประเมิ่นจากบััณฑิิตทีั้�ไปประกอบัอาชีพีในสู่วินของควิาม่
พีร้อม่แลัะควิาม่รู้จากสูาขาวิิชาทีั้�ศึึกษาตาม่หลัักสููตร

3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษาตาม่หลัักสููตร 
 3.1 การวัิดุผู้ลั
	 การวัิดุผลัการศึึกษาให้เป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษา
	 การสูำาเร็จการศึึกษาเป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	นักศึึกษาทีั้�มี่สิูทั้ธิุ�ไดุ้รับัปริญญา	ต้องมี่คุณสูม่บััติครบัถ้วิน	ดัุงต่อ
ไปนี�
 แบับั 1 (1.1) การวิิจัยเพ่�อทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ 
	 สูอบัผ่านภาษาต่างประเทั้ศึอย่างน้อย	1	ภาษา	ตาม่หลัักเกณฑ์ิแลัะ
เงื�อนไขทีั้�ม่หาวิิทั้ยาลััยกำาหนดุ	 สูอบัผ่านการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	
(Qualification	examination)	เพืี�อเป็นผู้มี่สิูทั้ธิุ�ขอทั้ำาวิิทั้ยานิพีนธุ์เสูนอ
วิิทั้ยานิพีนธ์ุ	แลัะสูอบัผ่านการสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดุท้ั้าย	โดุยคณะ
กรรม่การทีั้�ม่หาวิิทั้ยาลััยแต่งตั�ง	ซึึ่�งจะต้องประกอบัดุ้วิยผู้ทั้รงคุณวุิฒิิจาก
ภายในแลัะภายนอกม่หาวิิทั้ยาลััย	แลัะต้องเป็นระบับัเปิดุให้ผู้สูนใจเข้ารับั
ฟัังไดุ้
	 สูำาหรับัผลังานวิิทั้ยานิพีนธ์ุหรือสู่วินหนึ�งของวิิทั้ยานิพีนธ์ุจะต้องไดุ้
รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในแหล่ังตีพิีม่พ์ี	
ดัุงนี�	
	 สูำาหรับัวิิทั้ยานิพีนธ์ุในสูายสัูงคม่ศึาสูตร์แลัะม่นุษยศึาสูตร์	จะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในวิารสูาร
วิิชาการระดัุบัชาติ	ซึึ่�งอยู่ในฐานข้อมู่ลั	TCI	กลุ่ัม่ทีั้�	1	ขึ�นไป	อย่างน้อย	 
2	เรื�อง	หรือถ้าเป็นวิารสูารวิิชาการระดัุบันานาชาติ	จะต้องเป็นวิารสูารทีั้�
มี่คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการอดุุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑิ์
การพิีจารณาวิารสูารทั้างวิิชาการสูำาหรับัการเผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึึ่�ง
ต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	publishers	and	journals
	 สูำาหรับัวิิทั้ยานิพีนธุ์ในสูายวิิทั้ยาศึาสูตร์แลัะเทั้คโนโลัยี	จะต้องไดุ้
รับัการตีพีมิ่พ์ีหรืออยา่งน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตพีีมิ่พ์ีในวิารสูารวิิชาการ
ระดัุบันานาชาติ	ทีั้�มี่คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการ
อุดุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทั้างวิิชาการสูำาหรับัการ
เผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึึ่�งต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	publishers	
and	journals	อย่างน้อย	2	เรื�อง
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564)

ช่�อสูถาบัันอุดมศึกษา มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์
คณะ/สูาขาวิิชา  คณะวิิศวิกรรมศาสตร์/สาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า

1. ช่�อหลัักสููตร
    ช่�อภาษาไทย : หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต   
   สาขาวิิชีาวิิศวิกรรม ไฟฟ้า 
 ช่�อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in   
   Electrical Engineering
2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
 ช่�อเต็ม(ภาษาไทย) : วิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) 
 ช่�อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering 
    (Electrical Engineering)  
 ช่�อย่อ(ภาษาไทย) : วิศ.ม. (วิิศวิกรรมไฟฟ้า)
 ช่�อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Electrical Engineering)

3. วิิชาเอก
 ไม่มี

4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
 4.1 หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) 
 แผน ก แบับั ก 1 แลัะแบับั ก 2
  จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสูตร 36 หน่วิยกิต
 
5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั
  หลัักสูตรปริญญาโท หลัักสูตร 2 ปี แผน ก แบับั ก 1 แลัะ แบับั ก 2 
ใช้ีระยะเวิลัาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 5.2 ภาษาท่�ใช้
 หลัักสูตรจัำดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบัแลัะหนังสือ
ที�ใช้ีประกอบัการสอนอาจำเป็นภาษาอังกฤษในบัางรายวิิชีา

 5.3 การรับัเข้าศึกษา 
 รับัทั�งนักศึกษาไทยแลัะนักศึกษาต่างชีาติที�สามารถใช้ีภาษาไทยแลัะ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 5.4 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น 
 เป็นหลัักสูตรของสถาบัันที�จัำดการเรียนการสอนโดยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สูำาเร็จำการศึกษา
 ให้ปริญญาเพีียงสาขาวิิชีาเดียวิ
 
6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจำารณาอนุมัติ/เห็นชอบัหลัักสููตร 
  หลัักสูตรปรับัปรุง พี.ศ. 2564 
 6.1 หลัักสูตรกำาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที� 1 ปีการศึกษา 2564
 6.2 ผ่านการพิีจำารณาจำากคณะกรรมการวิิชีาการในการประชุีมครั�งที� 
6/2563 (24 กุมภาพัีนธ์์ 2564)
 6.3 สภามหาวิิทยาลััยอนุมัติเห็นชีอบัหลัักสูตรในการประชีุมครั�งที� 
2/2564 (29 เมษายน 2564)

7. ควิามพร้อมในการเผยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐาน
 หลัักสูตรมีควิามพีร้อมเผยแพีร่คุณภาพีแลัะมาตรฐานตามกรอบั
มาตรฐานคุณวุิฒิิระดับัอุดมศึกษาแห่งชีาติ พี.ศ. 2552 ในปี พี.ศ. 2565

8. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา
 (1)  อาจำารย์ระดับัอุดมศึกษาในสถาบัันการศึกษาทั�งในภาครัฐแลัะ
เอกชีน   
 (2)  วิิศวิกรไฟฟ้า วิิศวิกรโครงการ วิิศวิกรที�ปรึกษาหรือผู้จัำดการทาง  
วิิศวิกรรมไฟฟ้า
 (3)  ข้าราชีการ พีนักงานของรัฐ หรือวิิศวิกรในส่วินราชีการที�เกี�ยวิข้อง
 กับัระบับัไฟฟ้า
 (4)  นักวิิจัำย หรือนักวิิชีาการทางด้านวิิศวิกรรมไฟฟ้า
 (5)  ผู้ประกอบัการทางด้านวิิศวิกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม

9.  สูถานท่�จัำดการเร่ยนการสูอน 
  ในสถานที�ตั�ง มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย ์19/1 ถนนเพีชีรเกษม แขวิง
หนองค้างพีลูั เขตหนองแขม กรุงเทพีฯ 10160
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10. ควิามสัูมพันธ์์กับัหลัักสููตรอ่�นท่�เปิดสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�นของ
สูถาบััน 
 10.1 กลุ่ัมวิิชีา/รายวิิชีาในหลัักสูตรนี�ที�เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิิชีา/
หลัักสูตรอื�น 
  ไม่มี
 10.2 กลุ่ัมวิิชีา/รายวิิชีาในหลัักสตูรที�เปิดสอนใหภ้าควิิชีา/หลัักสตูรอื�น
ต้องมาเรียน 
  ไม่มี
 10.3 การบัริหารจัำดการ  
  ไม่มี

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร

1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
 หลัักสูตรเน้นการพัีฒินานักวิิชีาการแลัะนักวิิชีาชีีพีที�มีควิามรู้ควิาม
สามารถระดับัสูง ในสาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า แลัะวิิศวิกรรมระบับัควิบัคุม 
โดยกระบัวินการวิิจัำยเพืี�อให้สามารถบุักเบิักแสวิงหาควิามรู้ใหม่ได้อยา่งมี
อิสระ รวิมทั�งมีควิามสามารถในการสร้างสรรค์จำรรโลังควิามก้าวิหน้าทาง
วิิชีาการ เชืี�อมโยง แลัะบัูรณาการศาสตร์ที�ตนเชีี�ยวิชีาญกับัศาสตร์อื�นได้
อย่างต่อเนื�อง มีคุณธ์รรมแลัะจำรรยาบัรรณทางวิิชีาการแลัะวิิชีาชีีพี มุ่งให้
มีควิามรู้ควิามเข้าใจำในกระบัวินการสร้าง แลัะประยุกต์ใช้ีควิามรู้ใหม่เพืี�อ
การพัีฒินางาน สังคม แลัะประเทศ 
 1.2 ควิามสูำาคัญ
 ในการพัีฒินาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีควิามเข้มแข็งแลัะ
มั�นคง จำำาเป็นอย่างยิ�งที�จำะต้องอาศัยบุัคลัากรที�มีควิามรู้ควิามสามารถใน
การศกึษาคน้ควิา้ วิิเคราะหวิ์ิจัำย พัีฒินาแลัะประดษิฐ์เทคโนโลัยทีี�ทันสมยั
แลัะมีประสิทธิ์ภาพี โดยอาศัยองค์ควิามรู้แลัะเทคโนโลัยทีี�ได้รับัการพัีฒินา
ขึ�นภายในประเทศไทย เทคโนโลัยีต่าง ๆ รวิมทั�งเครื�องมือเครื�องจัำกรกลั 
หุ่นยนต์กลัไก กระบัวินการผลิัต แลัะระบับัอัตโนมัติ ล้ัวินมีพืี�นฐานมาจำาก
วิิทยาการวิิศวิกรรมไฟฟ้า แลัะวิิศวิกรรมระบับัควิบัคุม จำากควิามสำาคัญ
แลัะควิามจำำาเป็นในการสร้างกำาลัังคนของประเทศให้มีควิามรู้ควิาม
สามารถในการศกึษาวิิจัำยในขั�นสงูทางดา้นวิิศวิกรรมไฟฟา้ แลัะวิิศวิกรรม
ระบับัควิบัคุม เพืี�อรองรับัการเจำริญเติบัโตของอุตสาหกรรมในอนาคต 
หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า จึำงได้รับั

การปรับัปรุงโดยมีวัิตถุประสงค์ดังนี�  
 1.3 วัิตถุประสูงค์
 1.3.1 เพืี�อผลิัตมหาบััณฑิิตใหมี้ควิามรู้ควิามเชีี�ยวิชีาญดา้นการวิิจัำย
แลัะสามารถพัีฒินาเทคโนโลัยีทางด้านวิิศวิกรรมไฟฟ้าแลัะวิิศวิกรรม
ระบับัควิบัคุมได้เองภายในประเทศ
 1.3.2 เพืี�อสร้างองค์ควิามรู้ทางด้านวิิศวิกรรมไฟฟ้าแลัะวิิศวิกรรม
ระบับัควิบัคมุ ที�สามารถนำาไปประยกุต์เพืี�อการพัีฒินาแลัะถ่ายทอดใหกั้บั
สังคมได้ 
 1.3.3 เพืี�อผลัิตมหาบััณฑิิตให้มีคุณธ์รรมแลัะจำรรยาบัรรณทาง
วิิชีาการแลัะวิิชีาชีีพี มีจำิตสำานึกรับัผิดชีอบัต่อสังคม สามารถทำางานร่วิม
กับัผู้อื�น แลัะสามารถเรียนรู้วิิทยาการใหม่ ๆ ทางวิิศวิกรรมไฟฟ้าแลัะ
ที�เกี�ยวิข้องได้ด้วิยตนเอง

ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร
1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1. ระบับั 
 ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่ังออกเป็น 
2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหนึ�งมีระยะเวิลัาศึกษาไม่น้อยกว่ิา 
15 สัปดาห์ แลัะอาจำเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ ซึึ่�งมีระยะเวิลัาไม่
น้อยกว่ิา 6 สัปดาห์หรือเทียบัเท่า โดยมีจำำานวินชีั�วิโมงการเรียนแต่ลัะ
รายวิิชีาเท่ากับัภาคการศกึษาปกต ิในกรณทีี�มีการเปดิภาคศกึษาภาคฤดู
ร้อนให้ถือว่ิาเป็นส่วินหนึ�งของปีการศึกษาเดียวิกันโดยให้เป็นไปตามกรอบั
มาตรฐานคุณวุิฒิิระดบััอุดมศกึษาแหง่ชีาต ิเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสตูรระดบัั
บััณฑิิตศึกษา ข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์ว่ิาด้วิย การจัำดการ
ศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา
 1.2. การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  1.3. การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค 
 มี โดยให้เป็นไปตามข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์ว่ิาด้วิย 
การจัำดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา (ฉบัับัที� 4) พี.ศ.2563
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2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1. วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน 
 ภาคการศึกษาที� 1 สิงหาคม – ธั์นวิาคม
 ภาคการศึกษาที� 2 มกราคม – พีฤษภาคม   
 ภาคารศึกษาฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม   
 หรือตามประกาศปฏิิทินของมหาวิิทยาลััย  
 วัินอังคาร – วัินอาทิตย์    เวิลัา 8.30 – 21.00 น.
 2.2. คุณสูมบััติของผู้เข้าศึกษา 
 ผู้สมัครจำะตอ้งสำาเร็จำการศึกษาระดบััปริญญาตรีหรือเทียบัเท่าหรือ
กำาลัังศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลัักสูตรระดับัปริญญาตรีหรือ
เทียบัเท่า แลัะมีคุณสมบััติอื�นตามที�กำาหนดไว้ิในหลัักสูตร คุณสมบััติผู้เข้า
ศึกษาแผน ก แบับั ก 1 แลัะ แผน ก แบับั ก 2 เป็นไปตามข้อบัังคัมหา
วิิทยาลััย เอเชีียอาคเนยว่์ิาด้วิย การจัำดการศึกษาระดบัับััณฑิิตศึกษา มีราย
ลัะเอียดเพิี�มเติมดังนี�
  (1) เป็นผู้สำาเร็จำการศึกษาปริญญาวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต(วิศ.บั.) 
หรืออุตสาหกรรมศาสตรบััณฑิิต (อส.บั.) หรือเทคโนโลัยีบััณฑิิต (ทลั.บั.) หรือ
วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (วิท.บั.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบััณฑิิต (ค.อ.บั.) ใน
สาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า วิิศวิกรรมควิบัคุม วิิศวิกรรมโทรคมนาคม วิิศวิกรรม
อิเล็ักทรอนิกส์ วิิศวิกรรมคอมพิีวิเตอร์ วิิศวิกรรมการวัิดคุม วิิศวิกรรม
อัตโนมัติวิิศวิกรรมเมคคาทรอนิกส์  หรือสาขาวิิชีาอื�น ๆ ที�เกี�ยวิข้อง จำาก
สถาบัันอุดมศกึษาที�สำานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) รับัรอง
หรือสถาบัันการศึกษาที� ก.พี. รับัรอง แลัะต้องเป็นผู้มีคุณสมบััติตามที�
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์กำาหนด หรือ
  (2) เป็นผู้สำาเร็จำการศึกษาปริญญาวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต
(วิศ.บั.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบััณฑิิต (อส.บั.) หรือเทคโนโลัยีบััณฑิิต
(ทลั.บั.) หรือวิิทยาศาสตรบััณฑิิต (วิท.บั.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบััณฑิิต
 (ค.อ.บั.) ที�สาขาวิิชีาไม่ตรงกับัที�กำาหนดไว้ิในข้อ (1) จำะต้องมีประสบัการณ์
ทำางานทางด้านวิิศวิกรรมไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี โดยแนบัประวิัติผลังาน
ประกอบัการพิีจำารณา โดยผ่านควิามเห็นชีอบัของคณะกรรมการบัริหาร
หลัักสูตร หรืออาจำารย์ผู้รับัผิดชีอบัหลัักสูตร
 ผู้ที�จำะเข้าศึกษาในแผน ก แบับั ก 1 ต้องมีคุณสมบััติเพิี�มเติม 
ดังนี�มีค่าระดับัคะแนนเฉลีั�ยไม่ตำ�ากว่ิา 2.75 จำากระบับั 4 ระดับัคะแนน
หรือเทียบัเท่าหรือมีประสบัการณ์ทำางานทางด้านวิิศวิกรรมไฟฟ้าอย่าง
น้อย 3 ปี โดยแนบัประวัิติผลังานเพืี�อประกอบัการพิีจำารณา 
  ผู้ที�มีคุณสมบััติไม่เป็นไปตามนี�ให้อยู่ในดุลัยพิีนิจำของคณะ

กรรมการบัริหารหลัักสูตร หรืออาจำารย์ผู้รับัผิดชีอบัหลัักสูตร
  ทั�งนี�วิิธี์การคัดเลืัอกผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามการคัดเลืัอกเพืี�อ
เข้าศึกษาต่อในระดับับััณฑิิตศึกษา ของมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาที�สมัครเข้าศึกษาส่วินใหญ่ขาดประสบัการณ์ในการศึกษา
ค้นควิ้าวิิจัำย การนำาเสนอผลังานในการประชีุมวิิชีาการ แลัะการใช้ีภาษา
อังกฤษ
 2.4 ระบับัการศึกษา 
 แบับัชัี�นเรียน
 2.5 การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยนข้าม
สูถาบัันอุดมศึกษา
 นักศึกษาที�เคยหรือกำาลัังศึกษาในหลัักสูตรที�เทียบัเท่า จำากสถาบััน
อุดมศึกษาที�สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับัรอง รือ
สถาบัันการศึกษาที� ก.พี. รับัรอง สามารถเทียบัโอนหน่วิยกิตเข้าศึกษาใน
หลัักสูตรนี�ได้ โดยการเทียบัโอนผลัการเรียน หมายควิามว่ิา การขอเทียบั
โอนหน่วิยกิตของรายวิิชีาในระดับัเดียวิกัน เพืี�อใช้ีนับัเป็นส่วินหนึ�งของ
การศึกษาทั�งนี�ให้เป็นไปตามเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษา 
พี.ศ. 2558 แลัะข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย ์ว่ิาด้วิย การจัำดการ
ศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุัรายลัะเอียดดังต่อไปนี�
  3.1.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 
  แผน ก แบับั ก 1  36 หน่วิยกิต
  แผน ก แบับั ก 2  36 หน่วิยกิต
  3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
  (1) แผน ก แบับั ก 1 เป็นแผนการศึกษาที�เน้นการวิิจัำยโดยมี
การทำาวิิทยานิพีนธ์์ที�ก่อให้เกิดควิามรู้ใหม่ หรืออาจำกำาหนดให้เรียนรายวิิชีา
เพิี�มเติมหรือทำากิจำกรรมทางวิิชีาการอื�นเพิี�มขึ�นก็ได้โดยไม่นับัหน่วิยกิต
 แผน ก แบับั ก 1 36 หน่วิยกิต
 ก. หมวิดวิิชีาบัังคับั*   1 หน่วิยกิต
 ข. หมวิดวิิชีาสัมมนา*   2 หน่วิยกิต 
 ค. หมวิดวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์  36 หน่วิยกิต
  * เร่ยนโดยไม่นับัหน่วิยกิต
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  (2) แผน ก แบับั ก 2 เป็นแผนการศึกษาที�เน้นการวิิจัำยโดยมี
การทำาวิิทยานพิีนธ์์ที�มีคุณภาพีสงูแลัะกอ่ใหเ้กดิควิามกา้วิหนา้ทางวิิชีาการ
แลัะวิิชีาชีีพี แลัะศึกษารายวิิชีาเพิี�มเติม
 แผน ก แบับั ก 2 36 หน่วิยกิต
 ก. หมวิดวิิชีาบัังคับั  4  หน่วิยกิต 
 ข. หมวิดวิิชีาสัมมนา  2  หน่วิยกิต 
 ค. หมวิดวิิชีาเลืัอก 18 หน่วิยกิต
 ง. หมวิดวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ 12 หน่วิยกิต
  3.1.3 รายวิิชา
  (1) ควิามหมายของรหัสูวิิชา
  รหัสวิิชีาใช้ีระบับัเลัขอารบิัคเจ็ำดหลััก
  หลัักล้ัาน หลัักแสน หมายถึง ระดับัปริญญา 
  47xxxx หมายถึง ระดับัปริญญาโท  
  หลัักหมื�น หมายถึง ชีนิดหลัักสูตร เช่ีน
  xx0xxx หมายถึง หลัักสูตรภาษาไทย
  x1xxxx หมายถึง หลัักสูตรนานาชีาติ
 x2xxxx หมายถึง หลัักสูตรการเรียนการสอนออนไลัน์ภาษา   
           ไทย 
  xx3xxxx หมายถึง หลัักสูตรการเรียนการสอนออนไลัน์  
                 นานาชีาติ  
  หลัักพัีน หลัักร้อย หมายถึง คณะแลัะหลัักสูตร เช่ีน
  xx10xx หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ หลัักสูตรวิิศวิกรรม 
                       ศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า
  หลัักสิบั หลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดับัวิิชีาที�มีอยู่ในแต่ลัะ 
                       หลัักสูตร  
  เลัขหลัักสิบั หมายถึง หมวิดวิิชีา ดังนี�
  xxxxx1x หมายถึง หมวิดวิิชีาบัังคับั
  xxxxx2x หมายถึง หมวิดวิิชีาสัมมนา
  xxxxx3x หมายถึง หมวิดวิิชีาเลืัอก (ระบับัไฟฟ้ากำาลััง)
  xxxxx4x หมายถึง หมวิดวิิชีาเลืัอก (ระบับัควิบัคุม)
  xxxxx5x หมายถึง หมวิดวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ แผน ก แบับั ก 1
  xxxxx6x หมายถึง หมวิดวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ แผน ก แบับั ก 2
   เลัขหลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดับัวิิชีา 
 

 (2) วิิชาบัังคับัก่อน
 หมายถึงวิิชีาที�นักศึกษาจำะลังทะเบีัยนวิิชีานั�นต้องผ่านการศึกษาใน
รายวิิชีาที�ระบัุไว้ิก่อน เพืี�อให้เกิดผลัสัมฤทธิ์�ทางการศึกษาในรายวิิชีาดัง
กล่ัาวิ
  
 (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร
  (3.1) หมวิดวิิชาบัังคับั
   สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 1           1 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) จำำานวินหน่วิยกิต 
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4701011 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า* 1(1-0-3)
  (Research Methodology in Electrical Engineering)
   *สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 1  เร่ยนโดยไม่นับัหน่วิยกิต      
   สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 2             4 หน่วิยกิต                                                
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) จำำานวินหน่วิยกิต 
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4701011 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า 1(1-0-3)
 (Research Methodology in Electrical Engineering)
4701012 เทคนิคการหาค่าเหมาะที�สุดแนวิใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Optimization Techniques)

 (3.2) หมวิดวิิชาสัูมมนา                   2 หน่วิยกิต 
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) จำำานวินหน่วิยกิต 
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4701021 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 1* 1(1-0-3)
 (Engineering Seminar 1)
4701022 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 2* 1(1-0-3)
 (Engineering Seminar 2)
 * สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 1  เร่ยนโดยไม่นับัหน่วิยกิต      
 (3.3) หมวิดวิิชาเล่ัอก                   
  สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 2 จำำานวิน 8 หน่วิยกิต    
 ให้นักศึกษาเลืัอกเรียนตามกลุ่ัมวิิชีาที�สนใจำ ดังต่อไปนี� (สามารถ
เลืัอกข้ามกลุ่ัมกันได้)
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(ก) กลุ่ัมวิิชาระบับัไฟฟ้ากำาลััง (Power Systems)
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) จำำานวินหน่วิยกิต 
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4701031 การออกแบับัระบับัไฟฟ้ากำาลัังขั�นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Electrical System Design)
4701032 วิิศวิกรรมคุณภาพีกำาลัังไฟฟ้าขั�นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Power Quality Engineering)
4701033 ระบับัโครงข่ายไฟฟ้าอัจำฉริยะ 3(3-0-6)
 (Smart Grid Systems)
4701034 อิเล็ักทรอนิกส์กำาลัังขั�นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Power Electronics)
4701035 การขับัเคลืั�อนทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Electric Drives)
4701036 อภิศึกษาสำานึกในระบับัไฟฟ้ากำาลััง 3(3-0-6)
 (Metaheuristics in Power Systems)
4701037 ระบับัไฟฟ้ากำาลัังสำาหรับัจ่ำายรถไฟ 3(3-0-6)
 (Railway Electrification)
4701038 ระบับัไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าขั�นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Electrical Systems in Electric Vehicles)
4701039 เรื�องคัดสรรทางด้านระบับัไฟฟ้ากำาลััง 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Power Systems)

 (ข) กลุ่ัมวิิชาระบับัควิบัคุม (Control Systems)
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) จำำานวินหน่วิยกิต 
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4701041 แบับัจำำาลัองระบับั 3(3-0-6)
 (System Modelling)
4701042 ระบับัควิบัคุมแนวิใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Control Systems)
4701043 การออกแบับัตัวิควิบัคุมพีีไอดี 3(3-0-6)
 (PID Controller Design)
4701044 การออกแบับัวิงจำรอิเล็ักทรอนิกส์ในระบับัควิบัคุม 3(3-0-6) 
 (Electronic Circuit Design in Control Systems)
4701045 ระบับัสมองกลัฝัังตัวิ 3(3-0-6) 
 (Embedded Systems)

4701046 อภิศึกษาสำานึกในระบับัควิบัคุม 3(3-0-6)
 (Metaheuristics in Control Systems)
4701047 เครื�องจัำกรกลัควิบัคุมอิเล็ักทรอนิกส์ 3(3-0-6)
 (Electronic Control Machines)
4701048 ระบับัอาณัติสัญญาณแลัะควิบัคุมรถไฟ 3(3-0-6)
 (Railway Signaling and Control)
4701049 เรื�องคัดสรรทางด้านระบับัควิบัคุม 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Control Systems) 
 (3.4) หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์์ 
 
 (ก) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์์           
  สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 1  36 หน่วิยกิต 
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) จำำานวินหน่วิยกิต 
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4701051 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 1 9(9-0-18)
  (Master Thesis 1)
4701052 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 2 9(9-0-18)
  (Master Thesis 2)
4701053 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 3 9(9-0-18)
  (Master Thesis 3)
4701054 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 4 9(9-0-18)
  (Master Thesis 4) 

 (ข) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์์                                      
   สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 2 12 หน่วิยกิต 
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) จำำานวินหน่วิยกิต 
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4701061 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 1 3(3-0-6)
 (Master Thesis 1)
4701062 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 2 3(3-0-6)
 (Master Thesis 2)
4701063 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 3 6(6-0-12)
 (Master Thesis 3)
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) 

แผน ก แบับั ก 1

                          ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1  

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

4701011 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า* 1(1-0-3)
4701021 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 1* 1(1-0-3)
4701051 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 1 9(9-0-18)
 รวิม 9(9-0-18)
*เร่ยนไม่นับัหน่วิยกิต

                          ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2  

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

4701022 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 2* 1(1-0-3)
4701052 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 2 9(9-0-18)
 รวิม 9(9-0-18)
*เร่ยนไม่นับัหน่วิยกิต

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

4701053 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 3 9(9-0-18)
 รวิม 9(9-0-18)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

4701054 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 4 9(9-0-18)
 รวิม 9(9-0-18)

รวิมตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิย
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) 

แผน ก แบับั ก 2

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

4701011 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า 1(1-0-3)
4701012 เทคนิคการหาค่าเหมาะที�สุดแนวิใหม่ 1(1-0-3)
4701021 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
47010xx วิิชีาเลืัอก (1) 3(3-0-6)
 รวิม 8(8-0-18)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

4701022 สัมมนาทางวิิศวิกรรม 2 1(1-0-3)
47010xx วิิชีาเลืัอก (2) 3(3-0-6)
47010xx วิิชีาเลืัอก (3) 3(3-0-6)
4701061 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 1 3(3-0-6)
 รวิม 10(10-0-21)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

47010xx วิิชีาเลืัอก (4) 3(3-0-6)
47010xx วิิชีาเลืัอก (5) 3(3-0-6)
4701062 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 2 3(3-0-6)
 รวิม 9(9-0-18)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

47010xx วิิชีาเลืัอก (6) 3(3-0-6)
4701063 วิิทยานิพีนธ์์มหาบััณฑิิต 3 6(3-0-12)
 รวิม 9(9-0-18)

รวิมตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิย
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1. องคป์ระกอบัเก่�ยวิกบััการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อสูหกจิำศึกษา
     ไม่มี

2. ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย
 นักศึกษาลังทะเบีัยนวิิทยานิพีนธ์์ตามโปรแกรมของหลัักสูตร โดย
ผ่านควิามเห็นชีอบัจำากอาจำารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพีนธ์์หรืออาจำารยผู้์รับัผิด
ชีอบัหลัักสูตร
 2.1 คำาอธิ์บัายโดยย่อ 
 งานวิิจัำยวิิทยานิพีนธ์์ ตามควิามต้องการของหลัักสูตรวิิศวิกรรม
ศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูัรณา
การขององค์ควิามรู้ใหม่ทางด้านวิิศวิกรรมไฟฟ้ากำาลัังแลัะระบับัควิบัคุม 
สามารถประยุกต์เทคโนโลัยีที�เกิดประโยชีน์ มีขอบัเขตการทำาวิิจัำยที�
สามารถทำาให้แล้ัวิเสร็จำภายในระยะเวิลัาที�กำาหนด
 2.2 มาตรฐานผลัการเร่ยนรู้ 
 นักศึกษามคีวิามรู้แลัะประสบัการณก์ารทำางานวิิจัำยเพืี�อใหเ้กิดองค์
ควิามรู้ การต่อยอดองค์ควิามรู้เดิม การสอบัป้องกันที�มีคณะกรรมการ
ควิบัคุมการสอบัตามกรอบัมาตรฐานคุณวิุฒิิระดับัอุดมศึกษาแห่งชีาติ 
เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษา แลัะข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์ว่ิาด้วิย การจัำดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา (ฉบัับัที� 4) พี.ศ. 2563
 2.3 ช่วิงเวิลัา 
 ทุกภาคการศึกษาตามที�ได้กำาหนดไว้ิในแผนการศึกษา
 2.4 จำำานวินหน่วิยกิต
 - หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต  (วิิศวิกรรมไฟฟ้า)
 แผน ก แบับั ก 1     จำำานวิน 36 หน่วิยกิต
 แผน ก แบับั ก 2     จำำานวิน 36 หน่วิยกิต
 2.5 การเตร่ยมการ
 - อาจำารยที์�ปรกึษาแนะนำานักศกึษาอยา่งใกลัชิ้ีด แลัะมกีารตดิตาม
ผลัอย่างสมำ�าเสมอ
 - นักศึกษาต้องดำาเนินงานวิิจัำยวิิทยานิพีนธ์์อย่างใกล้ัชิีดกับัอาจำารย์
ที�ปรึกษา
 - กำาหนดชัี�วิโมงการให้คำาปรึกษา แลัะจัำดทำาบัันทึกการให้คำาปรึกษา
  2.6 กระบัวินการประเมินผลั 
 - รายงานควิามคืบัหน้าการทำาวิิทยานิพีนธ์์
 - ประเมินผลัจำากผลังานวิิจัำยที�ได้รับัการตีพิีมพ์ีแลัะเผยแพีร่
 - การสอบัเค้าโครงวิิทยานิพีนธ์์ แลัะการสอบัป้องกันวิิทยานิพีนธ์์

หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผลันักศึกษา

1. กฎีระเบ่ัยบัหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดับัคะแนน (เกรด)
 การวัิดผลัแลัะการสำาเร็จำการศึกษาเป็นไปตามข้อกำาหนด
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย ์สำาหรับัหลัักสตูรวิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
 สาขาวิิชีาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
 - การวัิดผลัรายวิิชีาในหมวิดวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ แผน ก แบับั ก 1 แลัะ
แผน ก แบับั ก 2 ให้มีการประเมินผลัของรายวิิชีาวิิทยานิพีนธ์์ โดยใช้ี
สัญลัักษณ์
S (Satisfactory)  หมายถึง พีอใจำ เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พีอใจำ เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 0.00
 - การวัิดผลัการสอบัป้องกันวิิทยานิพีนธ์์แผน ก แบับั ก 1 แลัะแผน
 ก แบับั ก 2 ให้มีการประเมินผลัโดยใช้ีสัญลัักษณ์ 
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี�ยม เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 4.00
G (Good) หมายถึง  ดี เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 3.50
P (Pass) หมายถึง ผ่าน เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พีอใจำ เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 0.00

2. กระบัวินการทวินสูอบัมาตรฐานผลัสัูมฤทธิ์�ของนักศึกษา
 2.1 การทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเร่ยนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
สูำาเร็จำการศึกษา 
  (1) การทวินสอบัในระดับัรายวิิชีาทุกรายวิิชีา 
  (2) การทวินสอบัในระดับัหลัักสูตร มีระบับัประกันคุณภาพี
ภายในเพืี�อใช้ีในการทวินสอบัมาตรฐานผลัการเรียนรู้ของนักศึกษา
  (3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
 2.2 การทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเร่ยนรู้หลัังจำากนักศึกษาสูำาเร็จำ
การศึกษา   
  (1) ประเมินจำากภาวิะการได้งานของบััณฑิิตแลัะระยะเวิลัาใน
การได้งาน
 (2) การประเมนิควิามพีงึพีอใจำในบััณฑิิตที�จำบัการศกึษาแลัะเข้า
ทำางานในสถานประกอบัการ
 (3) การประเมนิจำากบััณฑิิตที�ไปประกอบัอาชีีพีในส่วินของควิาม
พีร้อมแลัะควิามรู้จำากสาขาวิิชีาที�ศึกษาตามหลัักสูตร
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3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึกษาตามหลัักสููตร 
 3.1 การวัิดผลั
 การวิัดผลัการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์ 
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึกษา
 การสำาเร็จำการศึกษาเป็นไปตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์ นักศึกษาที�มีสิทธิ์�ได้รับัปริญญา ต้องมีคุณสมบััติครบัถ้วิน ดังต่อ
ไปนี�
 แผน ก แบับั ก 1 
 (1) ต้องสอบัผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อ
บัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย ์ว่ิาด้วิย การจำดัการศึกษาระดับับััณฑิิต
ศึกษา 
        (2) ผลังานวิิทยานิพีนธ์์หรือส่วินหนึ�งของวิิทยานิพีนธ์์ต้องได้รับั
การตีพิีมพี ์หรืออยา่งนอ้ยได้รับัการยอมรบััใหตี้พิีมพีใ์นวิารสารระดบััชีาติ
หรือระดับันานาชีาติที� มีคุณภาพีตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจำารณาวิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการ
เผยแพีร่ผลังานทางวิิชีาการ 
        (3) เสนอวิิทยานิพีนธ์์แลัะสอบัผ่านการสอบัปากเปล่ัาขั�นสุดท้าย
 โดยคณะกรรมการที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง แลัะต้องเป็นระบับัเปิดให้ผู้สนใจำ
เข้ารับัฟังได้ ทั�งนี� เงื�อนไขการขอสอบัปากเปลั่าขั�นสุดท้าย จำะต้องผ่าน
เกณฑ์ิข้างต้นก่อน
 แผน ก แบับั ก 2 
 (1)  ศึกษารายวิิชีาครบัถ้วินตามที�กำาหนดในหลัักสูตร แลัะได้
ระดับัแต้มคะแนนเฉลีั�ยสะสมไม่ตำ�ากว่ิา 3.00 จำากระบับั 4 ระดับัคะแนน
หรือเทียบัเท่า
 (2) ต้องสอบัผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อ
บัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย ์ว่ิาด้วิย การจำดัการศึกษาระดับับััณฑิิต
ศึกษา 
 (3) ผลังานวิิทยานิพีนธ์์หรือส่วินหนึ�งของวิิทยานิพีนธ์์ต้องได้รับั
การตีพิีมพี ์หรืออยา่งนอ้ยได้รับัการยอมรบััใหตี้พิีมพีใ์นวิารสารระดบััชีาติ
หรือระดับันานาชีาติที� มีคุณภาพีตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจำารณาวิารสารทางวิิชีาการสำาหรับัการ
เผยแพีร่ผลังานทางวิิชีาการ หรือนำาเสนอต่อที�ประชุีมวิิชีาการโดยบัทควิาม
ที�นำาเสนอฉบัับัสมบูัรณ์ (Full Paper) ได้รับัการตีพิีมพี์ในรายงานสืบั
เนื�องจำากการประชุีมวิิชีาการ (Proceedings) ดังกล่ัาวิ

        (4) เสนอวิิทยานิพีนธ์์แลัะสอบัผ่านการสอบัปากเปล่ัาขั�นสุดท้าย
 โดยคณะกรรมการที�มหาวิิทยาลััยแตง่ตั�ง แลัะตอ้งเปน็ระบับัเปดิใหผู้้สนใจำ
เข้ารับัฟังได้ ทั�งนี� เงื�อนไขการขอสอบัปากเปล่ัาขั�นสุดท้าย จำะต้องผ่าน
เกณฑ์ิข้างต้นก่อน
 

133



หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
(หลัักสููตรใหม่ พ.ศ.2563)

1. ช่�อหลัักสููตร 
ช่�อภาษาไทย หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต 
    สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง 
ช่�อภาษาอังกฤษ  Master of Engineering Program in 
    Construction Management
2.ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
ช่�อเต็ม (ภาษาไทย) วิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต
    (บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง)
ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)Master of Engineering 
    (Construction Management)
ช่�อย่อ (ภาษาไทย)  วิศ.ม. (บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง)
ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Eng. (Construction Management)

3. วิิชาเอก
 - ไม่มี 

4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
 แผน ก แบับั ก 2      จำำานวิน 36 หน่วิยกิต  
        แผน ข                  จำำานวิน 36 หน่วิยกิต
   
5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั
 หลัักสููตรปริญญาโท แผน ก แบับั ก 2 แลัะ แผน ข ใช้ระยะเวิลัาการ
ศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 5.2 ภาษาท่�ใช้
 หลัักสููตรจำดัการศกึษาเปน็ภาษาไทย โดยเอกสูารประกอบัแลัะหนงัสูอื
ที�ใช้ประกอบัการสูอน อาจำเป็นภาษาอังกฤษในบัางรายวิิชา 
 5.3 การรับัเข้าศึกษา 
 รับัทั�งนักศึกษาไทยแลัะนักศึกษาต่างชาติที�สูามารถใช้ภาษาไทยแลัะ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 5.4 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น 
 เป็นหลัักสููตรของสูถาบัันที�จัำดการเรียนการสูอนโดยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา
 ให้ปริญญาเพีียงสูาขาวิิชาเดียวิ

6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจำารณาอนุมัติ/เห็นชอบั
หลัักสููตร หลัักสููตรใหม่ พี.ศ. 2563
 6.1 หลัักสููตรกำาหนดเปิดสูอน ภาคการศึกษาที� 1 ปีการศึกษา 2563
 6.2 คณะกรรมการพัีฒนาหลัักสููตร เห็นชอบัในการประชุม ครั�งที� 
3/2563 เมื�อวัินที� 18 มีนาคม 2563
 6.3 ผ่านพิีจำารณาจำากคณะกรรมการวิิชาการ ในการประชุม ครั�งที� 
6/2562 เมื�อวัินที� 20 มีนาคม 2563
 6.4 สูภามหาวิิทยาลััย อนุมัติหลัักสููตร ในการประชุม ครั�งที� 2/2563 
เมื�อวัินที� 21 พีฤษภาคม 2563
 
7. ควิามพร้อมในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐาน
 หลัักสููตรมีควิามพีร้อมเผยแพีร่คุณภาพีแลัะมาตรฐาน ตามกรอบั
มาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษาแห่งชาติ พี.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564

8. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา
 (1) ผู้จัำดการโครงการก่อสูร้าง / ผู้อำานวิยการโครงการก่อสูร้าง
 (2) ผู้ประกอบัการวิิชาชีพีก่อสูร้าง
 (3) นักวิิชาการด้านบัริหารงานก่อสูร้าง
 (4) นักบัริหารในตำาแหน่งงานช่าง
 (5) เป็นผู้จัำดการในอุตสูาหกรรมก่อสูร้าง / ที�ปรึกษาในโครงการ
ก่อสูร้าง
 (6) ธุุรกิจำในงานอสัูงหาริมทรัพีย์
 (7) ประกอบัอาชีพีรับัเหมางานก่อสูร้าง
 (8) ผู้บัริหารในหน่วิยงานวิิศวิกรรมภาครัฐ / รัฐวิิสูาหกิจำ

9. ควิามสูัมพันธ์์กับัหลัักสููตรอ่�นท่�เปิดสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�น
ของสูถาบััน 
 9.1 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ที�เปิดสูอนโดยคณะ/ภาควิิชา/
หลัักสููตรอื�น  ไม่มี
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 9.2 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดสูอนให้ภาควิิชา/หลัักสููตรอื�น
ต้องมาเรียน  ไม่มี
 9.3 การบัริหารจัำดการ  ไม่มี

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร

1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
 หลัักสููตรมีควิามสัูมพัีนธ์ุสูอดคล้ัองกับัแผนพัีฒนาการศึกษาระดับั
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิิทยาลััย
 แลัะมาตรฐานวิิชาการที�เป็นสูากลั เน้นการพีัฒนา นักวิิชาการแลัะ นัก
วิิชาชีพีที�มีควิามรู้ควิามสูามารถระดับัสููง ในสูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรม
การก่อสูร้าง โดยกระบัวินการศึกษาเพืี�อให้สูามารถบุักเบิักแสูวิงหาควิาม
รู้แลัะทักษะใหม่ได้อย่างมีอิสูระ รวิมทั�งมีควิามสูามารถในการสูร้างสูรรค์
จำรรโลังควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการ เชื�อมโยง แลัะบูัรณาการศาสูตร์ที�ตน
เชี�ยวิชาญกับัศาสูตร์อื�นได้อย่างต่อเนื�อง มีคุณธุรรมแลัะจำรรยาบัรรณทาง
วิิชาการแลัะวิิชาชีพี มุ่งให้มีควิามรู้ควิามเข้าใจำในกระบัวินการสูร้าง แลัะ
ประยุกต์ใช้ควิามรู้ใหม่เพืี�อการพัีฒนางาน สัูงคม แลัะประเทศ 
 1.2 ควิามสูำาคัญ
 ในการพัีฒนาอุตสูาหกรรมก่อสูร้างของประเทศไทยให้มีควิามเข้ม
แข็งแลัะมั�นคง จำำาเป็นอย่างยิ�งที�จำะต้องอาศัยบุัคลัากรที�มีควิามรู้ควิาม
สูามารถในการศกึษาคน้ควิา้ วิิเคราะหวิ์ิจัำย พัีฒนาแลัะประดษิฐ์เทคโนโลัยี
ที�ทันสูมัยแลัะมีประสิูทธิุภาพี โดยอาศัยองค์ควิามรู้แลัะเทคโนโลัยีสูมัย
ใหม่ รวิมถึงเครื�องมือเครื�องจัำกรกลั แบับัจำำาลัองทางคณิตศาสูตร์ ล้ัวินมี
พืี�นฐานมาจำากงานด้านวิิศวิกรรม จำากควิามสูำาคัญแลัะควิามจำำาเป็นในการ
สูร้างกำาลัังคนของประเทศใหมี้ควิามรู้ควิามสูามารถเชิงบัรหิารงานกอ่สูรา้ง
ในขั�นสููง เพืี�อรองรับัการเจำริญเติบัโตของอุตสูาหกรรมก่อสูร้างในอนาคต 
หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการ
ก่อสูร้าง โดยมีวัิตถุประสูงค์ดังนี�
 1.3 วัิตถุประสูงค์
 1.3.1 เพืี�อผลิัตมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการ
ก่อสูร้าง  ที�มีควิามรู้ทั�งทางทฤษฎีีแลัะปฏิิบััติเหมาะสูมในการบัริหารงาน
โครงการของไทยแลัะภูมิภาค
 1.3.2 เพืี�อสู่งเสูริมการวิิจัำยแลัะพัีฒนาด้านบัริหารงานวิิศวิกรรมการ
ก่อสูร้าง ตามสูภาพีการณ์ของประเทศไทยแลัะประเทศในภูมิภาค

 1.3.3  เพืี�อยกระดับัมาตรฐานการบัริหารงานวิิศวิกรรมก่อสูร้างของ
ประเทศ โดยประยุกต์ทฤษฎีีการบัริหารงานของแหล่ังต่าง ๆ ทั�วิโลัก ให้
เหมาะสูมกับัวัิฒนธุรรมไทยเเลัะภูมิภาค
 1.3.4 เพืี�อพีัฒนาแนวิคิดในการบัริหารงานวิิศวิกรรมก่อสูร้าง ใน
สูภาพีการร่วิมงานของบุัคลัากรต่างวัิฒนธุรรมในโครงการก่อสูร้าง
 1.3.5 เพืี�อสูนองนโยบัายของรัฐในการสู่งเสูริมให้เอกชนมีสู่วินร่วิม
ในการจำัดการศึกษา ซึึ่�งเป็นการแบั่งเบัาภาระของรัฐบัาลัในการจำัดการ
ศึกษาด้านวิิศวิกรรม ซึึ่�งเป็นที�ต้องการของตลัาดแรงงานทั�งในประเทศแลัะ
ต่างประเทศ  
  
ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร

1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1. ระบับั 
 ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่ังออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ ซึึ่�ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวิลัาศึกษาไม่น้อย
กว่ิา 15 สัูปดาห ์โดยใหเ้ปน็ไปตามกรอบัมาตรฐานคณุวิฒิุระดบััอุดมศกึษา
แห่งชาติ พี.ศ.2552 เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับับััณฑิิตศึกษา 
พี.ศ.2558 แลัะข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ว่ิาด้วิย การจัำดการ
ศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา (ฉบัับัที� 3) พี.ศ.2562
 1.2. การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี
 1.3. การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค 
 มี โดยให้เป็นไปตามข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ว่ิาด้วิย 
การจัำดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา พี.ศ. 2559 แลัะ พี.ศ.2562

2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1. วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน
 ภาคการศึกษาที� 1         เดือนสิูงหาคม – เดือนธัุนวิาคม
 ภาคการศึกษาที� 2         เดือนมกราคม – เดือนพีฤษภาคม
 นอกเวิลัาราชการ  
 วัินเสูาร์            ตั�งแต่เวิลัา 17.00 – 20.00 น.
  วัินอาทิตย์         ตั�งแต่เวิลัา   9.00 – 20.00 น.
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 2.2 คุณสูมบััติของผูู้้สูมัครเข้าศึกษา 
 - สูำาเร็จำการศึกษาปริญญาวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิศ.บั.) หรือ
อุตสูาหกรรมศาสูตรบััณฑิิต (อสู.บั.) หรือครุศาสูตร์อุตสูาหกรรมบััณฑิิต  
(ค.อ.บั.) เทคโนโลัยีบััณฑิิต (ทลั.บั.) สูาขาโยธุา หรือก่อสูร้างหรือสูำาเร็จำ
การศึกษาคุณวิุฒิปริญญาตรี สูถาปัตยกรรมศาสูตรบััณฑิิต (สูถ.บั.) 
สูถาปัตยกรรมหลััก
  - สูำาเร็จำการศึกษาปริญญาวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิศ.บั.) หรือ
อุตสูาหกรรมศาสูตรบััณฑิิต (อสู.บั.) หรือครุศาสูตร์อุตสูาหกรรมบััณฑิิต  
(ค.อ.บั.) เทคโนโลัยบัีัณฑิิต (ทลั.บั.) สูาขาอื�นๆ (ไมใ่ช่โยธุา /กอ่สูร้าง) หรอื
สูำาเร็จำการศึกษาคุณวุิฒิปริญญาตรี สูถาปัตยกรรมศาสูตรบััณฑิิต (สูถ.บั.) 
สูถาปัตยกรรมอื�นๆ (ไม่ใช่ สูถ.บั. สูถาปัตยกรรมหลััก)
 - สูำาเร็จำการศึกษาระดับัปริญญาตรี หรือระดับัปริญญาโทในสูาขา
อื�นๆ ที�เรียนวิิชาด้านวิิศวิกรรมศาสูตร์มาแล้ัวิ ไม่น้อยกว่ิา 60 หน่วิยกิต 
จำากสูถาบัันอุดมศึกษาที�สูำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สูกอ.) 
รับัรอง หรือสูถาบัันการศึกษาที� ก.พี. รับัรอง แลัะต้องเป็นผู้มีคุณสูมบััติ
ตามที�มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์กำาหนด หรือเป็นไปตามดุลัยพิีนิจำของ
คณะกรรมการบัริหารหลัักสููตร
 ทั�งนี�วิิธีุการคัดเลืัอกผู้สูมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามระเบีัยบัการคัด
เลืัอกเพืี�อเข้าศึกษาต่อในระดับับััณฑิิตศึกษา ของคณะกรรมการบัริหาร
หลัักสููตรมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 - ไม่มี
 2.4 ระบับัการศึกษา 
 แบับัชั�นเรียน อื�นๆ (ระบุั) แบับัทางไกลัทางอินเตอร์เนตเป็นสืู�อเสูริม
การเรียนรู้
 2.5 การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้าม
สูถาบัันอุดมศึกษา
 นักศึกษาที�เคยหรือกำาลัังศึกษาในหลัักสููตรที�เทียบัเท่า จำากสูถาบััน
อุดมศึกษาที�สูำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สูกอ.) รับัรอง หรือ
สูถาบัันการศึกษาที� ก.พี. รับัรอง สูามารถเทียบัโอนหน่วิยกิตเข้าศึกษาใน
หลัักสููตรนี�ได้ โดยการเทียบัโอนผลัการเรียน หมายควิามว่ิา การขอเทียบั
โอนหน่วิยกิตของรายวิิชาในระดับัเดียวิกัน เพืี�อใช้นับัเป็นสู่วินหนึ�งของ
การศึกษา ทั�งนี�ให้เป็นไปตามเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับับััณฑิิตศึกษา
พี.ศ.2558 แลัะข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย ์ ว่ิาด้วิยการจัำดการ
ศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา (ฉบัับัที� 3) พี.ศ.2562

 1. สูายตรง
 สูำาเร็จำการศึกษาปริญญาวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิศ.บั.) หรือ
อุตสูาหกรรมศาสูตรบััณฑิิต (อสู.บั.) หรือครุศาสูตร์อุตสูาหกรรมบััณฑิิต  
(ค.อ.บั.) เทคโนโลัยีบััณฑิิต (ทลั.บั.) สูาขาโยธุา หรือก่อสูร้าง หรือสูำาเร็จำ
การศึกษาคุณวิุฒิปริญญาตรี สูถาปัตยกรรมศาสูตรบััณฑิิต (สูถ.บั.) 
สูถาปัตยกรรมหลััก

 2. สูายเท่ยบัเท่า (แผู้น ก แบับั ก 2)
  สูำาเร็จำการศกึษาคณุวุิฒิปริญญาตร ีวิศ.บั./ค.อ.บั./อสู.บั./ทลั.บั. ทุก
สูาขาวิิชา, สูถ.บั.ทุกสูาขาวิิชาต้องเรียนวิิชาพืี�นฐาน เพิี�มเติม 3 วิิชา คือ
 - คอนกรีตเทคโนโลัยี (S/U)      
 - การบัริหารงานก่อสูร้าง (S/U)
 - การประมาณราคางานก่อสูร้าง (S/U)
 รายวิิชาที�ปรับัพืี�นฐาน สูามารถยกเว้ินได้ ตามรายวิิชา หรือทั�งหมด 
สูำาหรับัผู้มีประสูบัการณ์ตรงในโครงการก่อสูร้าง ซึึ่�งเป็นไปตามดุลัยพิีนิจำ
ของคณะกรรมการบัริหารหลัักสููตร

 3. สูายเท่ยบัเท่า (แผู้น ข)
 สูำาเร็จำการศึกษาคุณวุิฒิปริญญาตรี ทุกสูาขาวิิชา ต้องเรียนวิิชาพืี�น
ฐาน เพิี�มเติม 5 วิิชา คือ
 - การทดสูอบัวัิสูดุในงานก่อสูร้าง (S/U)
 - วัิสูดุวิิศวิกรรมในงานก่อสูร้าง (S/U)
 - คอนกรีตเทคโนโลัยี (S/U)
 - การประมาณราคางานก่อสูร้าง (S/U)
 - การบัริหารงานก่อสูร้าง (S/U)
   รายวิิชาที�ปรับัพืี�นฐาน สูามารถยกเว้ินได้ ตามรายวิิชา หรือทั�งหมด
สูำาหรับัผู้มีประสูบัการณ์ตรงในโครงการก่อสูร้าง ซึึ่�งเป็นไปตามดุลัยพิีนิจำ
ของคณะกรรมการบัริหารหลัักสููตร

 4. คุณวุิฒิิอ่�นๆ  ขึ�นอยู่กับัการพิีจำารณาของคณะกรรมการบัริหาร
หลัักสููตร
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 3.  หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุัรายลัะเอ่ยดดังต่อไปน่�
  3.1.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 
  แผู้น ก แบับั ก 2 36 หน่วิยกิต
  แผู้น ข  36 หน่วิยกิต
  3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
 (1) แผู้น ก  เป็นแผนการศึกษาที�เน้นการวิิจัำยโดยมีการทำา
วิิทยานิพีนธ์ุที�ก่อให้เกิดควิามรู้ใหม่  หรืออาจำกำาหนดให้เรียนรายวิิชาเพิี�ม
เติมหรือทำากิจำกรรมทางวิิชาการอื�นเพิี�มขึ�นก็ได้โดยไม่นับัหน่วิยกิต
 แผู้น ก แบับั ก 2 36  หน่วิยกิต
 ก. หมวิดวิิชาพืี�นฐาน 12 หน่วิยกิต
 ข. หมวิดวิิชาบัังคับั 12  หน่วิยกิต
 ค. หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ 12  หน่วิยกิต
 (2) แผู้น ข  เป็นแผนการศึกษาที�เน้นการเรียนรู้เทคโนโลัยีด้าน
ก่อสูร้าง แลัะพีัฒนาทักษะด้านการบัริหาร แลัะมีการทำาสูารนิพีนธ์ุ ที�มี
คุณภาพี แลัะก่อให้เกิดควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพี ด้านการ
บัริหารงานก่อสูร้าง แลัะศึกษารายวิิชาเพิี�มเติม
 แผู้น ข 36  หน่วิยกิต
 ก. หมวิดวิิชาพืี�นฐาน 12  หน่วิยกิต
  ข. หมวิดวิิชาบัังคับั 12      หน่วิยกิต
 ค. หมวิดวิิชาเลืัอก   6      หน่วิยกิต
 ง. หมวิดวิิชาสูารนิพีนธ์ุ   6 หน่วิยกิต
 3.1.3 รายวิิชา
 (1) ควิามหมายของรหัสูวิิชา
 -  รหัสูรายวิิชาใช้ตัวิอักษรนำา  3 ตัวิ ตามด้วิยตัวิเลัข 4 หลััก
 - ตัวิอักษรนำา 3 ตัวิ MCMxxxx หมายถึง หลัักสููตรวิิศวิกรรม
ศาสูตรมหาบััณฑิิต
  สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
  -เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อย หมายถึง หมวิดวิิชา ดังนี�
  MCM01xx หมายถึง     หมวิดวิิชาพืี�นฐาน
  MCM02xx หมายถึง หมวิดวิิชาบัังคับั
    บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง 
  MCM03xx หมายถึง หมวิดวิิชาเลืัอก 
    บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง 
      

  MCM04xx หมายถึง หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ แผน ก
   MCM05xx หมายถึง หมวิดวิิชาสูารนิพีนธ์ุ   แผน ข  
  -เลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดับัวิิชา
  (2) วิิชาบัังคับัก่อน
  หมายถึงวิิชาที�นักศึกษาจำะลังทะเบีัยนวิิชานั�นต้องผ่านการ
ศึกษาในรายวิิชาที�ระบุัไว้ิก่อน เพืี�อให้เกิดผลัสัูมฤทธิุ�ทางการศึกษาใน
รายวิิชาดังกล่ัาวิ
  (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร (แผู้น ข)
  (3.1) หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน ประกอบัด้วิย
รหัสูวิิชา           ช่�อวิิชา (ภาษาไทย)                   หน่วิยกิต 
   (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
xxxxxxx คอนกรีตเทคโนโลัย ี(S/U)                  3(3-0-9)
xxxxxxx การประมาณราคางานก่อสูร้าง (S/U)      3(3-0-9)
xxxxxxx การบัริหารงานก่อสูร้าง (S/U)  3(3-0-9)
xxxxxxx การทดสูอบัวัิสูดุในงานก่อสูร้าง (S/U)                  3(3-0-9)
xxxxxxx วัิสูดุวิิศวิกรรมในงานก่อสูร้าง (S/U)                  3(3-0-9)
 นักศึกษาจำะต้องลังทะเบีัยนเข้าศึกษาหมวิดวิิชาเสูรมิควิามรู้ในระยะ
ขั�นต้นของการศึกษา ตามเกณฑ์ิที�กำาหนด ข้อ 2.8 เพืี�อให้พีร้อมที�จำะเข้า
ศึกษาในขั�นปริญญาโท  โดยต้องเรียนในหมวิดวิิชาเสูริมควิามรู้ของบััณฑิิต
วิิทยาลััย ซึึ่�งหนว่ิยกิตที�ไดจ้ำากการศกึษาวิิชาในหมวิดนี� ไม่ถือเปน็สูว่ินหนึ�ง
ของหน่วิยกิตรวิม แต่มีเกรดเป็น S/U
 การยกเว้ินไม่ต้องเรียนรายวิิชาในหมวิดวิิชาเสูริมควิามรู้ จำะกระทำา
ได้โดยการสูอบัเทียบั ทั�งนี�ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
บัริหารหลัักสููตร

  (3.2) หมวิดวิิชาพ่�นฐาน บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง     
จำำานวิน 12 หน่วิยกิต  ประกอบัด้วิย
รหัสูวิิชา           ช่�อวิิชา (ภาษาไทย)                   หน่วิยกิต 
   (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MCM0101 การจัำดการการผลิัตแลัะการดำาเนินการ   3(3-0-9)
MCM0102 การวิิเคราะห์ทางเศรษฐศาสูตร์วิิศวิกรรม           3(3-0-9)
MCM0103 การจัำดการโครงการด้านวิิศวิกรรม           3(3-0-9)
MCM0104 ระเบีัยบัวิิธีุวิิจัำยทางการจัำดการงานวิิศวิกรรม        3(3-0-9)
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  (3.3) หมวิดวิิชาบัังคับัแกน บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
จำำานวิน 12 หน่วิยกิต ประกอบัด้วิย
รหัสูวิิชา           ช่�อวิิชา (ภาษาไทย)                   หน่วิยกิต 
   (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MCM0201 การวิางแผนแลัะควิบัคุมงานก่อสูร้างขั�นสููง          3(3-0-9)
MCM0202 การบัริหารการเงินแลัะต้นทุนในงานก่อสูร้าง        3(3-0-9)
MCM0203 คอมพิีวิเตอร์สูำาหรับัการจัำดการบัริหารโครงการก่อสูร้าง  
      3(3-0-9)   
MCM0204  การบัริหารควิามเสีู�ยงแลัะควิามขัดแยง้ในงานก่อสูร้าง     
      3(3-0-9) 
  
 (3.4) หมวิดวิิชาเล่ัอก ด้านบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
จำำานวิน 6 หน่วิยกิต โดยเลืัอกจำากรายวิิชาดังต่อไปนี�
รหัสูวิิชา           ช่�อวิิชา (ภาษาไทย)                   หน่วิยกิต 
   (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MCM0301 การบัริหารทรัพีย์สิูนแลัะการจัำดการทรัพียากรอาคาร   
     3(3-0-9)
MCM0302 การจัำดการพีลัังงานสูำาหรับัโครงการก่อสูร้าง  3(3-0-9)
MCM0303 การประเมินสิู�งแวิดล้ัอมสูำาหรับัโครงการก่อสูร้าง 3(3-0-9)     
MCM0304 การบัริหารโครงการก่อสูร้างระบับัราง        3(3-0-9)
MCM0305 การจัำดการควิามปลัอดภัยในโครงการก่อสูร้าง      3(3-0-9)
MCM0306 การบัริหารจัำดการโครงการอสัูงหาริมทรัพีย์          3(3-0-9)
MCM0307 กฎีหมายก่อสูร้างแลัะการตรวิจำสูอบัควิามปลัอดภัยอาคาร  
      3(3-0-9)
MCM0308 ระบับัสูารสูนเทศในการจัำดการโครงการก่อสูร้าง   3(3-0-9)
 
  (3.5) หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์์ (แผู้น ก แบับั ก 2)
รหัสูวิิชา           ช่�อวิิชา (ภาษาไทย)                   หน่วิยกิต 
   (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MCM0401 วิิทยานิพีนธ์ุ 1 (6 หน่วิยกิต)           6(0-6-18)
MCM0402 วิิทยานิพีนธ์ุ 2 (6 หน่วิยกิต)      6(0-6-18)
 
 

  (3.6) หมวิดวิิชาสูารนิพนธ์์ (แผู้น ข)
รหัสูวิิชา           ช่�อวิิชา (ภาษาไทย)                   หน่วิยกิต 
   (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MCM0501 สูารนิพีนธ์ุ 1 (3 หน่วิยกิต)     3(0-3-9)
MCM0502 สูารนิพีนธ์ุ 2 (3 หน่วิยกิต)         3(0-3-9)

 4. องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน  
หร่อสูหกิจำศึกษา 
 - ไม่มี

 5. ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย
 นักศกึษาลังทะเบัยีนสูารนพิีนธุ ์หรือวิิทยานพิีนธุต์ามโปรแกรมของ
หลัักสููตร โดยผ่านควิามเห็นชอบัจำากอาจำารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพีนธุ์หรือ
อาจำารย์ผู้รับัผิดชอบัหลัักสููตร
 5.1 คำาอธิ์บัายโดยย่อ 
 งานวิิจัำยวิิทยานิพีนธ์ุ ตามควิามต้องการของหลัักสููตรวิิศวิกรรม
ศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการบูัรณาการขององค์ควิามรู้ใหม่ทางด้านวิิศวิกรรมแลัะการจัำดการ
เทคโนโลัยี  สูามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีขอบัเขตการทำาวิิจัำยที�
สูามารถทำาให้แล้ัวิเสูร็จำภายในระยะเวิลัาที�กำาหนด
 5.2 มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ 
 นักศึกษามคีวิามรู้แลัะประสูบัการณก์ารทำางานวิิจัำยเพืี�อใหเ้กิดองค์
ควิามรู้ การต่อยอดองค์ควิามรู้เดิม การสูอบัปกป้องที�มีคณะกรรมการ
ควิบัคุมการสูอบัตามกรอบัมาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พี.ศ.2552 เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับับััณฑิิตศึกษา พี.ศ.2558 แลัะ
ข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ว่ิาด้วิย การจัำดการศึกษาระดับั
บััณฑิิตศึกษา (ฉบัับัที� 3) พี.ศ.2562
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
 ทุกภาคการศึกษาตามที�ได้กำาหนดไว้ิในแผนการศึกษา
 5.4 จำำานวินหน่วิยกิต
 -หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต   
 (บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง) 
 แผน ก แบับั ก 2  จำำานวิน 36 หน่วิยกิต
 แผน ข จำำานวิน 36 หน่วิยกิต
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5.5 การเตร่ยมการ
 - อาจำารยที์�ปรึกษาแนะนำานักศึกษาอยา่งใกล้ัชิด แลัะมีการติดตาม
ผลัอย่างสูมำ�าเสูมอ
 - นักศึกษาต้องดำาเนินงานวิิจัำยวิิทยานิพีนธ์ุอย่างใกล้ัชิดกับัอาจำารย์
ที�ปรึกษา
 - กำาหนดชั�วิโมงการให้คำาปรึกษา แลัะจัำดทำาบัันทึกการให้คำา
ปรึกษา  
 5.6 กระบัวินการประเมินผู้ลั 
 - รายงานควิามคืบัหน้าการทำาวิิทยานิพีนธ์ุ
 - ประเมินผลัจำากผลังานวิิจัำยที�ได้รับัการตีพิีมพ์ีแลัะเผยแพีร่
 - การสูอบัโครงร่างวิิทยานิพีนธ์ุ แลัะการสูอบัปกป้องวิิทยานิพีนธ์ุ

หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผู้ลันักศึกษา
 1.  กฎีระเบ่ัยบัหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดับัคะแนน (เกรด)
 การวัิดผลัแลัะการสูำาเร็จำการศึกษาเป็นไปตามข้อกำาหนด
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย ์สูำาหรับัหลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต
 สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมแการก่อสูร้าง
 - การวัิดผลัรายวิิชาในหมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ แผน ก  แลัะหมวิด
วิิชาสูารนิพีนธ์ุ แผน ข ให้มีการประเมินผลัของรายวิิชา โดยใช้
สัูญลัักษณ์   
S (Satisfactory) หมายถึง พีอใจำ  เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พีอใจำ เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 0.00
 - การวัิดผลัการสูอบัปกป้องหมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุแผน ก  แลัะ
หมวิดวิิชาสูารนิพีนธ์ุ แผน ข  ให้มีการประเมินผลัโดยใช้สัูญลัักษณ์   
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี�ยม เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 4.00 
G (Good) หมายถึง ดี เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 3.50
P (Pass) หมายถึง ผ่าน เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พีอใจำ เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 0.00

 2. กระบัวินการทวินสูอบัมาตรฐานผู้ลัสัูมฤทธิ์�ของนักศึกษา
 2.1 การทวินสูอบัมาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
สูำาเร็จำการศึกษา
 (1) การทวินสูอบัในระดับัรายวิิชาทุกรายวิิชา 
 (2)  การทวินสูอบัในระดับัหลัักสููตร มีระบับัประกันคุณภาพีภายใน
เพืี�อใช้ในการทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเรียนรู้ของนักศึกษา
 (3) มีการประเมินการสูอนโดยนักศึกษา

 2.2 การทวินสูอบัมาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้หลัังจำากนักศึกษาสูำาเร็จำ
การศึกษา
 (1) ประเมินจำากภาวิะการได้งานของบััณฑิิตแลัะระยะเวิลัาในการ
ได้งาน
 (2) การประเมินควิามพึีงพีอใจำในบััณฑิิตที�จำบัการศึกษาแลัะเข้า
ทำางานในสูถานประกอบัการ
 (3) การประเมินจำากบััณฑิิตที�ไปประกอบัอาชีพีในสู่วินของควิาม
พีร้อมแลัะควิามรู้จำากสูาขาวิิชาที�ศึกษาตามหลัักสููตร

 3.  เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึกษาตามหลัักสููตร 
 3.1 การวัิดผู้ลั
 การวัิดผลัการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย ์
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึกษา
 การสูำาเร็จำการศึกษาเป็นไปตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์ นักศึกษาที�มีสิูทธิุ�ได้รับัปริญญา ต้องมีคุณสูมบััติครบัถ้วิน ดังต่อ
ไปนี�
 แผู้น ก (แบับั ก 2)
 (1) ศึกษารายวิิชาครบัถ้วินตามที�กำาหนดในหลัักสููตร แลัะได้ระดับั
แต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม ไม่ตำ�ากว่ิา 3.00 (จำากระบับั 4 ระดับัคะแนน หรือ
เทียบัเท่า)                                                                  
       (2)  ต้องสูอบัผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อ
บัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิย การจัำดการศึกษาระดับับััณฑิิต
ศึกษา พี.ศ.2562
        (3) ผลังานวิิทยานิพีนธ์ุหรือสู่วินหนึ�งของวิิทยานิพีนธ์ุต้องได้รับัการ
ตีพิีมพ์ี หรืออย่างน้อยได้รับัการยอมรับัให้ตีพิีมพ์ีในวิารสูารระดับัชาติ หรือ
ระดับันานาชาติที� มีคุณภาพี ตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจำารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการ
เผยแพีร่ผลังานทางวิิชาการ 
        (4) เสูนอวิิทยานิพีนธ์ุแลัะสูอบัผ่านการสูอบัปากเปลั่าขั�นสุูดท้าย 
โดยคณะกรรมการที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง แลัะต้องเป็นระบับัเปิดให้ผู้สูนใจำ
เข้ารับัฟัังได้ ทั�งนี� เงื�อนไขการขอสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดท้าย จำะต้องผ่าน
เกณฑ์ิข้างต้นก่อน
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 แผู้น ข 
 (1) ศึกษารายวิิชาครบัถ้วินตามที�กำาหนดในหลัักสููตร แลัะได้ระดับั
แต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม  ไม่ตำ�ากว่ิา 3.00 (จำากระบับั 4 ระดับัคะแนนหรือ
เทียบัเท่า)
 (2) ต้องสูอบัผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อ
บัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิย การจัำดการศึกษาระดับับััณฑิิต
ศึกษา พี.ศ.2562
        (3) เสูนอสูารนิพีนธ์ุแลัะสูอบัผา่นการสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดท้าย โดย
คณะกรรมการที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง แลัะต้องเป็นระบับัเปิดให้ผู้สูนใจำเข้า
รับัฟัังได้ ทั�งนี� เงื�อนไขการขอสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดท้าย จำะต้องผ่านเกณฑ์ิ
ข้างต้นก่อน
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
แผู้นการศึกษา (แผู้น ก แบับั ก 2)

หน่วิยกิตรวิม 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาพ่�นฐาน
MCM0101   การจัำดการการผลิัตแลัะดำาเนินการ 3(3-0-9)
MCM0102   การวิิเคราะห์ทางเศรษฐศาสูตร์วิิศวิกรรม         3(3-0-9)
วิิชาแกนบัังคับั
MCM0201   การวิางแผนแลัะควิบัคุมงานก่อสูร้างขั�นสููง       3(3-0-9)
MCM0202   การบัริหารการเงินแลัะต้นทุนในงานก่อสูร้าง     3(3-0-9)     
    รวิม 12(12-0-36)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาพ่�นฐาน
MCM0103   การจัำดการโครงการด้านวิิศวิกรรม 3(3-0-9)
MCM0104   ระเบีัยบัวิิธีุวิิจัำยทางการจัำดการงานวิิศวิกรรม 3(3-0-9)
วิิชาแกนบัังคับั
MCM0203   คอมพิีวิเตอร์สูำาหรับัการจัำดการบัริหาร 3(3-0-9)                  
    โครงการก่อสูร้าง
MCM0204   การบัริหารควิามเสีู�ยงแลัะควิามขัดแย้ง 3(3-0-9)                  
    ในงานก่อสูร้าง 
    รวิม  12(12-0-36)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาแกนบัังคับั
MCM0401 วิิทยานิพีนธ์ุ 1 6(0-6-18)
 รวิม  6(0-6-18)

รวิมตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาแกนบัังคับั
MCM0402 วิิทยานิพีนธ์ุ 2 6(0-6-18)
 รวิม  6(0-6-18)
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
แผู้นการศึกษา (แผู้น ข)

หน่วิยกิตรวิม 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาพ่�นฐาน
MCM0101    การจัำดการการผลิัตแลัะดำาเนินการ 3(3-0-9)
MCM0102    การวิิเคราะห์ทางเศรษฐศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-9)
วิิชาแกนบัังคับั
MCM0201   การวิางแผนแลัะควิบัคุมงานก่อสูร้างขั�นสููง  3(3-0-9)      
MCM0202   การบัริหารการเงินแลัะต้นทุนในงานก่อสูร้าง 3   3(3-0-9)
           รวิม    12(12-0-36)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาพ่�นฐาน
MCM0103   การจัำดการโครงการด้านวิิศวิกรรม 3(3-0-9)
MCM0104   ระเบีัยบัวิิธีุวิิจัำยทางการจัำดการงานวิิศวิกรรม 3(3-0-9)
วิิชาแกนบัังคับั
MCM0203   คอมพิีวิเตอร์สูำาหรับัการจัำดการบัริหาร 3(3-0-9)
                 โครงการก่อสูร้าง
MCM0204   การบัริหารควิามเสีู�ยงแลัะควิามขัดแย้ง 3(3-0-9)
                 ในงานก่อสูร้าง 
    รวิม  12(12-0-36)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาเล่ัอก
MCM03xx   เลืัอกตามแขนงวิิชา 3(3-0-9)
MCM03xx   เลืัอกตามแขนงวิิชา 3(3-0-9)
วิิชาแกนบัังคับั
MCM0501  สูารนิพีนธ์ุ 1 3(0-3-9)
 รวิม  9(6-3-27)

รวิมตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาแกนบัังคับั
MCM0502  สูารนิพีนธ์ุ 2 3(0-3-9)
  รวิม  3(0-3-9)
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต 
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ 
(หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ช่�อหลัักสููตร 
ช่�อภาษาไทย	 หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	สูาขาวิิชา	 		
	 	 บริหารธุุรกิจ	
ช่�อภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
  Program in Business Administration
2.ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
ช่�อเต็ม (ภาษาไทย)	 บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	(บริหารธุุรกิจ)
ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
	 	 (Business	Administration)
ช่�อย่อ (ภาษาไทย) 	 บธุ.ม.	(บริหารธุุรกิจ)
ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ)		 M.B.A.	(Business	Administration)

3. วิิชาเอก		ไม่มี

4. จำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
	 แผน	ก	แบบ	ก	2		 จํานวิน	36	หน่วิยกิต
	 แผน	ข		 จํานวิน	36	หน่วิยกิต

5. รูปแบบของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบบ
	 หลัักสููตรปริญญาโท	แผน	ก	แบบ	ก2	แลัะ	แผน	ข	ใช้ระยะเวิลัา
การศึึกษาไม่น้อยกว่ิา	3	ภาค	การศึึกษา	แลัะไม่เกิน	5	ปีการศึึกษา
 5.2 ภาษาท่�ใช้
	 หลัักสููตรจัดการศึึกษาเป็นภาษาไทย	 โดยเอกสูารประกอบแลัะ
หนังสืูอที�ใช้ประกอบการสูอนอาจ	เป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิิชา	

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
	 รับทั�งนกัศึึกษาไทยแลัะนกัศึึกษาตา่งชาตทีิ�สูามารถใช้ภาษาไทยแลัะ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 5.4 ควิามร่วิมม่อกับสูถาบันอ่�น 
	 เป็นหลัักสููตรของสูถาบันที�จัดการเรียนการสูอนโดยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึกษา
	 ให้ปริญญาเพีียงสูาขาวิิชาเดียวิ

6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลัักสููตร 
 	 	 หลัักสููตรปรับปรุง	 พี.ศึ.	 2563	 ซึึ่�งปรับปรุงจากหลัักสููตร
บริหารธุุรกิจ	 มหาบัณฑิิตสูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ	 (หลัักสููตรปรับปรุง 
พี.ศึ.	2560)
	 6.1	หลัักสููตรกําหนดเปิดสูอน	ภาคการศึึกษาที�	1	ปีการศึึกษา	2563
	 6.2	ผ่านการพิีจารณาจากคณะกรรมการพัีฒนาหลัักสููตรเมื�อวัินที�		
15	พีฤศึจิกายน	พี.ศึ.	2562
	 6.3	ผ่านการพิีจารณาจากคณะกรรมการวิิชาการในการประชุม	 		
ครั�งที�	4/2562	เมื�อวัินที�	19	ธัุนวิาคม	พี.ศึ.	2562
	 6.4		 สูภามหาวิิทยาลััยอนุมัติเห็นชอบหลัักสููตรในการประชุมครั�ง		
ที�	1/2563	เมื�อวัินที�	23	มกราคม	พี.ศึ.	2563

7. ควิามพร้อมในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐาน
	 หลัักสููตรมีควิามพีร้อมเผยแพีร่คุณภาพีแลัะมาตรฐาน	 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุิฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ	 พี.ศึ.	 2552	 ในปีการศึึกษา	
2564

8. อาช่พท่�สูามารถประกอบได้หลัังสูำาเร็จการศึกษา
	 (1)	นักวิิชาการหรือนักวิิชาชีพีที�ให้ควิามรู้เกี�ยวิกับการจัดการธุุรกิจ
	 (2)	ผู้บริหารของหน่วิยงาน	ทั�งภาครัฐแลัะเอกชน
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	 (3)	 ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในธุุรกิจขนาดกลัางแลัะขนาด
ยอ่ม	
	 (4)	เจ้าของธุุรกิจ	นักลังทุน	นักวิิจัยด้านบริหารธุุรกิจ

9. สูถานท่�จัดการเร่ยนการสูอน 
	 	ในสูถานที�ตั�ง	มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	19/1	ถนนเพีชรเกษม	
แขวิงหนองค้างพีลูั	เขตหนองแขม	กรุงเทพีฯ	10160

10.ควิามสัูมพันธ์ุกับหลัักสููตรอ่�นท่�เปิดสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�น
ของสูถาบัน 
	 10.1	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ที�เปิดสูอนโดย
	 คณะ/ภาควิิชา/หลัักสููตรอื�น			ไม่มี
	 10.2	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดสูอนให้
	 ภาควิิชา/หลัักสููตรอื�นต้องมาเรียน		ไม่มี
	 10.3	การบริหารจัดการ		ไม่มี

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
	 มุ่งสูร้างสูรรค์แลัะพัีฒนานักวิิชาการ/นักวิิชาชีพีทางการบริหารให้
มีทักษะ	 ควิามรู้	 ควิามสูามารถ	 คุณธุรรมแลัะจริยธุรรมที�เชื�อมโยงแลัะ
ประยุกต์ใช้ศึาสูตร์ทางการบริหารธุุรกิจให้เกิดเป็นองค์ควิามรู้ใหม่อย่าง
ต่อเนื�อง	 ตลัอดจนบูรณาการองค์ควิามรู้ทางด้านการบริหารให้เกิดเป็นก
ระบวินพัีฒนาทั�งในระดับท้องถิ�นแลัะระดับสูากลัได้อย่างมีคุณภาพี
 1.2 ควิามสูำาคัญ
	 ในยุคโลักาภิวัิฒน์การบริหารจัดการธุุรกิจถือเป็นศึาสูตร์ที�สํูาคัญ
ของการดําเนินธุุรกิจ	 การจะยืนอยู่บนเวิทีโลักที�มีการแข่งขันทางธุุรกิจ
อย่างรุนแรง	 จําเป็นต้องอาศัึยการปรับเปลีั�ยนการบริหารทางธุุรกิจตาม
แนวิคิดที�ทนัสูมัยให้สูอดคล้ัองกับสูากลั	เพืี�อให้ทันกับควิามเจริญก้าวิหน้า

ระดับโลัก	อีกทั�งการเพิี�มขีดควิามสูามารถในการพัีฒนาประเทศึที�มุ่งเน้น
การพัีฒนาทรัพียากรมนุษย์ให้เกิดทักษะแลัะกระบวินการบริหารจัดการ
ทั�งด้านการผลิัต	การตลัาด	การบริหารแลัะอื�น	ๆ	ให้เกิดเป็นแนวิคิดทาง
นวัิตกรรมทางการบริหารที�สูามารถเพิี�มศัึกยภาพีทางการแข่งขัน	 แลัะ
สูามารถตอบสูนองควิามต้องการกําลัังคนด้านการบริหารที�ก่อให้เกิดการ
ขับเคลืั�อนการพัีฒนาเศึรษฐกิจของประเทศึให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั�งยืน
 1.3 วัิตถุประสูงค์
	 	 (1)	เพืี�อผลิัตมหาบัณฑิิตทางการบรหิารธุุรกิจใหมี้ควิามรู้ควิาม
เชี�ยวิชาญในการคิดวิิเคราะห์แลัะตัดสิูนใจในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ด้าน
การบริหาร	โดยการวิิจัยที�ก่อให้เกิดองค์ควิามรู้ใหม่แลัะควิามก้าวิหน้าทาง
วิิชาการแลัะวิิชาชีพีให้สูอดคล้ัองกับสูภาพีแวิดล้ัอมที�เปลีั�ยนแปลังไปอยา่ง
รวิดเร็วิตามกระแสูโลักาภิวัิตน์
	 	 (2)	 เพืี�อพัีฒนานักวิิชาการแลัะนักวิิชาชีพีทางด้านการ
บริหารธุุรกิจให้มีควิามรู้ที�สูามารถบูรณาการองค์ควิามรู้ทางด้าน
บริหารธุุรกิจไปประยุกต์ใช้แลัะถ่ายทอดให้กับสัูงคมได้	 โดยผ่าน
กระบวินการเรียนรู้แลัะการวิิจัยค้นคว้ิาที�สูามารถบุกเบิกแลัะแสูวิงหา
ควิามรู้ใหม่เพืี�อนํามาเพิี�มขีดควิามสูามารถในการแข่งขันขององค์กรธุุรกจิ
ในประเทศึไทย	
	 	 (3)	 เพืี�อผลิัตบุคลัากรที�มีควิามพีร้อมต่อการเป็นนักวิิชาการ
แลัะนักบริหารวิิชาชีพีให้มีควิามรู้ควิามสูามารถ	 มีวิิสัูยทัศึน์ที�ก้าวิไกลั	
ตลัอดจนเป็นผู้ที�มีคุณธุรรมแลัะจริยธุรรมทางการบริหาร	
	 	 (4)	สูร้างเครือข่ายควิามร่วิมมือทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพีในการ
พัีฒนาที�มุ่งเน้นรักษาสิู�งแวิดล้ัอมแลัะวัิฒนธุรรมที�ดีของประเทศึ
	 	 (5)	 เพืี�อผลิัตบุคลัากรที�มีควิามพีร้อมในการสูร้างนวิัตกรรม
ควิามหลัากหลัายที�พัีฒนาแก่ประเทศึ	เพืี�อควิามยั�งยนืของสูภาพีเศึรษฐกิจ	
ควิามมั�นคงในระยะยาวิให้เกิดกับสัูงคมไทยในแง่วิิชาการ	การศึึกษาของ
ประเทศึแลัะอื�น	ๆ
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ระบบการจัดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1. ระบบ 
	 ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค	โดยใน	1	ปีการศึึกษาแบ่งออกเป็น	2	
ภาคการศึึกษาปกติ	 ซึึ่�ง	 1	 ภาคการศึึกษาปกติมีระยะเวิลัาศึึกษาไม่น้อย
กว่ิา	15	สัูปดาห	์แลัะมกีารเปดิสูอนภาคการศึึกษาฤดรู้อน	ซึึ่�งมรีะยะเวิลัา
การศึึกษาไม่น้อยกว่ิา	6	สัูปดาห์	มีจํานวินชั�วิโมงการเรียนแต่ลัะรายวิิชา
เท่ากับภาคการศึึกษาปกต	ิโดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุิฒิระดับ
อุดมศึึกษาแห่งชาติ	 พี.ศึ.2552	 เกณฑิ์มาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	พี.ศึ.2558	 แลัะข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	 ว่ิาด้วิยการ
จัดการศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562
 1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
	 มี	การจัดการศึึกษาภาคฤดรู้อน	โดยกําหนดระยะเวิลัาศึึกษาไมน้่อย
กว่ิา	6	สัูปดาห์
 1.3. การเท่ยบเค่ยงหน่วิยกิตในระบบทวิิภาค 
	 ไม่มี

2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1. วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน 
	 ภาคการศึึกษาที�	1		 สิูงหาคม	–	ธัุนวิาคม
	 ภาคการศึึกษาที�	2		 มกราคม	–	พีฤษภาคม
	 ภาคการศึึกษาฤดูร้อน		มิถุนายน	–	กรกฎาคม
	 วัินเสูาร์	–	วัินอาทิตย์		เวิลัา	8.30	–	21.00น.
 2.2. คุณสูมบัติของผูู้้เข้าศึกษา 
	 ผู้ที�สํูาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาตรี	หรือเทียบเท่าทุกสูาขาทั�งใน
แลัะต่างประเทศึที�คณะกรรมการการอุดมศึึกษา	(สูกอ.)	หรือ	ก.พี.	รับรอง	
แลัะต้องเป็นผู้มีคุณสูมบัติตามที�บัณฑิิตวิิทยาลััย	 มหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์กําหนด	
							ทั�งนี�	วิิธีุการคัดเลืัอกผู้เข้าศึึกษาในหลัักสููตรระดับบริหารธุุรกิจมหา

บัณฑิิต	แผน	ก	แบบ	ก	2	แลัะ	แผน	ข	ให้เป็นไปตามประกาศึการคดัเลืัอก
เพืี�อเข้าศึึกษาต่อในระดับบัณฑิิตศึึกษา	ของมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
 2.3. ระบบการศึกษา 
	 แบบชั�นเรียน
 2.4. การเท่ยบโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ยนเร่ยน
ข้ามสูถาบันอุดมศึกษา
	 นักศึึกษาที�เคยหรือกําลัังศึึกษาในหลัักสููตรที�เทียบเท่า	จากสูถาบัน
อุดมศึึกษาที�สํูานักงานคณะกรรมการการอุดมศึึกษา	(สูกอ.)	รับรอง	หรือ
สูถาบันการศึึกษาที�	ก.พี.	รับรอง	สูามารถเทียบโอนหน่วิยกิตเข้าศึึกษาใน
หลัักสููตรนี�ได้	โดยการเทียบโอนผลัการเรียน	หมายควิามว่ิา	การขอเทียบ
โอนหน่วิยกิตของรายวิิชาในระดับเดียวิกัน	 เพืี�อใช้นับเป็นสู่วินหนึ�งของ
การศึึกษา	ทั�งนี�ให้เป็นไปตามเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึึกษา	
พี.ศึ.	2558	แลัะข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการ
ศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุรายลัะเอ่ยดดังต่อไปน่�
  3.1.1 จำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 
	 	 แผน	ก	แบบ	ก	2		 36	หน่วิยกิต
	 	 แผน	ข		 36	หน่วิยกิต
  3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
	 	 โครงสูร้างหลัักสููตร	 แบ่งเป็นหมวิดวิิชาที�สูอดคล้ัองกับที�
กําหนดไว้ิในเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรกระทรวิงศึึกษาธิุการ	โดยแบ่งเป็น	
2	 แผน	 คือ	 องค์ประกอบของการจัดการศึึกษา	 หลัักสููตรแผน	 ก	 แบบ	 
ก	2	เป็นแผนการศึึกษาที�มุ่งการทําวิิทยานิพีนธ์ุที�ก่อให้เกิดควิามก้าวิหน้า
ทางวิิชาการ	แลัะศึึกษารายวิิชาเพิี�มเติม	แลัะหลัักสููตรแผน	ข	เป็นแผนการ
ศึึกษาที�มุ่งการศึึกษารายวิิชาแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ	โดยต้องทําการค้นคว้ิา
อิสูระไม่น้อยกว่ิา	6	หน่วิยกิต	โดยมีโครงสูร้างหลัักสููตรดังนี�
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หมวิดวิิชา จำานวินหน่วิยกิต

แผู้น ก แบบ ก 2 แผู้น ข

1.	หมวิดวิิชาเสูริมพืี�นฐาน ไม่นับหน่วิยกิต ไม่นับหน่วิยกิต

2.	หมวิดวิิชาบังคับ 21 21

3.	หมวิดวิิชาเลืัอก 3 9

4.	หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ 12 -

5.	หมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ - 6

6.	หมวิดการสูอบประมวิลั
ควิามรู้

- ไม่นับหน่วิยกิต

รวิม ตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต 36 หน่วิยกิต

 
  3.1.3 รายวิิชา
  (1) ควิามหมายของรหัสูวิิชา
	 	 รหัสูรายวิิชาใช้ตัวิอักษรนํา	3	ตัวิ	ตามด้วิยตัวิเลัข	4	หลััก
	 	 ตัวิอักษรนํา	3	ตัวิ	MBAxxxx	หมายถึง	หลัักสููตรบริหารธุุรกิจ
มหาบัณฑิิต
 สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ
	 -เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อย	หมายถึง	หมวิดวิิชา	ดังนี�
	 MBA01xx	หมายถึง	หมวิดวิิชาเสูริมพืี�นฐาน
	 	 	 (Foundation	Course)
	 MBA02xx	หมายถึง	หมวิดวิิชาบังคับ	
	 	 	 (Professional	Core	Courses)	
	 MBA03xx	หมายถึง	หมวิดกลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิาง	 		
	 ประเทศึ	(International	Business
	 	 	 Management	Concentration)
	 MBA04xx	หมายถึง	หมวิดกลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์	
	 	 	 (Creative	Marketing	Concentration)

	 MBA05xx	หมายถึง	หมวิดกลุ่ัมวิิชาผู้ประกอบการเชิงนวัิตกรรม	
	 	 	 (Innovative	Entrepreneur	Concentration)
	 MBA10xx	หมายถึง	หมวิดวิิชาเลืัอกเสูรี	
	 MBA11xx	หมายถึง	หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	
	 MBA12xx	หมายถึง	หมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ
	 MBA13xx	หมายถึง	หมวิดการสูอบประมวิลัควิามรู้
	 -	เลัขหลัักสิูบแลัะหลัักหน่วิย	หมายถึง	ลํัาดับวิิชา
   
  (2) วิิชาบังคับก่อน
	 	 หมายถึงวิิชาที�นักศึึกษาจะลังทะเบียนวิิชานั�นต้องผ่านการ
ศึึกษาในรายวิิชาที�ระบุไว้ิก่อน	 เพืี�อให้เกิดผลัสัูมฤทธิุ�ทางการศึึกษาใน
รายวิิชาดังกล่ัาวิ
 
    (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร
  (3.1) หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน (Foundation Course)  
ไม่นับหน่วิยกิต 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ   จำานวินหน่วิยกิต
   (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร	 0(0-0-0)
	 	 (English	for	Executives)																		(ไม่นับหน่วิยกิต)
 
  (3.2) หมวิดวิิชาบังคับ (Professional Core Courses) 
 21 หน่วิยกิต
	 	 นักศึึกษาแผน	 ก	 แบบ	 ก2	 แลัะแผน	 ข	 ศึึกษารายวิิชา 
บังคับ	7	วิิชา	จํานวินรวิม	21	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดังต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ    จำานวินหน่วิยกิต
   (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0201		การจัดการแลัะพืี�นฐานทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
	 	 (Management	and	Business	Essentials)
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MBA0202		กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด	 	 3(3-0-6)
	 	 (Marketing	Strategy	and	Execution)
MBA0203	การจัดการทางการเงินเพืี�อการตัดสิูนใจ	 	 3(3-0-6)
	 	 (Financial	Management	for	Decision	Making)
MBA0204	การนําการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 	 3(3-0-6)
	 	 (Leading	Digital	Transformation)	
MBA0205		การคิดเชิงออกแบบ	 	 3(3-0-6)	
	 	 (Design	Thinking)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุคการเปลีั�ยนแปลัง	 	 3(3-0-6)
	 	 (Disruptive	Business	Model)	
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 	 3(3-0-6)
	 	 (Business	Research)	
 (3.3) หมวิดวิิชาเล่ัอก (Elective Courses) 
สํูาหรับแผน	ก2	จํานวิน	3	หน่วิยกิต	สํูาหรับแผน	ข	จํานวิน		9	หน่วิยกิต
	 	 นักศึึกษาแผน	ก	แบบ	ก	2	เลืัอกศึึกษารายวิิชาใด	ๆ	ในกลุ่ัม
รายวิิชาที�สูนใจ	1	วิิชา	จํานวิน	3	หน่วิยกิต	แลัะนักศึึกษาแผน	ข	เลืัอก
ศึึกษา	3	รายวิิชาในกลุ่ัมรายวิิชาที�สูนใจ	หรือ	เลืัอกศึึกษา	3	รายวิิชาจาก
กลุ่ัมวิิชาใดๆ	ในกลุ่ัมวิิชาทั�งหมด	จํานวินรวิม	9	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดัง
ต่อไปนี�
 (ก) กลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศ    
(International Business Management Concentration)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ     จำานวินหน่วิยกิต
   (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0301	การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ	 	 3(3-0-6)
	 	 (International	Business	Management)
MBA0302	การสูร้างเครือข่ายแลัะควิามร่วิมมือระดับโลัก	 	 3(3-0-6)
	 	 (Global	Networking	and	Co-creation)
MBA0303	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับผู้บริหาร	 	 3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Executives)

 (ข) กลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์ (Creative Marketing   
Concentration)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ     จำานวินหน่วิยกิต
   (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0401	การตลัาดดิจิทัลั	 	 3(3-0-6)
	 	 (Digital	Marketing)
MBA0402	การสืู�อสูารการตลัาดแบบบูรณาการ	 	 3(3-0-6)
	 	 (Integrated	Marketing	Communications)
MBA0403	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับนักการตลัาด	 	 3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Marketers)
        (ค) กลุ่ัมวิิชาผูู้้ประกอบการเชิงนวัิตกรรม (Innovative Entre-
preneur Concentration) 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ     จำานวินหน่วิยกิต
   (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0501	การพัีฒนาผลิัตภัณฑ์ิแลัะการสูร้างตราสิูนค้า	 	 3(3-0-6)
	 	 (Product	Development	and	Branding)
MBA0502	นวัิตกรรมทางธุุรกิจสํูาหรับผู้ประกอบการ	 	 3(3-0-6)
	 	 (Business	Innovation	for	Entrepreneurs)
MBA0503	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับผู้ประกอบการ	 	 3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Entrepreneurs)
 (3.4) หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์ุ (Thesis) 
12	หน่วิยกิต	สํูาหรับ	แผน	ก	แบบ	ก	2	
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ     จำานวินหน่วิยกิต
   (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA1101	 วิิทยานิพีนธ์ุ	1	 	6(0-0-12)
	 	 (Thesis	1)
MBA1102	 วิิทยานิพีนธ์ุ	2	 	6(0-0-12)
	 	 (Thesis	2)
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  (3.5) หมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ (Independent Study)         
6	หน่วิยกิต	สํูาหรับ	แผน	ข
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ     จำานวินหน่วิยกิต
   (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA1201	การค้นคว้ิาอิสูระ	 	6(0-0-12)
	 	 (Independent	Study)
  (3.6) หมวิดการสูอบประมวิลัควิามรู้ (Comprehensive 
Examination)	ไม่นับหน่วิยกิต	สํูาหรับ	แผน	ข
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
                           (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA1301	การสูอบประมวิลัควิามรู้	 0(0-0-0)
	 	 (Comprehensive	Examination)								(ไม่นับหน่วิยกิต)
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0201	การจัดการแลัะพืี�นฐานทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBA0202	กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด	 3(3-0-6)
MBA0203	การจัดการทางการเงินเพืี�อการตัดสิูนใจ	 3(3-0-6)
MBA0204	การนําการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 3(3-0-6)
  รวิม 12(12-0-24)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0205	การคิดเชิงออกแบบ	 3(3-0-6)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุคการเปลีั�ยนแปลัง	 3(3-0-6)
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBAXXXX	วิิชาเลืัอก	 3(3-0-6)
  รวิม  12(12-0-24)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (แผู้น ก แบบ ก 2)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA1102	วิิทยานิพีนธ์ุ	2	 6(0-0-12)
  รวิม 6(0-0-12)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต 
 

รวิมหน่วิยกิตตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA1101	วิิทยานิพีนธ์ุ	1	 6(0-0-12)  
  รวิม 6(0-0-12)
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0201	การจัดการแลัะพืี�นฐานทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBA0202	กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด	 3(3-0-6)
MBA0203	การจัดการทางการเงินเพืี�อการตัดสิูนใจ	 3(3-0-6)
MBA0204	การนําการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 3(3-0-6)
  รวิม 12(12-0-24)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0205	การคิดเชิงออกแบบ	 3(3-0-6)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุคการเปลีั�ยนแปลัง	 3(3-0-6)
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBAXXXX	วิิชาเลืัอก	1	 3(3-0-6)
  รวิม  12(12-0-24)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (แผู้น ข)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBAXXXX	วิิชาเลืัอก	3	 3(3-0-6)
MBA1201	การค้นคว้ิาอิสูระ	 6(0-0-12)
MBA1301	การสูอบประมวิลัควิามรู้	 ไม่นับหน่วิยกิต
  รวิม 9(3-0-18)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต

รวิมหน่วิยกิตตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBAXXXX	วิิชาเลืัอก	2	 3(3-0-6)  
  รวิม 3(3-0-6)
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 5.5 การเตร่ยมการ
	 -	อาจารยที์�ปรึกษาแนะนํานักศึึกษาอยา่งใกล้ัชิด	แลัะมีการติดตาม
ผลัอย่างสูมํ�าเสูมอ
	 -	 นักศึึกษาต้องดําเนินงานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์ุหรือการค้นควิ้าอิสูระ
อย่างใกล้ัชิดกับอาจารย์ที�ปรึกษา
	 -	กําหนดชั�วิโมงการใหคํ้าปรกึษา	แลัะจดัทําบนัทกึการใหคํ้าปรกึษา	
 5.6 กระบวินการประเมินผู้ลั 
	 -	ประเมินจากรายวิิชาที�เรียน	(เฉพีาะแบบ	ข)
	 -	ประเมินผลัจากผลังานวิิจัยที�ได้รับการตีพิีมพ์ีแลัะเผยแพีร่1
	 -	การสูอบโครงร่างวิิทยานิพีนธ์ุ	การสูอบประมวิลัควิามรู้	การสูอบ
ป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ

หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผู้ลันักศึกษา
1. กฎระเบ่ยบหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
	 การวัิดผลัแลัะการสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อกําหนด
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	 สํูาหรับหลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ	
	 -	 การวัิดผลัรายวิิชาในหมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	 แผน	 ก	 แบบ	 ก	 2	
แลัะหมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ	 แผน	 ข	 ให้มีการประเมินผลัของรายวิิชา
วิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ	โดยใช้สัูญลัักษณ์
S	(Satisfactory)หมายถึง	 พีอใจ		 เทียบได้ระดับคะแนนเป็น	4.00
U	(Unsatisfactory)หมายถึง	ไม่พีอใจ		เทียบได้ระดับคะแนนเป็น	0.00
2. กระบวินการทวินสูอบมาตรฐานผู้ลัสัูมฤทธิุ�ของนักศึกษา
	 2.1	การทวินสูอบมาตรฐานผลัการเรียนรู้ขณะนักศึึกษายังไม่สํูาเร็จ
การศึึกษา
	 (1)	 การทวินสูอบในระดับรายวิิชาทุกรายวิิชา	
	 (2)		 การทวินสูอบในระดับหลัักสููตร	 มีระบบประกันคุณภาพี
ภายในเพืี�อใช้ในการทวินสูอบมาตรฐานผลัการเรียนรู้ของนักศึึกษา
	 (3)	 มีการประเมินการสูอนโดยนักศึึกษา

4. องค์ประกอบเก่�ยวิกับการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อสูหกิจศึกษา
	 ไม่มี
5. ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับการทำาโครงงานหร่องานวิิจัย
	 นักศึึกษาลังทะเบียนวิิทยานิพีนธ์ุหรือการค้นคว้ิาอิสูระตาม
โปรแกรมของหลัักสููตร	 โดยผ่านควิามเห็นชอบจากอาจารย์ที�ปรึกษา
วิิทยานิพีนธ์ุหรืออาจารยที�ปรึกษาการค้นคว้ิาอิสูระ	หรืออาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลัักสููตร
 5.1 คำาอธิุบายโดยย่อ 
	 การทําวิิทยานิพีนธุ์แลัะการค้นควิ้าอิสูระตามควิามต้องการของ
หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิตนั�น	จะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์
ควิามรู้	หรือต่อยอดองค์ควิามรู้เดิมในสูาขาที�เกี�ยวิข้องกับการจัดการธุุรกิจ
ระหว่ิางประเทศึ	 การตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์	 แลัะ	 ผู้ประกอบการเชิง
นวัิตกรรม	 ที�สูามารถนําเสูนอทฤษฎีแลัะการประยุกต์เทคโนโลัยีที�มี
คุณภาพีสููงมาใช้ให้เกิดควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการแลัะการบริหาร	 ตลัอด
จนมีขอบเขตการทําวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นควิ้าอิสูระที�อยู่ภายใต้การ
ควิบคุมอย่างใกล้ัชิดของคณะกรรมการที�ปรึกษา	 แลัะสูามารถทําให้แล้ัวิ
เสูร็จภายในระยะเวิลัาที�หลัักสููตรกําหนดได้
 5.2 มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ 
	 นักศึึกษามีควิามรู้แลัะประสูบการณ์การทํางานวิิจัยเพืี�อให้เกิดองค์
ควิามรู้	 การต่อยอดองค์ควิามรู้เดิม	 การสูอบป้องกันที�มีคณะกรรมการ
ควิบคุมการสูอบตามกรอบมาตรฐานคุณวิุฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ	
พี .ศึ .2552	 กรอบมาตรฐานคุณวุิฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ		 
(ปรับปรุง)	 พี.ศึ.2554	 เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึึกษา	 
พี.ศึ.2558	 แลัะข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	 ว่ิาด้วิยการจัดการ
ศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
	 ทุกภาคการศึึกษาตามที�ได้กําหนดไว้ิในแผนการศึึกษา
 5.4 จำานวินหน่วิยกิตในหลัักสููตร
	 -	แผน	ก	แบบ	ก	2	จํานวิน	36	หน่วิยกิต	
	 -	แผน	ข	จํานวิน	36	หน่วิยกิต
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	 2.2	 การทวินสูอบมาตรฐานผลัการ
เรียนรู้หลัังจากนักศึึกษาสํูาเร็จการศึึกษา
	 (1)	 ประเมินจากภาวิะการมีงานทําของบัณฑิิตแลัะระยะเวิลัาใน
การมีงานทํา
	 (2)	 การประเมินควิามพีึงพีอใจในบัณฑิิตที�จบการศึึกษาแลัะเข้า
ทํางานในสูถานประกอบการ
	 (3)	 การประเมินจากบัณฑิิตที�ไปประกอบอาชีพีในสู่วินของควิาม
พีร้อมแลัะควิามรู้จากสูาขาวิิชาที�ศึึกษาตามหลัักสููตร
3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษาตามหลัักสููตร 
 3.1 การวัิดผู้ลั
	 	 การวัิดผลัการศึึกษาให้เป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิิทยาลััย
เอเชียอาคเนย์	
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษา
	 	 การสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	นักศึึกษาที�มีสิูทธิุ�ได้รับปริญญา	ต้องมีคุณสูมบัติครบถ้วิน	ดังต่อ
ไปนี�
 แผู้น ก แบบ ก 2 
	 (1)	 ศึึกษารายวิิชาครบถว้ินตามที�กําหนดในหลัักสููตร	แลัะไดร้ะดับ
แต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม	ไม่ตํ�ากว่ิา	3.00	(จากระบบ	4	ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า)
								(2)	 ต้องสูอบผ่านภาษาต่างประเทศึอย่างน้อย	 1	 ภาษา	 ตามข้อ
บังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	 ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562
	 (3)	 ผลังานวิิทยานพิีนธุห์รอืสูว่ินหนึ�งของวิิทยานพิีนธ์ุต้องได้รับการ
ตีพิีมพ์ี	หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิีมพ์ีในวิารสูารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที�มีคุณภาพีตามประกาศึคณะกรรมการการอุดมศึึกษา	
เรื�อง	หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสํูาหรับการเผยแพีร่ผลั
งานทางวิิชาการ	หรือนําเสูนอตอ่ที�ประชมุวิิชาการโดยบทควิามที�นําเสูนอ
ฉบับสูมบูรณ์	(Full	Paper)	ได้รับการตีพิีมพ์ีในรายงานสืูบเนื�องจากการ

ประชุมวิิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่ัาวิ
								(4)	 เสูนอวิิทยานิพีนธ์ุแลัะสูอบผ่านการสูอบปากเปล่ัา	 ประกอบ
ด้วิย
	 	 4.1	การสูอบเค้าโครงวิิทยานิพีนธ์ุ
	 	 4.2	การสูอบป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุขั�นสุูดท้าย
	 	 โดยคณะกรรมการสูอบเค้าโครงวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการสูอบ
ป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุขั�นสุูดท้ายจะต้องประกอบด้วิย	 ผู้ทรงคุณวุิฒิจาก
ภายในแลัะภายนอกที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	 แลัะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้
สูนใจเข้ารับฟัังได้	
  
 แผู้น ข 
	 (1)	 ศึึกษารายวิิชาครบถว้ินตามที�กําหนดในหลัักสููตร	แลัะไดร้ะดับ
แต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม		ไม่ตํ�ากว่ิา	3.00	(จากระบบ	4	ระดับคะแนนหรอื
เทียบเท่า)
	 (2)	 ต้องสูอบผ่านภาษาต่างประเทศึอย่างน้อย	 1	 ภาษา	 ตามข้อ
บังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	 ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562
	 (3)	 สูอบผ่านการสูอบประมวิลัควิามรู้	 (Comprehensive	 Ex-
amination)	 ด้วิยข้อเขียนแลัะ/	 หรือปากเปล่ัาในสูาขาวิิชานั�น	 โดยการ
สูอบประมวิลัควิามรู้สูามารถสูอบได้ไม่เกิน	2	ครั�ง		
	 (4)		รายงานการค้นคว้ิาอิสูระหรือสู่วินหนึ�งของรายงานการค้นคว้ิา
อิสูระจะต้องได้รับการเผยแพีร่ในลัักษณะหนึ�งที�สืูบค้นได้
	 (5)		เสูนอรายงานการคน้ควิา้อสิูระแลัะสูอบผา่นการสูอบปากเปลัา่	
ประกอบด้วิย
	 	 5.1	การสูอบป้องกันการค้นคว้ิาอิสูระ
	 	 โดยคณะกรรมการสูอบปอ้งกันการค้นคว้ิาอิสูระขั�นสุูดท้าย	จะ
ต้องประกอบดว้ิยผู้ทรงคณุวิฒิุจากภายในที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	แลัะตอ้ง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สูนใจเข้ารับฟัังได้	
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต 
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ
(หลัักสููตรนานาชาติ) หลัักสููตรใหม่ พ.ศ.2563

1.ช่�อหลัักสููตร 
ช่�อภาษาไทย 	 หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ	
	 							(หลัักสููตรนานาชาติ)	
ช่�อภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program in 
																						Business	Administration		(International	Program)

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
ช่�อเต็ม (ภาษาไทย)					บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	(บริหารธุุรกิจ)
ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration  
	 																					(Business	Administration)
ช่�อย่อ (ภาษาไทย)   			บธุ.ม.	(บริหารธุุรกิจ)
ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ)		M.B.A.	(Business	Administration)

3. วิิชาเอก
	 ไม่มี

4. จำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
	 แผน	ก	แบบ	ก	2						จํานวิน	36	หน่วิยกิต
	 แผน	ข																		จํานวิน	36	หน่วิยกิต

5. รูปแบบของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบบ
	 หลัักสููตรปริญญาโท	แผน	ก	แบบ	ก2	แลัะ	แผน	ข	ใช้ระยะเวิลัา
การศึึกษาไม่น้อยกว่ิา	3	ภาค	การศึึกษา	แลัะไม่เกิน	5	ปีการศึึกษา
 5.2 ภาษาท่�ใช้
	 หลัักสููตรจัดการศึึกษาเป็นภาษาต่างประเทศึ	(ระบุภาษา)	ภาษา
อังกฤษแลัะภาษาจีน
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
	 	รับทั�งนักศึึกษาไทยแลัะนักศึึกษาต่างชาติที�สูามารถใช้ภาษาอังกฤษ
แลัะภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 5.4  ควิามร่วิมม่อกับสูถาบันอ่�น 

	 เป็นหลัักสููตรของสูถาบันที�จัดการเรียนการสูอนโดยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึกษา
	 ให้ปริญญาเพีียงสูาขาวิิชาเดียวิ

 6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมัติ/เห็น
ชอบหลัักสููตร 
  หลัักสููตรใหม่	พี.ศึ.	2563	
	 6.1	หลัักสููตรกําหนดเปดิสูอน	ภาคการศึึกษาที�	1	ปีการศึึกษา	2563
	 6.2	ผ่านการพิีจารณาจากคณะกรรมการพีัฒนาหลัักสููตรเม่�อวัินที�	
15	พีฤศึจิกายน	พี.ศึ.	2562
	 6.3	ผ่านการพิีจารณาจากคณะกรรมการวิิชาการในการประชุมครั�ง
ที�	4/2562	เม่�อวัินที�	19	ธัุนวิาคม	พี.ศึ.	2562
	 6.4		 สูภามหาวิิทยาลััยอนุมัติเห็นชอบหลัักสููตรในการประชุมครั�ง
ที�	2/2563	เม่�อวัินที�	21	พีฤษภาคม	พี.ศึ.	2563

7.ควิามพร้อมในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐา
	 หลัักสููตรมีควิามพีร้อมเผยแพีร่คุณภาพีแลัะมาตรฐาน	ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวิุฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ		พี.ศึ.	2552	ในปีการศึึกษา	
2564

8. อาช่พท่�สูามารถประกอบได้หลัังสูำาเร็จการศึกษา
	 (1)	นักวิิชาการหร่อนักวิิชาชีพีที�ให้ควิามรู้เกี�ยวิกับการจัดการ
	 ธุุรกิจ
	 (2)	ผู้บริหารของหน่วิยงาน	ทั�งภาครัฐแลัะเอกชน
	 (3)	ผู้ประกอบการหร่อผู้จัดการในธุุรกิจขนาดกลัางแลัะขนาดย่อม
	 (4)	เจ้าของธุุรกิจ	นักลังทุน	นักวิิจัยด้านบริหารธุุรกิจ

9. สูถานท่�จัดการเร่ยนการสูอน 
 ในสูถานที�ตั�ง	มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	19/1	ถนนเพีชรเกษม	
แขวิงหนองค้างพีลูั		เขตหนองแขม	กรุงเทพีฯ	10160

10. ควิามสูัมพันธ์ุกับหลัักสููตรอ่�นท่�เปิดสูอนในคณะ/ภาควิิชา
อ่�นของสูถาบัน 
	 10.1	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ที�เปิดสูอนโดยคณะ/ภาควิิชา/
หลัักสููตรอ่�น			ไม่มี
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 10.2	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดสูอนให้ภาควิิชา/หลัักสููตร
อ่�นต้องมาเรียน			ไม่มี
	 10.3	การบริหารจัดการ		ไม่มี

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
	 	มุ่งสูร้างสูรรค์แลัะพัีฒนานักวิิชาการ/นักวิิชาชีพีทางการบริหารให้
มีทักษะ	ควิามรู้	ควิามสูามารถ	คุณธุรรมแลัะจริยธุรรมที�เช่�อมโยงแลัะ
ประยุกต์ใช้ศึาสูตร์ทางการบริหารธุุรกิจให้เกิดเป็นองค์ควิามรู้ใหม่อยา่งต่อ
เน่�อง	ตลัอดจนบูรณาการองค์ควิามรู้ทางด้านการบริหารให้เกิดเป็น 
กระบวินพัีฒนาทั�งในระดับท้องถิ�นแลัะระดับสูากลัได้อย่างมีคุณภาพี
 1.2 ควิามสูำาคัญ
	 ในยคุโลักาภวัิิฒนก์ารบรหิารจัดการธุุรกิจถ่อเปน็ศึาสูตรที์�สํูาคัญของ
การดําเนินธุุรกิจ	การจะย่นอยู่บนเวิทีโลักที�มีการแข่งขันทางธุุรกิจอย่าง
รุนแรง	จําเป็นต้องอาศัึยการปรับเปลีั�ยนการบริหารทางธุุรกิจตามแนวิคิด
ที�ทันสูมัยให้สูอดคล้ัองกับสูากลั	เพ่ี�อให้ทันกับควิามเจริญก้าวิหน้าระดับ
โลัก	อีกทั�งการเพิี�มขีดควิามสูามารถในการพัีฒนาประเทศึที�มุ่งเน้นการ
พัีฒนาทรัพียากรมนุษย์ให้เกิดทักษะแลัะกระบวินการบริหารจัดการทั�ง
ด้านการผลัิต	การตลัาด	การบริหารแลัะอ่�น	ๆ	ให้เกิดเป็นแนวิคิดทาง
นวัิตกรรมทางการบริหารที�สูามารถเพิี�มศัึกยภาพีทางการแข่งขัน	แลัะ
สูามารถตอบสูนองควิามตอ้งการกําลัังคนดา้นการบรหิารที�ก่อให้เกิดการ
ขับเคล่ั�อนการพัีฒนาเศึรษฐกิจของประเทศึให้เติบโตต่อไปได้อยา่งยั�งย่น		
 1.3 วัิตถุประสูงค์
	 (1)	เพี่�อผลัิตมหาบัณฑิิตทางการบริหารธุุรกิจให้มีควิามรู้ควิาม
เชี�ยวิชาญในการคิดวิิเคราะห์แลัะตัดสิูนใจในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ด้าน
การบริหาร	โดยการวิิจัยที�ก่อให้เกิดองค์ควิามรู้ใหม่แลัะควิามก้าวิหน้าทาง
วิิชาการแลัะวิิชาชีพีให้สูอดคล้ัองกับสูภาพีแวิดล้ัอมที�เปลีั�ยนแปลังไปอยา่ง
รวิดเร็วิตามกระแสูโลักาภิวัิตน์
	 (2)	เพ่ี�อพัีฒนานักวิิชาการแลัะนักวิิชาชีพีทางด้านการบริหารธุุรกิจ
ให้มีควิามรู้ที�สูามารถบูรณาการองค์ควิามรู้ทางด้านบริหารธุุรกิจไป
ประยุกต์ใช้แลัะถ่ายทอดให้กับสัูงคมได้	โดยผ่านกระบวินการเรียนรู้แลัะ
การวิิจัยค้นคว้ิาที�สูามารถบุกเบิกแลัะแสูวิงหาควิามรู้ใหม่เพ่ี�อนํามาเพิี�ม
ขีดควิามสูามารถในการแข่งขันขององค์กรธุุรกิจในประเทศึไทย	
	 (3)	เพ่ี�อผลิัตบุคลัากรที�มีควิามพีร้อมต่อการเป็นนักวิิชาการแลัะ 

นักบริหารวิิชาชีพีให้มีควิามรู้ควิามสูามารถ	มีวิิสัูยทัศึน์ที�ก้าวิไกลั	ตลัอด
จนเป็นผู้ที�มีคุณธุรรมแลัะจริยธุรรมทางการบริหาร	
	 (4)	สูร้างเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพีในการ
พัีฒนาที�มุ่งเน้นรักษาสิู�งแวิดล้ัอมแลัะวัิฒนธุรรมที�ดีของประเทศึ
	 (5)	เพ่ี�อผลิัตบุคลัากรที�มีควิามพีร้อมในการสูร้างนวัิตกรรมควิาม
หลัากหลัายที�พัีฒนาแก่ประเทศึ	เพ่ี�อควิามยั�งยน่ของสูภาพีเศึรษฐกิจ	ควิาม
มั�นคงในระยะยาวิให้เกิดกับสัูงคมไทยในแง่วิิชาการ	การศึึกษาของ
ประเทศึแลัะอ่�น	ๆ

ระบบการจัดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1. ระบบ 
	 ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค	โดยใน	1	ปีการศึึกษาแบ่งออกเป็น	2	
ภาคการศึึกษาปกติ	ซึึ่�ง	1	ภาคการศึึกษาปกติมีระยะเวิลัาศึึกษาไม่น้อย
กว่ิา	15	สัูปดาห	์แลัะมกีารเปดิสูอนภาคการศึึกษาฤดรู้อน	ซึึ่�งมีระยะเวิลัา
การศึึกษาไม่น้อยกวิ่า	6	สูัปดาห์	มีจํานวินชั�วิโมงการเรียนแต่ลัะรายวิิชา
เท่ากับภาคการศึึกษาปกต	ิโดยใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคณุวิฒิุระดับ
อุดมศึึกษาแห่งชาติ	พี.ศึ.2552	เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	พี.ศึ.2558	แลัะข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	ว่ิาด้วิยการ
จัดการศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562
 1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
	 มี	การจัดการศึึกษาภาคฤดูร้อน	โดยกําหนดระยะเวิลัาศึึกษาไม่น้อย
กว่ิา	6	สัูปดาห์
 1.3. การเท่ยบเค่ยงหน่วิยกิตในระบบทวิิภาค 
	 ไม่มี

2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1. วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน 
	 ภาคการศึึกษาที�	1		 สิูงหาคม	–	ธัุนวิาคม
	 ภาคการศึึกษาที�	2		 มกราคม	–	พีฤษภาคม
	 ภาคการศึึกษาฤดูร้อน	มิถุนายน	–	กรกฎาคม
	 วัินอังคาร	–	วัินอาทิตย์						เวิลัา	8.30	–	16.30น.
 2.2. คุณสูมบัติของผูู้้เข้าศึกษา 
	 ผู้ที�สํูาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาตรี	หร่อเทียบเท่าทุกสูาขาทั�งใน
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แลัะต่างประเทศึที�คณะกรรมการการอุดมศึึกษา	(สูกอ.)	หร่อ	ก.พี.	รับรอง
แลัะต้องเป็นผู้มีคุณสูมบัติตามที�บัณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์กําหนด	
								ทั�งนี�	วิิธีุการคัดเล่ัอกผู้เข้าศึึกษาในหลัักสููตรระดับบริหารธุุรกิจมหา
บัณฑิิต	แผน	ก	แบบ	ก	2	แลัะ	แผน	ข	ให้เป็นไปตามประกาศึการคัดเล่ัอก
เพ่ี�อเข้าศึึกษาต่อในระดับบัณฑิิตศึึกษา	ของมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
 2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
	 ไม่มี
 2.4. กลัยุทธ์ุในการดำาเนินการเพ่�อแก้ไขปัญหา / ข้อจำากัดของ
นักศึกษาในข้อ 2.3
								ไม่มี
 25. ระบบการศึกษา 
	 แบบชั�นเรียน
 2.6. การเท่ยบโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ยนเร่ยน
ข้ามสูถาบันอุดมศึกษา
	 นักศึึกษาที�เคยหร่อกําลัังศึึกษาในหลัักสููตรที�เทียบเท่า	จากสูถาบัน
อุดมศึึกษาที�สํูานักงานคณะกรรมการการอุดมศึึกษา	(สูกอ.)	รับรอง	หร่อ
สูถาบันการศึึกษาที�	ก.พี.	รับรอง	สูามารถเทียบโอนหน่วิยกิตเข้าศึึกษาใน
หลัักสููตรนี�ได้	โดยการเทียบโอนผลัการเรียน	หมายควิามว่ิา	การขอเทียบ
โอนหน่วิยกิตของรายวิิชาในระดับเดียวิกัน	เพี่�อใช้นับเป็นสู่วินหนึ�งของ
การศึึกษา	ทั�งนี�ให้เป็นไปตามเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึึกษา
	พี.ศึ.	2558	แลัะข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการ
ศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562

3. หลัักสููตร
 3.1หลัักสููตร ให้ระบุรายลัะเอ่ยดดังต่อไปน่�
 3.1.1 จำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 
	 	 แผน	ก	แบบ	ก	2		 36	หน่วิยกิต
	 	 แผน	ข		 36	หน่วิยกิต
 3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
	 โครงสูร้างหลัักสููตร	แบ่งเป็นหมวิดวิิชาที�สูอดคล้ัองกับที�กําหนดไว้ิ
ในเกณฑิม์าตรฐานหลัักสููตรกระทรวิงศึึกษาธุกิาร	โดยแบง่เปน็	2	แผน	ค่อ
องค์ประกอบของการจัดการศึึกษา	หลัักสููตรแผน	ก	แบบ	ก	2	เป็นแผนการ
ศึึกษาที�มุ่งการทําวิิทยานพิีนธ์ุที�ก่อใหเ้กดิควิามกา้วิหน้าทางวิิชาการ	แลัะ

ศึึกษารายวิิชาเพิี�มเติม	แลัะหลัักสููตรแผน	ข	เป็นแผนการศึึกษาที�มุ่งการ
ศึึกษารายวิิชาแลัะการค้นควิ้าอิสูระ	โดยต้องทําการค้นควิ้าอิสูระไม่น้อย
กว่ิา	6	หน่วิยกิต	โดยมีโครงสูร้างหลัักสููตรดังนี�

หมวิดวิิชา จำานวินหน่วิยกิต

แผู้น ก แบบ ก2 แผู้น ข

1.	หมวิดวิิชาเสูริมพ่ี�นฐาน ไม่นับหน่วิยกิต ไม่นับหน่วิยกิต

2.	หมวิดวิิชาบังคับ 21 21

3.	หมวิดวิิชาเล่ัอก 3 9

4.	หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ 12 -

5.	หมวิดการค้นคว้ิาอิสูร - 6

6.	หมวิดการสูอบประมวิลัควิามรู้ - ไม่นับหน่วิยกิต

รวิม ตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต 36 หน่วิยกิต

 3.1.3 รายวิิชา
 (1) ควิามหมายของรหัสูวิิชา
	 -		 รหัสูรายวิิชาใช้ตัวิอักษรนํา	3	ตัวิ	ตามด้วิยตัวิเลัข	4	หลััก
	 -	 ตัวิอักษรนํา	3	ตัวิ	MBAxxxx	หมายถึง	หลัักสููตรบริหารธุุรกิจ
มหาบัณฑิิต
 สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ
	 -	 เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อย	หมายถึง	หมวิดวิิชา	ดังนี�
	 MBA01xx	หมายถึง		หมวิดวิิชาเสูริมพ่ี�นฐาน	(Foundation		 	
	 	 	 Course)
	 MBA02xx	หมายถึง		หมวิดวิิชาบังคับ	(Professional	Core		 	
	 	 Courses)	
	 MBA03xx	หมายถึง		หมวิดกลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิาง	
	 	 ประเทศึ	
    (International BusinessManagement   
	 	 	 Concentration)
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	 MBA04xx	หมายถึง	 หมวิดกลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์	
	 	 	 (Creative	Marketing	Concentration)
	 MBA05xx	หมายถึง	 หมวิดกลุ่ัมวิิชาผู้ประกอบการเชิงนวัิตกรรม	
  (Innovative Entrepreneur 
	 	 Concentration)
	 MBA10xx	หมายถึง		 หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูรี	
	 MBA11xx	หมายถึง		 หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	 	
	 MBA12xx	หมายถึง			หมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ
	 MBA13xx	หมายถึง			หมวิดการสูอบประมวิลัควิามรู้
	 -	เลัขหลัักสิูบแลัะหลัักหน่วิย	หมายถึง	ลํัาดับวิิชา
 
 (2) วิิชาบังคับก่อน
	 หมายถึงวิิชาที�นักศึึกษาจะลังทะเบียนวิิชานั�นต้องผ่านการศึึกษา
ในรายวิิชาที�ระบุไว้ิก่อน	เพ่ี�อใหเ้กดิผลัสัูมฤทธิุ�ทางการศึึกษาในรายวิิชาดงั
กล่ัาวิ
 (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร

 (3.1) หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน (Foundation Cours)  
ไม่นับหน่วิยกิต		
รหัสูวิิชา     ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
	MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร		 			0(0-0-0)
	 	 	(English	for	Executives)																			(ไม่นับหน่วิยกิต)
 (3.2) หมวิดวิิชาบังคับ (Professional Core Courses)   
21	หน่วิยกิต		นักศึึกษาแผน	ก	แบบ	ก2	แลัะแผน	ข	ศึึกษารายวิิชาบังคับ	 
7	วิิชา	จํานวินรวิม	21	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดังต่อไปนี�
รหัสูวิิชา     ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0201	การจัดการแลัะพ่ี�นฐานทางธุุรกิจ												 	3(3-0-6)
	 	 (Management	and	Business	Essentials)
MBA0202		กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด			 				3(3-0-6)
	 	 (Marketing	Strategy	and	Execution)
MBA0203	การจัดการทางการเงินเพ่ี�อการตัดสิูนใจ			 			3(3-0-6)
	 	 (Financial	Management	for	Decision	Making)
MBA0204	การนําการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 												3(3-0-6)

	 	 (Leading	Digital	Transformation)	
MBA0205		การคิดเชิงออกแบบ	 												3(3-0-6)	
	 	 (Design	Thinking)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยคุการเปลีั�ยนแปลัง	 			3(3-0-6)
	 	 (Disruptive	Business	Model)	
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 												3(3-0-6)
	 	 (Business	Research)	

 (3.3) หมวิดวิิชาเล่ัอก (Elective Courses)         
สํูาหรับ	แผน	ก	2						 3	หน่วิยกิต  
สํูาหรับ	แผน	ข		 9	หน่วิยกิต 
	 นักศึึกษาแผน	ก	แบบ	ก2	เล่ัอกศึึกษารายวิิชาใด	ๆ 	ในกลุ่ัมรายวิิชา
ที�สูนใจ	1	วิิชา	จํานวิน	3	หน่วิยกิต	แลัะนักศึึกษาแผน	ข	เล่ัอกศึึกษา	3	
รายวิิชาในกลุ่ัมรายวิิชาที�สูนใจ	หร่อ	เล่ัอกศึึกษา	3	รายวิิชาจากกลุ่ัมวิิชา
ใดๆ	ในกลุ่ัมวิิชาทั�งหมด	จํานวินรวิม	9	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดังต่อไปนี�

 (ก) กลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศ (International 
Business Management Concentration)
รหัสูวิิชา     ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0301	การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ	 												3(3-0-6)
	 	 (International	Business	Management)
MBA0302	การสูร้างเคร่อข่ายแลัะควิามร่วิมม่อระดับโลัก	 3(3-0-6)
	 	 (Global	Networking	and	Co-creation)
MBA0303	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับผู้บริหาร	 												3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Executives)

 (ข) กลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์ (Creative Marketing 
Concentration)
รหัสูวิิชา     ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0401	การตลัาดดิจิทัลั	 												3(3-0-6)
	 	 (Digital	Marketing)
MBA0402	การสู่�อสูารการตลัาดแบบบูรณาการ	 												3(3-0-6)
	 	 (Integrated	Marketing	Communications)
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MBA0403	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับนักการตลัาด													3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Marketers)

 (ค) กลุ่ัมวิิชาผูู้้ประกอบการเชิงนวัิตกรรม
      (Innovative Entrepreneur Concentration)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต  
   (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0501	การพัีฒนาผลิัตภัณฑ์ิแลัะการสูร้างตราสิูนค้า	 3(3-0-6)
	 	 (Product	Development	and	Branding)
MBA0502	นวัิตกรรมทางธุุรกิจสํูาหรับผู้ประกอบการ													3(3-0-6)
	 	 (Business	Innovation	for	Entrepreneurs)
MBA0503	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับผู้ประกอบการ													3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Entrepreneurs)
 
 3.4) หมวิดวิิชาวิิทยานพินธุ ์(Thesis)  12	หน่วิยกิต	สํูาหรับ	แผน	
ก	แบบ	ก	2	
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต 
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA1101	 วิิทยานิพีนธ์ุ	1	 										6(0-0-12)
	 	 	 (Thesis	1)
MBA1102	 วิิทยานิพีนธ์ุ	2	 										6(0-0-12)
	 	 	 (Thesis	2)

 (3.5) หมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ (Independent Study)  
6	หน่วิยกิต	สํูาหรับ	แผน	ข
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต 
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA1201	การค้นคว้ิาอิสูระ	 										6(0-0-12)
	 	 	 (Independent	Study)
 

 (3.6) หมวิดการสูอบประมวิลัควิามรู้ 
     (Comprehensive Examination) ไม่นับหน่วิยกิต	สํูาหรับ
แผน	ข
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต 
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MBA1301	การสูอบประมวิลัควิามรู้							 											0(0-0-0)
	 	 	 (Comprehensive	Examination)	 				(ไม่นับหน่วิยกิต)
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0201	การจัดการแลัะพ่ี�นฐานทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBA0202	กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด	 3(3-0-6)
MBA0203	การจัดการทางการเงินเพ่ี�อการตัดสิูนใจ	 3(3-0-6)
MBA0204	การนําการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 3(3-0-6)
  รวิม 12(12-0-24)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0205	การคิดเชิงออกแบบ	 3(3-0-6)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุคการเปลีั�ยนแปลัง	 3(3-0-6)
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBAXXXX	วิิชาเล่ัอก	 3(3-0-6)
  รวิม  12(12-0-24)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (แผู้น ก แบบ ก 2)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA1102	วิิทยานิพีนธ์ุ	2	 6(0-0-12)
  รวิม 6(0-0-12)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต 
 

รวิมหน่วิยกิตตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA1101	วิิทยานิพีนธ์ุ	1	 6(0-0-12)  
  รวิม 6(0-0-12)
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0201	การจัดการแลัะพ่ี�นฐานทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBA0202	กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด	 3(3-0-6)
MBA0203	การจัดการทางการเงินเพ่ี�อการตัดสิูนใจ	 3(3-0-6)
MBA0204	การนําการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 3(3-0-6)
  รวิม 12(12-0-24)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0205	การคิดเชิงออกแบบ	 3(3-0-6)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุคการเปลีั�ยนแปลัง	 3(3-0-6)
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBAXXXX	วิิชาเล่ัอก	1	 3(3-0-6)
  รวิม  12(12-0-24)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (แผู้น ข)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBAXXXX	วิิชาเล่ัอก	3	 3(3-0-6)
MBA1201	การค้นคว้ิาอิสูระ	 6(0-0-12)
MBA1301	การสูอบประมวิลัควิามรู้	 ไม่นับหน่วิยกิต
  รวิม 9(3-0-18)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต

รวิมหน่วิยกิตตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBAXXXX	วิิชาเล่ัอก	2	 3(3-0-6)  
  รวิม 3(3-0-6)
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4. องค์ประกอบเก่�ยวิกับการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อสูหกิจศึกษา 
	 ไม่มี

5. ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับการทำาโครงงานหร่องานวิิจัย
	 นักศึึกษาลังทะเบียนวิิทยานิพีนธ์ุหร่อการค้นคว้ิาอิสูระตาม
โปรแกรมของหลัักสููตร	โดยผ่านควิามเห็นชอบจากอาจารย์ที�ปรึกษา
วิิทยานิพีนธ์ุหร่ออาจารยที�ปรึกษาการค้นคว้ิาอิสูระ	หร่ออาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลัักสููตร
 5.1 คำาอธิุบายโดยย่อ 
	 การทําวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระตามควิามต้องการของ
หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิตนั�น	จะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์
ควิามรู้	หร่อต่อยอดองค์ควิามรู้เดิมในสูาขาที�เกี�ยวิข้องกับการจัดการธุุรกิจ
ระหว่ิางประเทศึ	การตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์	แลัะ	ผู้ประกอบการเชิง
นวัิตกรรม	ที�สูามารถนําเสูนอทฤษฎีแลัะการประยุกต์เทคโนโลัยีที�มี
คุณภาพีสููงมาใช้ให้เกิดควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการแลัะการบริหาร	ตลัอด
จนมีขอบเขตการทําวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระที�อยู่ภายใต้การ
ควิบคุมอย่างใกล้ัชิดของคณะกรรมการที�ปรึกษา	แลัะสูามารถทําให้แล้ัวิ
เสูร็จภายในระยะเวิลัาที�หลัักสููตรกําหนดได้
 5.2 มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ 
	 นักศึึกษามคีวิามรู้แลัะประสูบการณก์ารทํางานวิิจัยเพี่�อให้เกิดองค์
ควิามรู้	การต่อยอดองค์ควิามรู้เดิม	การสูอบป้องกันที�มีคณะกรรมการ
ควิบคุมการสูอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุิฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ	 
พี.ศึ.2552	กรอบมาตรฐานคุณวุิฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ	(ปรับปรุง)	
พี.ศึ.2554	เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ.2558	แลัะ
ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
	 ทุกภาคการศึึกษาตามที�ได้กําหนดไว้ิในแผนการศึึกษา
 5.4 จำานวินหน่วิยกิตในหลัักสููตร
	 -	แผน	ก	แบบ	ก	2	จํานวิน	36	หน่วิยกิต	
	 -	แผน	ข	จํานวิน	36	หน่วิยกิต
 5.5 การเตร่ยมการ
	 -	อาจารย์ที�ปรึกษาแนะนํานักศึึกษาอยา่งใกล้ัชิด	แลัะมีการติดตาม
ผลัอย่างสูมํ�าเสูมอ
	 -	นักศึึกษาต้องดําเนินงานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์ุหร่อการค้นคว้ิาอิสูระ

อย่างใกล้ัชิดกับอาจารย์ที�ปรึกษา
	 -	กําหนดชั�วิโมงการให้คําปรึกษา	แลัะจัดทําบันทึกการให้คํา
ปรึกษา	 
 5.6 กระบวินการประเมินผู้ลั 
	 -	ประเมินจากรายวิิชาที�เรียน	(เฉพีาะแบบ	ข)
	 -	ประเมินผลัจากผลังานวิิจัยที�ได้รับการตีพิีมพ์ีแลัะเผยแพีร่
	 -	การสูอบโครงร่างวิิทยานิพีนธ์ุ	การสูอบประมวิลัควิามรู้	การสูอบ
ป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ
 
หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผู้ลันักศึกษา
1. กฎระเบ่ยบหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
	 การวัิดผลัแลัะการสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อกําหนด
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	สํูาหรับหลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ	
	 -	การวัิดผลัรายวิิชาในหมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	แผน	ก	แบบ	ก	2	แลัะ
หมวิดการค้นควิ้าอิสูระ	แผน	ข	ให้มีการประเมินผลัของรายวิิชา
วิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ	โดยใช้สัูญลัักษณ์
S(Satisfactory)				หมายถึง	พีอใจ					เทียบได้ระดับคะแนนเป็น			4.00
U(Unsatisfactory)หมายถึง	ไม่พีอใจ		เทียบได้ระดับคะแนนเป็น			0.00

2. กระบวินการทวินสูอบมาตรฐานผู้ลัสัูมฤทธิุ�ของนักศึกษา
 2.1 การทวินสูอบมาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
สูำาเร็จการศึกษา
	 (1)	การทวินสูอบในระดับรายวิิชาทุกรายวิิชา	
	 (2)		การทวินสูอบในระดับหลัักสููตร	มีระบบประกันคุณภาพีภายใน
เพ่ี�อใช้ในการทวินสูอบมาตรฐานผลัการเรียนรู้ของนักศึึกษา
	 (3)	 มีการประเมินการสูอนโดยนักศึึกษา
 2.2 การทวินสูอบมาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้หลัังจากนักศึกษาสูำาเร็จ
การศึกษา
	 (1)	ประเมินจากภาวิะการมีงานทําของบัณฑิิตแลัะระยะเวิลัาในการ
มีงานทํา
	 (2)	การประเมินควิามพีึงพีอใจในบัณฑิิตที�จบการศึึกษาแลัะเข้า
ทํางานในสูถานประกอบการ
	 (3)	การประเมินจากบัณฑิิตที�ไปประกอบอาชีพีในสู่วินของควิาม
พีร้อมแลัะควิามรู้จากสูาขาวิิชาที�ศึึกษาตามหลัักสููตร
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3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษาตามหลัักสููตร 
 3.1 การวัิดผู้ลั
	 การวัิดผลัการศึึกษาให้เป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษา
	 การสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	นักศึึกษาที�มีสิูทธิุ�ได้รับปริญญา	ต้องมีคุณสูมบัติครบถ้วิน	ดังต่อ
ไปนี�
 แผู้น ก แบบ ก 2 
	 (1)	 ศึึกษารายวิิชาครบถ้วินตามที�กําหนดในหลัักสููตร	แลัะได้ระดับ
แต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม	ไม่ตํ�ากว่ิา	3.00	(จากระบบ	4	ระดับคะแนนหร่อ
เทียบเท่า)
								(2)	 ต้องสูอบผ่านภาษาต่างประเทศึอย่างน้อย	1	ภาษา	ตามข้อ
บังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562
	 (3)	ผลังานวิิทยานิพีนธ์ุหร่อสู่วินหนึ�งของวิิทยานิพีนธ์ุต้องได้รับการ
ตีพิีมพ์ี	หร่ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิีมพ์ีในวิารสูารระดับชาติหร่อ
ระดับนานาชาติที�มีคุณภาพีตามประกาศึคณะกรรมการการอุดมศึึกษา	
เร่�อง	หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสํูาหรับการเผยแพีร่ผลั
งานทางวิิชาการ	หร่อนําเสูนอตอ่ที�ประชุมวิิชาการโดยบทควิามที�นําเสูนอ
ฉบับสูมบูรณ์	(Full	Paper)	ได้รับการตีพิีมพี์ในรายงานสู่บเน่�องจากการ
ประชุมวิิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่ัาวิ
								 (4)	 เสูนอวิิทยานิพีนธ์ุแลัะสูอบผ่านการสูอบปากเปล่ัา	ประกอบด้วิย
	 4.1	การสูอบเค้าโครงวิิทยานิพีนธ์ุ
	 4.2	การสูอบป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุขั�นสุูดท้าย
	 โดยคณะกรรมการสูอบเค้าโครงวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการสูอบป้องกัน
วิิทยานิพีนธ์ุขั�นสุูดท้ายจะต้องประกอบด้วิย	ผู้ทรงคุณวุิฒิจากภายในแลัะ
ภายนอกที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	แลัะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สูนใจเข้ารับ
ฟัังได้	

 แผู้น ข 
	 (1)	ศึึกษารายวิิชาครบถ้วินตามที�กําหนดในหลัักสููตร	แลัะได้
ระดับแต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม		ไม่ตํ�ากว่ิา	3.00	(จากระบบ	4	ระดับ
คะแนนหร่อเทียบเท่า)
	 (2)	 	ต้องสูอบผ่านภาษาต่างประเทศึอย่างน้อย	1	ภาษา	ตาม
ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562
	 (3)	สูอบผ่านการสูอบประมวิลัควิามรู้	(Comprehensive	
Examination)	ด้วิยข้อเขียนแลัะ/	หร่อปากเปล่ัาในสูาขาวิิชานั�น	โดยการ
สูอบประมวิลัควิามรู้สูามารถสูอบได้ไม่เกิน	2	ครั�ง		
	 (4)	รายงานการค้นควิ้าอิสูระหร่อสู่วินหนึ�งของรายงานการ
ค้นคว้ิาอิสูระจะต้องได้รับการเผยแพีร่ในลัักษณะหนึ�งที�สู่บค้นได้
	 (5)	เสูนอรายงานการค้นคว้ิาอิสูระแลัะสูอบผ่านการสูอบปาก
เปล่ัา	ประกอบด้วิย
	 	 5.1	การสูอบป้องกันการค้นคว้ิาอิสูระ
	 โดยคณะกรรมการสูอบป้องกันการค้นคว้ิาอิสูระขั�นสุูดท้าย	จะ
ต้องประกอบด้วิยผู้ทรงคุณวุิฒิจากภายในที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	แลัะต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สูนใจเข้ารับฟัังได้	
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ 
(ระบบการศึึกษาทางไกลัทางอิินเทอิร์เนต)
หลัักสููตรใหม่ พ.ศึ. 2563
1. ช่�อิหลัักสููตร 
ช่�อิภาษาไทย	 หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	สูาขาวิิชา
	 	 	 บริหารธุุรกิจ	
	 	 	 (ระบบการศึึกษาทางไกลัทางอิินเทอิร์เนต)	
ช่�อิภาษาอัิงกฤษ Master of Business Administration Program 
	 	 	 in	Business	Administration	(Online	Program)

2. ช่�อิปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
ช่�อิเต็ม (ภาษาไทย)	 บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	(บริหารธุุรกิจ)
ช่�อิเต็ม (ภาษาอัิงกฤษ)Master of Business Administration 
	 	 	 (Business	Administration)
ช่�อิย่อิ (ภาษาไทย)	 บธุ.ม.	(บริหารธุุรกิจ)
ช่�อิย่อิ (ภาษาอัิงกฤษ)	M.B.A.	(Business	Administration)

3. กลุ่ัมวิิชา
	 3.1	การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ	
	 	 (International	Business	Management)	
	 3.2	การตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์์	(Creative	Marketing)
	 3.3	ผูู้้ประกอิบการเชิงนวัิตกรรม	(Innovative	Entrepreneur)

4. จำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอิดหลัักสููตร
	 แผู้น	ก	แบบ	ก	2		 จํานวิน	36	หน่วิยกิต
	 แผู้น	ข		 	 จํานวิน	36	หน่วิยกิต

5. รูปแบบขอิงหลัักสููตร
 5.1 รูปแบบ
	 หลัักสููตรปริญญาโท	ใช้ระยะเวิลัาการศึึกษาไม่น้อิยกว่ิา	3	ภาค์การ
ศึึกษา	แลัะไม่เกิน	5	ปีการศึึกษา
 5.2 ภาษาท่�ใช้
	 หลัักสููตรจัดการศึึกษาเป็นภาษาไทย	โดยเอิกสูารประกอิบแลัะ
หนังสืูอิท่�ใช้ประกอิบการสูอินอิาจเป็นภาษาอัิงกฤษในบางรายวิิชา

 5.3 การรับเข้าศึึกษา 
	 รับทั�งนักศึึกษาไทยแลัะนักศึึกษาต่างชาติท่�สูามารถใช้ภาษาไทยแลัะ
ภาษาอัิงกฤษได้เป็นอิย่างด่
 5.4 ควิามร่วิมม่อิกับสูถาบันอ่ิ�น 
	 	เป็นหลัักสููตรขอิงสูถาบันท่�จัดการเร่ยนการสูอินโดยตรง
	 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึึกษา
	 ให้ปริญญาเพ่ียงสูาขาวิิชาเด่ยวิ
 
6. สูถานภาพขอิงหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอินุมัติ/เห็นชอิบ
หลัักสููตร 
 	 หลัักสููตรใหม่	พี.ศึ.	2563
	 6.1	หลัักสููตรกําหนดเปิดสูอิน	ภาค์การศึึกษาท่�	1	ปีการศึึกษา	
2563
	 6.2	ผู่้านการพิีจารณาจากค์ณะกรรมการวิิชาการในการประชุมค์รั�ง
ท่�	15	พีฤศึจิกายน	พี.ศึ.	2562
	 6.3	สูภามหาวิิทยาลััยอินุมัติเห็นชอิบหลัักสููตรในการประชุม
ค์รั�งท่�	4/2562	เมื�อิวัินท่�	19	ธัุนวิาค์ม	พี.ศึ.	2562

7. ควิามพร้อิมในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐาน
	 หลัักสููตรม่ค์วิามพีร้อิมเผู้ยแพีร่คุ์ณภาพีแลัะมาตรฐาน	ตามกรอิบ
มาตรฐานคุ์ณวุิฒิิระดับอุิดมศึึกษาแห่งชาติ	ในปีการศึึกษา	2564

8. อิาช่พท่�สูามารถประกอิบได้หลัังสูำาเร็จการศึึกษา
	 (1)	นักวิิชาการหรือินักวิิชาช่พีท่�ให้ค์วิามรู้เก่�ยวิกับการจัดการ	 	
ธุุรกิจ
	 (2)	ผูู้้บริหารขอิงหน่วิยงาน	ทั�งภาค์รัฐแลัะเอิกชน
	 (3)	ผูู้้ประกอิบการหรือิผูู้้จัดการในธุุรกิจขนาดกลัางแลัะขนาด	 	
ย่อิม
	 (4)	เจ้าขอิงธุุรกิจ	นักลังทุน	นักวิิจัยด้านบริหารธุุรกิจ

9. สูถานท่�จัดการเร่ยนการสูอิน 
	 ในสูถานท่�ตั�ง	มหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย์	19/1	ถนนเพีชรเกษม	
แขวิงหนอิงค้์างพีลูั	เขตหนอิงแขม	กรุงเทพีฯ	10160
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10. ควิามสัูมพันธ์ุกับหลัักสููตรอ่ิ�นท่�เปิดสูอินในคณะ/ภาควิิชาอ่ิ�น
ขอิงสูถาบัน 
	 10.1	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรน่�ท่�เปิดสูอินโดยค์ณะ/ภาค์วิิชา/
หลัักสููตรอืิ�น	
	 ไม่ม่
	 10.2	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรท่�เปิดสูอินให้ภาค์วิิชา/หลัักสููตร
อืิ�นต้อิงมาเร่ยน	
	 ไม่ม่
	 10.3	การบริหารจัดการ	
	 ไม่ม่

ข้อิมูลัเฉพาะขอิงหลัักสููตร
1.  ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ขอิงหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
	 มุ่งสูร้างสูรรค์์แลัะพัีฒินานักวิิชาการ/นักวิิชาช่พีทางการบริหาร
ให้ม่ทักษะ	ค์วิามรู้	ค์วิามสูามารถ	คุ์ณธุรรมแลัะจริยธุรรมท่�เชื�อิมโยงแลัะ
ประยุกต์ใช้ศึาสูตร์ทางการบริหารธุุรกิจให้เกิดเป็นอิงค์์ค์วิามรู้ใหม่อิยา่งต่อิ
เนื�อิง	ตลัอิดจนบูรณาการอิงค์์ค์วิามรู้ทางด้านการบริหารให้เกิดเป็นกระ
บวินพัีฒินาทั�งในระดับท้อิงถิ�นแลัะระดับสูากลัได้อิย่างม่คุ์ณภาพี	 	
 1.2 ควิามสูำาคัญ
	 ในยคุ์โลักาภวัิิฒิน์การบรหิารจดัการธุุรกจิถอืิเปน็ศึาสูตรท่์�สํูาคั์ญ
ขอิงการดําเนินธุุรกิจ	การจะยืนอิยู่บนเวิท่โลักท่�ม่การแข่งขันทางธุุรกิจ
อิย่างรุนแรง	จําเป็นต้อิงอิาศึัยการปรับเปลั่�ยนการบริหารทางธุุรกิจตาม
แนวิคิ์ดท่�ทันสูมยัใหสู้อิดค์ลัอ้ิงกับสูากลั	เพืี�อิให้ทันกับค์วิามเจรญิก้าวิหน้า
ระดับโลัก	อ่ิกทั�งการเพิี�มข่ดค์วิามสูามารถในการพัีฒินาประเทศึท่�มุ่งเน้น
การพัีฒินาทรัพียากรมนุษย์ให้เกิดทักษะแลัะกระบวินการบริหารจัดการ
ทั�งด้านการผู้ลัิต	การตลัาด	การบริหารแลัะอืิ�น	ๆ	ให้เกิดเป็นแนวิค์ิดทาง
นวัิตกรรมทางการบริหารท่�สูามารถเพิี�มศัึกยภาพีทางการแข่งขัน	แลัะ
สูามารถตอิบสูนอิงค์วิามตอ้ิงการกําลัังค์นดา้นการบรหิารท่�ก่อิให้เกิดการ
ขับเค์ลืั�อินการพัีฒินาเศึรษฐกิจขอิงประเทศึให้เติบโตต่อิไปได้อิยา่งยั�งยืน  
 1.3 วัิตถุประสูงค์
	 	(1)	เพืี�อิผู้ลิัตมหาบัณฑิิตทางการบริหารธุุรกิจให้ม่ค์วิามรู้ค์วิาม
เช่�ยวิชาญในการคิ์ดวิิเค์ราะห์แลัะตัดสิูนใจในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ด้าน
การบริหาร	โดยการวิิจัยท่�ก่อิให้เกิดอิงค์์ค์วิามรู้ใหม่แลัะค์วิามก้าวิหน้าทาง
วิิชาการแลัะวิิชาช่พีให้สูอิดค์ล้ัอิงกับสูภาพีแวิดล้ัอิมท่�เปล่ั�ยนแปลังไปอิย่าง

รวิดเร็วิตามกระแสูโลักาภิวัิตน์
	 (2)	เ พืี�อิพัีฒินานักวิิชาการแลัะนักวิิชาช่พีทางด้านการ
บริหารธุุรกิจให้ม่ค์วิามรู้ท่�สูามารถบูรณาการอิงค์์ค์วิามรู้ทางด้าน
บริหารธุุรกิจไปประยุกต์ใช้แลัะถ่ายทอิดให้กับสัูงค์มได้	โดยผู่้าน
กระบวินการเร่ยนรู้แลัะการวิิจัยค้์นค์ว้ิาท่�สูามารถบุกเบิกแลัะแสูวิงหา
ค์วิามรู้ใหม่เพืี�อินํามาเพิี�มข่ดค์วิามสูามารถในการแข่งขันขอิงอิงค์์กรธุุรกิจ
ในประเทศึไทย
	 (3)	เพืี�อิผู้ลิัตบุค์ลัากรท่�ม่ค์วิามพีร้อิมต่อิการเป็นนักวิิชาการแลัะ
นักบริหารวิิชาช่พีให้ม่ค์วิามรู้ค์วิามสูามารถ	ม่วิิสัูยทัศึน์ท่�ก้าวิไกลั	ตลัอิด
จนเป็นผูู้้ท่�ม่คุ์ณธุรรมแลัะจริยธุรรมทางการบริหาร	
	 (4)	สูร้างเค์รือิข่ายค์วิามร่วิมมือิทางวิิชาการแลัะวิิชาช่พีในการ
พัีฒินาท่�มุ่งเน้นรักษาสิู�งแวิดล้ัอิมแลัะวัิฒินธุรรมท่�ด่ขอิงประเทศึ
	 (5)	เพืี�อิผู้ลัติบคุ์ลัากรท่�ม่ค์วิามพีรอ้ิมในการสูรา้งนวิตักรรมค์วิาม
หลัากหลัายท่�พัีฒินาแก่ประเทศึ	เพืี�อิค์วิามยั�งยนืขอิงสูภาพีเศึรษฐกิจ	ค์วิาม
มั�นค์งในระยะยาวิให้เกิดกับสัูงค์มไทยในแง่วิิชาการ	การศึึกษาขอิง
ประเทศึแลัะอืิ�น	ๆ

1. ระบบการจัดการศึึกษา
 1.1 ระบบ 
	 ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค์	โดยใน	1	ปีการศึึกษาแบง่อิอิกเปน็	
2	ภาค์การศึึกษาปกติ	ซึึ่�ง	1	ภาค์การศึึกษาปกติม่ระยะเวิลัาศึึกษาไม่น้อิย
กว่ิา	15	สัูปดาห์	แลัะม่การเปิดสูอินภาค์การศึึกษาฤดูร้อิน	ซึึ่�งม่ระยะเวิลัา
การศึึกษาไม่น้อิยกว่ิา	6	สัูปดาห์	ม่จํานวินชั�วิโมงการเร่ยนแต่ลัะรายวิิชา
เท่ากบัภาค์การศึึกษาปกต	ิโดยใหเ้ปน็ไปตามกรอิบมาตรฐานค์ณุวิฒิุิระดับ
อุิดมศึึกษาแห่งชาติ	พี.ศึ.2552	กรอิบมาตรฐานคุ์ณวุิฒิิระดับอุิดมศึึกษา
แห่งชาติ	(ปรับปรุง)	พี.ศึ.2554	เกณฑิ์มาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	พี.ศึ.2558	แลัะข้อิบังคั์บมหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย์	ว่ิาด้วิยการ
จัดการศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับท่�	3)	พี.ศึ.	2562
 1.2 การจัดการศึึกษาภาคฤดูร้อิน 
	 ม่
 1.3 การเท่ยบเค่ยงหน่วิยกิตในระบบทวิิภาค 
	 ม่	โดยให้เป็นไปตามข้อิบังคั์บมหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย	์ว่ิาด้วิย
การจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับท่�	3)	พี.ศึ.	2562
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2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอิน 
	 ภาค์การศึึกษาท่�	1	 สิูงหาค์ม	–	ธัุนวิาค์ม
	 ภาค์การศึึกษาท่�	2		 มกราค์ม	–	พีฤษภาค์ม
	 ภาค์การศึึกษาฤดูร้อิน		 มิถุนายน	–	กรกฎาค์ม
 2.2 คุณสูมบัติขอิงผูู้้เข้าศึึกษา 
	 ผูู้้ท่�สํูาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาตร่	หรือิเท่ยบเท่าทุกสูาขาทั�ง
ในแลัะต่างประเทศึท่�ค์ณะกรรมการการอุิดมศึึกษา	(สูกอิ.)	หรือิ	ก.พี.	
รับรอิง	แลัะต้อิงเป็นผูู้้ม่คุ์ณสูมบัติตามท่�บัณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััย
เอิเช่ยอิาค์เนย์กําหนด	
										 ทั�งน่�	วิิธุ่การคั์ดเลืัอิกผูู้้เข้าศึึกษาในหลัักสููตรระดับบริหารธุุรกิจ
มหาบัณฑิิต	แผู้น	ก	แบบ	ก	2	แลัะ	แผู้น	ข	ให้เป็นไปตามประกาศึการคั์ด
เลืัอิกเพืี�อิเข้าศึึกษาต่อิในระดับบัณฑิิตศึึกษา	ขอิงมหาวิิทยาลััยเอิเช่ย
อิาค์เนย์
 2.3 ปัญหาขอิงนักศึึกษาแรกเข้า 
	 ไม่ม่
 2.4 ระบบการศึึกษา 
	 แบบทางไกลัทางอิิเล็ักทรอินิกส์ูเป็นสืู�อิหลััก	(E-learning)
	 แบบทางไกลัทางอิินเตอิร์เนต	(สืู�อิประกอิบเพืี�อิเพิี�มคุ์ณภาพีการ
จัดการเร่ยนการสูอิน)
 2.5 การเท่ยบโอินหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ยนเร่ยน
ข้ามสูถาบันอุิดมศึึกษา
	 นักศึึกษาท่�เค์ยหรือิกําลัังศึึกษาในหลัักสููตรท่�เท่ยบเท่า	จาก
สูถาบันอุิดมศึึกษาท่�สํูานักงานค์ณะกรรมการการอุิดมศึึกษา	(สูกอิ.)	รับรอิง	
หรือิสูถาบันการศึึกษาท่�	ก.พี.	รับรอิง	สูามารถเท่ยบโอินหน่วิยกิตเข้าศึึกษา
ในหลัักสููตรน่�ได้	โดยการเท่ยบโอินผู้ลัการเร่ยน	หมายค์วิามวิ่า	การขอิ
เท่ยบโอินหน่วิยกิตขอิงรายวิิชาในระดับเด่ยวิกัน	เพืี�อิใช้นับเป็นสู่วินหนึ�ง
ขอิงการศึึกษา	ทั�งน่�ให้เป็นไปตามเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	พี.ศึ.	2558	แลัะข้อิบังคั์บมหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย์	ว่ิาด้วิยการ
จัดการศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับท่�	3)	พี.ศึ.	2562

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุรายลัะเอ่ิยดดังต่อิไปน่�
 3.1.1 จำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอิดหลัักสููตร 
	 แผู้น	ก	แบบ	ก	2		 36	หน่วิยกิต
	 แผู้น	ข		 36	หน่วิยกิต

 3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
	 โค์รงสูร้างหลัักสููตร	แบ่งเป็นหมวิดวิิชาท่�สูอิดค์ล้ัอิงกับท่�กําหนด
ไว้ิในเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรกระทรวิงศึึกษาธิุการ	โดยแบ่งเป็น	2	แผู้น	
คื์อิ	อิงค์์ประกอิบขอิงการจัดการศึึกษา	หลัักสููตรแผู้น	ก	แบบ	ก	2	เป็น
แผู้นการศึึกษาท่�มุ่งการทําวิิทยานิพีนธ์ุท่�ก่อิให้เกิดค์วิามก้าวิหน้าทาง
วิิชาการ	แลัะศึึกษารายวิิชาเพิี�มเติม	แลัะหลัักสููตรแผู้น	ข	เป็นแผู้นการ
ศึึกษาท่�มุ่งการศึึกษารายวิิชาแลัะการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ	โดยตอ้ิงทําการค้์นค์วิา้
อิิสูระไม่น้อิยกว่ิา	6	หน่วิยกิต	โดยม่โค์รงสูร้างหลัักสููตรดังน่�

หมวิดวิิชา จำานวินหน่วิยกิต

แผู้น ก แบบ ก2 แผู้น ข

1.	หมวิดวิิชาเสูริมพืี�นฐาน ไม่นับหน่วิยกิต ไม่นับหน่วิยกิต

2.	หมวิดวิิชาบังคั์บ 21 21

3.	หมวิดวิิชาเลืัอิก 3 9

4.	หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ 12 -

5.	หมวิดการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ - 6

6.	หมวิดการสูอิบประมวิลัค์วิามรู้ - ไม่นับหน่วิยกิต

รวิม ตลัอิดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต  36 หน่วิยกิต
 3.1.3 รายวิิชา
 (1) ควิามหมายขอิงรหัสูวิิชา
	 -		 รหัสูรายวิิชาใช้ตัวิอัิกษรนํา	3	ตัวิ	ตามด้วิยตัวิเลัข	4	หลััก
	 -	 ตัวิอัิกษรนํา	3	ตัวิ	MBAxxxx	หมายถึง	หลัักสููตรบริหารธุุรกิจ
มหาบัณฑิิต
 สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ
	 -	 เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อิย	หมายถึง	หมวิดวิิชา	ดังน่�
	 MBA01xx	หมายถึง		หมวิดวิิชาเสูริมพืี�นฐาน
	 	 	 (Foundation		Course)
	 MBA02xx	หมายถึง		หมวิดวิิชาบังคั์บ	
	 	 	 (Professional	Core	Courses)	
	 MBA03xx	หมายถึง		หมวิดกลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิาง	
	 	 	 ประเทศึ	
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    (International BusinessManagement   
	 	 	 Concentration)
	 MBA04xx	หมายถึง	 หมวิดกลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์์	
	 	 	 (Creative	Marketing	Concentration)
	 MBA05xx	หมายถึง	 หมวิดกลุ่ัมวิิชาผูู้้ประกอิบการเชิงนวัิตกรรม	
	 	 (Innovative	Entrepreneur	
	 	 Concentration)
	 MBA10xx	หมายถึง		 หมวิดวิิชาเลืัอิกเสูร่	
	 MBA11xx	หมายถึง		 หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	 	
	 MBA12xx	หมายถึง			หมวิดการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ
	 MBA13xx	หมายถึง			หมวิดการสูอิบประมวิลัค์วิามรู้
	 -	เลัขหลัักสิูบแลัะหลัักหน่วิย	หมายถึง	ลํัาดับวิิชา
 
 (2) วิิชาบังคับก่อิน
	 หมายถึงวิิชาท่�นักศึึกษาจะลังทะเบ่ยนวิิชานั�นต้อิงผู่้านการศึึกษา
ในรายวิิชาท่�ระบุไว้ิก่อิน		 เพืี�อิให้เกิดผู้ลัสัูมฤทธิุ�ทางการศึึกษาในรายวิิชา
ดังกล่ัาวิ
 
 (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร
 (3.1) หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน (Foundation Cours)  ไม่นับ
หน่วิยกิต		
รหัสูวิิชา   ช่�อิวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอัิงกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
	MBA0101	ภาษาอัิงกฤษสํูาหรับผูู้้บริหาร		 			0(0-0-0)
	 	 (English	for	Executives)																			(ไม่นับหน่วิยกิต)

 (3.2) หมวิดวิิชาบังคับ (Professional Core Courses)	21	
หน่วิยกิต		นักศึึกษาแผู้น	ก	แบบ	ก	2	แลัะแผู้น	ข	ศึึกษารายวิิชาบังคั์บ	7	
วิิชาจํานวินรวิม	21	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดังต่อิไปน่�
รหัสูวิิชา   ช่�อิวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอัิงกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA0201	การจัดการแลัะพืี�นฐานทางธุุรกิจ												 	3(3-0-6)
	 	 (Management	and	Business	Essentials)
MBA0202		กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด			 				3(3-0-6)
	 	 (Marketing	Strategy	and	Execution)

MBA0203	การจัดการทางการเงินเพืี�อิการตัดสิูนใจ			 			3(3-0-6)
	 	 (Financial	Management	for	Decision	Making)
MBA0204	การนําการเปล่ั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 												3(3-0-6)
	 	 (Leading	Digital	Transformation)	
MBA0205		การคิ์ดเชิงอิอิกแบบ	 												3(3-0-6)	
	 	 (Design	Thinking)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุค์การเปล่ั�ยนแปลัง	 			3(3-0-6)
	 	 (Disruptive	Business	Model)	
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 												3(3-0-6)
	 	 (Business	Research)	

 (3.3) หมวิดวิิชาเล่ัอิก (Elective Courses)          
สํูาหรับ	แผู้น	ก	2							 3	หน่วิยกิต	
สํูาหรับ	แผู้น	ข		 9	หน่วิยกิต
	 นักศึึกษาแผู้น	ก	แบบ	ก	2	เลืัอิกศึึกษารายวิิชาใด	ๆ 	ในกลุ่ัมรายวิิชา
ท่�สูนใจ	1	วิิชา	จํานวิน	3	หน่วิยกิต	แลัะนักศึึกษาแผู้น	ข	เลัือิกศึึกษา	3	
รายวิิชาในกลุ่ัมรายวิิชาท่�สูนใจ	หรือิ	เลืัอิกศึึกษา	3	รายวิิชาจากกลุ่ัมวิิชา
ใดๆ	ในกลุ่ัมวิิชาทั�งหมด	จํานวินรวิม	9	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดังต่อิไปน่�
 (ก) กลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ (International 
Business Management Concentration)
รหัสูวิิชา   ช่�อิวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอัิงกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA0401	การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ	 												3(3-0-6)
	 	 (International	Business	Management)
MBA0402	การสูร้างเค์รือิข่ายแลัะค์วิามร่วิมมือิระดับโลัก	 3(3-0-6)
	 	 (Global	Networking	and	Co-creation)
MBA0403	การพัีฒินาแผู้นธุุรกิจสํูาหรับผูู้้บริหาร	 												3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Executives)
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 (ข) กลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์ (Creative Marketing 
Concentration)
รหัสูวิิชา   ช่�อิวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอัิงกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA0501	การตลัาดดิจิทัลั	 												3(3-0-6)
	 	 (Digital	Marketing)
MBA0502	การสืู�อิสูารการตลัาดแบบบูรณาการ	 												3(3-0-6)
	 	 (Integrated	Marketing	Communications)
MBA0503	การพัีฒินาแผู้นธุุรกิจสํูาหรับนักการตลัาด													3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Marketers)	
 (ค) กลุ่ัมวิิชาผูู้้ประกอิบการเชิงนวัิตกรรม (Innovative 
Entrepreneur Concentration)
รหัสูวิิชา   ช่�อิวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอัิงกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA0601	การพัีฒินาผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะการสูร้างตราสิูนค้์า	 3(3-0-6)
	 	 (Product	Development	and	Branding)
MBA0602	นวัิตกรรมทางธุุรกิจสํูาหรับผูู้้ประกอิบการ													3(3-0-6)
	 	 (Business	Innovation	for	Entrepreneurs)
MBA0603	การพัีฒินาแผู้นธุุรกิจสํูาหรับผูู้้ประกอิบการ													3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Entrepreneurs)
 
 3.4) หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์ุ (Thesis)  
สํูาหรับ	แผู้น	ก	แบบ	ก	2		 12	หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา   ช่�อิวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอัิงกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA1101	 วิิทยานิพีนธ์ุ	1	 										6(0-0-12)
	 	 	 (Thesis	1)
MBA1102	 วิิทยานิพีนธ์ุ	2	 										6(0-0-12)
	 	 	 (Thesis	2)

 (3.5) หมวิดการค้นคว้ิาอิิสูระ (Independent Study)  
สํูาหรับ	แผู้น	ข														6	หน่วิยกิต	
รหัสูวิิชา   ช่�อิวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอัิงกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA1201	การค้์นค์ว้ิาอิิสูระ	 										6(0-0-12)
	 	 	 (Independent	Study)
 (3.6) หมวิดการสูอิบประมวิลัควิามรู้ (Comprehensive 
Examination)   สํูาหรับ	แผู้น	ข	 		ไม่นับหน่วิยกิต	
รหัสูวิิชา   ช่�อิวิิชาภาษาไทย/วิิชาภาษาอัิงกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA1301	การสูอิบประมวิลัค์วิามรู้							 											0(0-0-0)
	 	 (Comprehensive	Examination)	 				(ไม่นับหน่วิยกิต)
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ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA0201	การจัดการแลัะพืี�นฐานทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBA0202	กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด	 3(3-0-6)
MBA0203	การจัดการทางการเงินเพืี�อิการตัดสิูนใจ	 3(3-0-6)
MBA0204	การนําการเปล่ั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 3(3-0-6)
  รวิม 12(12-0-24)

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA0205	การคิ์ดเชิงอิอิกแบบ	 3(3-0-6)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุค์การเปล่ั�ยนแปลัง	 3(3-0-6)
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBAXXXX	วิิชาเลืัอิก	 3(3-0-6)
  รวิม  12(12-0-24)

แผู้นการศึึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ 
(ระบบการศึึกษาทางไกลัอิินเทอิร์เน็ต)(แผู้น ก แบบ ก 2)

ปีท่� 2 ภาคการศึึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA1102	วิิทยานิพีนธ์ุ	2	 6(0-0-12)
  รวิม 6(0-0-12)

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอัิงกฤษสํูาหรับผูู้้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต 
 

รวิมหน่วิยกิตตลัอิดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาฤดูร้อิน

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA1101	วิิทยานิพีนธ์ุ	1	 6(0-0-12)  
  รวิม 6(0-0-12)
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ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA0201	การจัดการแลัะพืี�นฐานทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBA0202	กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด	 3(3-0-6)
MBA0203	การจัดการทางการเงินเพืี�อิการตัดสิูนใจ	 3(3-0-6)
MBA0204	การนําการเปล่ั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 3(3-0-6)
  รวิม 12(12-0-24)

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA0205	การคิ์ดเชิงอิอิกแบบ	 3(3-0-6)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุค์การเปล่ั�ยนแปลัง	 3(3-0-6)
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)
MBAXXXX	วิิชาเลืัอิก	1	 3(3-0-6)
  รวิม  12(12-0-24)

แผู้นการศึึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ 
(ระบบการศึึกษาทางไกลัอิินเทอิร์เน็ต) (แผู้น ข)

ปีท่� 2 ภาคการศึึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA1201	การค้์นค์ว้ิาอิิสูระ	 6(0-0-12)
MBA1301	การสูอิบประมวิลัค์วิามรู้	 ไม่นับหน่วิยกิต
  รวิม 6(0-0-12)

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอัิงกฤษสํูาหรับผูู้้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต

รวิมหน่วิยกิตตลัอิดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาฤดูร้อิน

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBAXXXX	วิิชาเลืัอิก	2	 3(3-0-6)
MBAXXXX	วิิชาเลืัอิก	3	 3(3-0-6)
  รวิม 6(6-0-12)
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4. อิงค์ประกอิบเก่�ยวิกับการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อิสูหกิจศึึกษา 
	 ไม่ม่

5. ข้อิกำาหนดเก่�ยวิกับการทำาโครงงานหร่อิงานวิิจัย
	 นักศึึกษาลังทะเบ่ยนวิิทยานิพีนธ์ุหรือิการค้์นค์ว้ิาอิิสูระตาม
โปรแกรมขอิงหลัักสููตร	โดยผู่้านค์วิามเห็นชอิบจากอิาจารย์ท่�ปรึกษา
วิิทยานิพีนธ์ุหรือิอิาจารยท่�ปรึกษาการค์้นค์ว้ิาอิิสูระ	หรือิอิาจารย์ผูู้้รับผิู้ด
ชอิบหลัักสููตร
 5.1 คำาอิธิุบายโดยย่อิ 
	 การทําวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้์นค์ว้ิาอิิสูระตามค์วิามต้อิงการขอิง
หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิตนั�น	จะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการอิงค์์
ค์วิามรู้	หรือิต่อิยอิดอิงค์์ค์วิามรู้เดิมในสูาขาท่�เก่�ยวิข้อิงกับการจัดการธุุรกิจ
ระหว่ิางประเทศึ	การตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์์	แลัะ	ผูู้้ประกอิบการเชิง
นวัิตกรรม	ท่�สูามารถนําเสูนอิทฤษฎ่แลัะการประยุกต์เทค์โนโลัย่ท่�ม่
คุ์ณภาพีสููงมาใช้ให้เกิดค์วิามก้าวิหน้าทางวิิชาการแลัะการบริหาร	ตลัอิด
จนม่ขอิบเขตการทําวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้์นค์ว้ิาอิิสูระท่�อิยู่ภายใต้การ
ค์วิบคุ์มอิย่างใกล้ัชิดขอิงค์ณะกรรมการท่�ปรึกษา	แลัะสูามารถทําให้แล้ัวิ
เสูร็จภายในระยะเวิลัาท่�หลัักสููตรกําหนดได้
 5.2 มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ 
	 นักศึึกษาม่ค์วิามรู้แลัะประสูบการณก์ารทํางานวิิจัยเพืี�อิให้เกิดอิงค์์
ค์วิามรู้	การต่อิยอิดอิงค์์ค์วิามรู้เดิม	การสูอิบป้อิงกันท่�ม่ค์ณะกรรมการ
ค์วิบคุ์มการสูอิบตามกรอิบมาตรฐานคุ์ณวุิฒิิระดับอุิดมศึึกษาแห่งชาติ	 
พี.ศึ.2552	กรอิบมาตรฐานคุ์ณวุิฒิิระดับอุิดมศึึกษาแห่งชาติ	(ปรับปรุง)	
พี.ศึ.2554	เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ.2558	แลัะ
ข้อิบังคั์บมหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับท่�	3)	พี.ศึ.	2562
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
	 ทุกภาค์การศึึกษาตามท่�ได้กําหนดไว้ิในแผู้นการศึึกษา
 5.4 จำานวินหน่วิยกิตในหลัักสููตร
	 -	แผู้น	ก	แบบ	ก	2	จํานวิน	36	หน่วิยกิต	
	 -	แผู้น	ข	จํานวิน	36	หน่วิยกิต
 5.5 การเตร่ยมการ
	 -	อิาจารยท่์�ปรึกษาแนะนํานักศึึกษาอิย่างใกล้ัชิด	แลัะม่การติดตาม
ผู้ลัอิย่างสูมํ�าเสูมอิ
	 -	นักศึึกษาต้อิงดําเนินงานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์ุหรือิการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ

อิย่างใกล้ัชิดกับอิาจารย์ท่�ปรึกษา
	 -	กําหนดชั�วิโมงการให้คํ์าปรึกษา	แลัะจัดทําบันทึกการให้คํ์า
ปรึกษา	 5.6 กระบวินการประเมินผู้ลั 
	 -	ประเมินจากรายวิิชาท่�เร่ยน	(เฉพีาะแบบ	ข)
	 -	ประเมินผู้ลัจากผู้ลังานวิิจัยท่�ได้รับการต่พิีมพ์ีแลัะเผู้ยแพีร่
	 -	การสูอิบโค์รงร่างวิิทยานิพีนธ์ุ	การสูอิบประมวิลัค์วิามรู้	การสูอิบ
ป้อิงกันวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ
 

หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผู้ลันักศึึกษา

1. กฎระเบ่ยบหร่อิหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
	 การวัิดผู้ลัแลัะการสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อิกําหนด
มหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย์	สํูาหรับหลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ	
	 -	การวัิดผู้ลัรายวิิชาในหมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	แผู้น	ก	แบบ	ก	2	แลัะ
หมวิดการค์้นค์วิ้าอิิสูระ	แผู้น	ข	ให้ม่การประเมินผู้ลัขอิงรายวิิชา
วิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ	โดยใช้สัูญลัักษณ์
S(Satisfactory)				หมายถึง	พีอิใจ	 เท่ยบได้ระดับค์ะแนนเป็น			4.00
U(Unsatisfactory)หมายถึง	 ไม่พีอิใจ		เท่ยบได้ระดับค์ะแนนเป็น			0.00

2. กระบวินการทวินสูอิบมาตรฐานผู้ลัสัูมฤทธิุ�ขอิงนักศึึกษา
 2.1 การทวินสูอิบมาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ขณะนักศึึกษายังไม่
สูำาเร็จการศึึกษา
	 (1)	การทวินสูอิบในระดับรายวิิชาทุกรายวิิชา	
	 (2)		การทวินสูอิบในระดับหลัักสููตร	ม่ระบบประกันคุ์ณภาพีภายใน
เพืี�อิใช้ในการทวินสูอิบมาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ขอิงนักศึึกษา
	 (3)	 ม่การประเมินการสูอินโดยนักศึึกษา
 2.2 การทวินสูอิบมาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้หลัังจากนักศึึกษาสูำาเร็จ
การศึึกษา
	 (1)	ประเมินจากภาวิะการม่งานทําขอิงบณัฑิิตแลัะระยะเวิลัาในการ
ม่งานทํา
	 (2)	การประเมินค์วิามพึีงพีอิใจในบัณฑิิตท่�จบการศึึกษาแลัะเข้า
ทํางานในสูถานประกอิบการ
	 (3)	การประเมินจากบัณฑิิตท่�ไปประกอิบอิาช่พีในสู่วินขอิงค์วิาม
พีร้อิมแลัะค์วิามรู้จากสูาขาวิิชาท่�ศึึกษาตามหลัักสููตร
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3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึึกษาตามหลัักสููตร 
 3.1 การวัิดผู้ลั
	 การวัิดผู้ลัการศึึกษาให้เป็นไปตามข้อิกําหนดมหาวิิทยาลััยเอิเช่ย
อิาค์เนย์	
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึึกษา
	 การสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อิกําหนดมหาวิิทยาลััยเอิเช่ย
อิาค์เนย์	นักศึึกษาท่�ม่สิูทธิุ�ได้รับปริญญา	ต้อิงม่คุ์ณสูมบัติค์รบถ้วิน	ดังต่อิ
ไปน่�
 แผู้น ก แบบ ก 2 
	 (1)	 ศึึกษารายวิิชาค์รบถ้วินตามท่�กําหนดในหลัักสููตร	แลัะได้ระดับ
แต้มค์ะแนนเฉล่ั�ยสูะสูม	ไม่ตํ�ากว่ิา	3.00	(จากระบบ	4	ระดับค์ะแนนหรือิ
เท่ยบเท่า)
								(2)	 ต้อิงสูอิบผู่้านภาษาต่างประเทศึอิย่างน้อิย	1	ภาษา	ตามข้อิ
บังคั์บมหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับท่�	3)	พี.ศึ.	2562
	 (3)	ผู้ลังานวิิทยานิพีนธ์ุหรือิสู่วินหนึ�งขอิงวิิทยานิพีนธ์ุต้อิงได้รับการ
ต่พิีมพ์ี	หรือิอิย่างน้อิยได้รับการยอิมรับให้ต่พิีมพ์ีในวิารสูารระดับชาติหรือิ
ระดับนานาชาติท่�ม่คุ์ณภาพีตามประกาศึค์ณะกรรมการการอุิดมศึึกษา	
เรื�อิง	หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสํูาหรับการเผู้ยแพีร่ผู้ลั
งานทางวิิชาการ	หรือินําเสูนอิตอ่ิท่�ประชุมวิิชาการโดยบทค์วิามท่�นําเสูนอิ
ฉบับสูมบูรณ์	(Full	Paper)	ได้รับการต่พีิมพี์ในรายงานสูืบเนื�อิงจากการ
ประชุมวิิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่ัาวิ
								(4)	 เสูนอิวิิทยานิพีนธุ์แลัะสูอิบผู้่านการสูอิบปากเปลั่า	ประกอิบ
ด้วิย
	 	 4.1	การสูอิบเค้์าโค์รงวิิทยานิพีนธ์ุ
	 	 4.2	การสูอิบป้อิงกันวิิทยานิพีนธ์ุขั�นสุูดท้าย
	 โดยค์ณะกรรมการสูอิบเค้์าโค์รงวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการสูอิบ
ป้อิงกันวิิทยานิพีนธ์ุขั�นสุูดท้ายจะต้อิงประกอิบด้วิย	ผูู้้ทรงคุ์ณวุิฒิิจาก
ภายในแลัะภายนอิกท่�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	แลัะต้อิงเป็นระบบเปิดให้ผูู้้
สูนใจเข้ารับฟัังได้	

 แผู้น ข 
	 (1)ศึึกษารายวิิชาค์รบถ้วินตามท่�กําหนดในหลัักสููตร	แลัะได้
ระดับแต้มค์ะแนนเฉล่ั�ยสูะสูม		ไม่ตํ�ากว่ิา	3.00	(จากระบบ	4	ระดับค์ะแนน
หรือิเท่ยบเท่า)
	 (2)	ต้อิงสูอิบผู่้านภาษาต่างประเทศึอิย่างน้อิย	1	ภาษา	ตามข้อิ
บังค์ับมหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับท่�	3)	พี.ศึ.	2562
	 (3)สูอิบผู่้านการสูอิบประมวิลัค์วิามรู้	(Comprehensive	
Examination)	ด้วิยข้อิเข่ยนแลัะ/	หรือิปากเปล่ัาในสูาขาวิิชานั�น	โดยการ
สูอิบประมวิลัค์วิามรู้สูามารถสูอิบได้ไม่เกิน	2	ค์รั�ง		
	 (4)รายงานการค์้นค์ว้ิาอิิสูระหรือิสู่วินหนึ�งขอิงรายงานการ
ค้์นค์ว้ิาอิิสูระจะต้อิงได้รับการเผู้ยแพีร่ในลัักษณะหนึ�งท่�สืูบค้์นได้
	 (5)เสูนอิรายงานการค้์นค์ว้ิาอิิสูระแลัะสูอิบผู่้านการสูอิบปาก
เปล่ัา	ประกอิบด้วิย
	 	 5.1	การสูอิบป้อิงกันการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ
	 โดยค์ณะกรรมการสูอิบป้อิงกันการค้์นค์ว้ิาอิิสูระขั�นสุูดท้าย	จะ
ต้อิงประกอิบด้วิยผูู้ท้รงคุ์ณวุิฒิิจากภายในท่�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	แลัะต้อิง
เป็นระบบเปิดให้ผูู้้สูนใจเข้ารับฟัังได้	
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หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564)

1. ช่�อหลัักสููตร
   ช่�อภาษาไทย : หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต
	 		 	 	 		 สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์
    ช่�อภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program  
                          in Public Administration

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
 ช่�อเต็ม (ภาษาไทย)	 :	รัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต	
	 		 	 	 		 	 		 (รัฐประศาสูนศาสูตร์)
 ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration  
	 		 	 	 		 	 		 (Public	Administration)
 ช่�อย่อ (ภาษาไทย) :	รป.ม.	(รัฐประศาสูนศาสูตร์)
 ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ)	 :	M.P.A.	(Public	Administration)

3. วิิชาเอก
	 3.1	การบัริหารองค์์การแลัะทรัพยากรมนุษย์
	 3.2	การบัริหารงานสู่วินท้องถิิ่�น
	 3.3	การบัริหารงานการเมือง

4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
 แผน ก แบับั ก 2 
														จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร									 36	หน่วิยกิต	
 แผน ข		จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร	 	 36	หน่วิยกิต	

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั 
 หลัักสููตรปริญญาโท	ใช้ระยะเวิลัาการศึกษาไม่น้อยกว่ิา	3	ภาค์การ
ศึกษา	แลัะไม่เกิน	5	ปีการศึกษา
 แผน ก แบับั ก2 ทำาวิิทยานิพนธ์์	12	หน่วิยกิต	แลัะศึกษารายวิิชา
อีก	ไม่น้อยกว่ิา	24	หน่วิยกิต	รวิมตลัอดหลัักสููตร	36	หน่วิยกิต
 แผน ข ทำาการค้์นค์ว้ิาอิสูระ	6	หน่วิยกิต	แลัะศึกษารายวิิชาอีก	

ไม่น้อยกว่ิา	30	หน่วิยกิต	รวิมตลัอดหลัักสููตร	36	หน่วิยกิต
 5.2 ภาษาท่�ใช้ 
	 หลัักสููตรจัำดการศึกษาเป็นภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษ
 5.3 การรับัเข้าศึกษา 
	 รับัทั�งนักศึกษาไทยแลัะนักศึกษาต่างชาติที�สูามารถิ่ใช้ภาษาไทยแลัะ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 5.4 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น 
	 เป็นหลัักสููตรเฉพาะของสูถิ่าบัันที�จัำดการเรียนการสูอนโดยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สูำาเร็จำการศึกษา 
	 ให้ปริญญาเพียงสูาขาวิิชาเดียวิ

6. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา (สัูมพันธ์์กับักลุ่ัมวิิชา) 
	 1.	เป็นนักบัริหาร	สูายงานการบัริหารทรัพยากรมนุษย	์สูายงานการ
ค์ลััง	แลัะสูายงานนโยบัายแลัะการวิางแผน
	 2.	นักวิิชาการกำาหนดนโยบัาย
	 3.	นักวิิเค์ราะห์นโยบัายแลัะแผน
	 4.	นักวิิชาการบัริหารงานบุัค์ค์ลั
	 5.	เป็นที�ปรึกษาองค์์กรปกค์รองสู่วินท้องถิิ่�น
	 6.	เป็นผู้บัริหารองค์์กรปกค์รองสู่วินท้องถิิ่�น
	 7.	นักการเมืองท้องถิิ่�น
	 8.	นักการเมืองระดับัชาติ
	 9.	ที�ปรึกษานักการเมือง
	 10.	ผู้กำาหนดนโยบัายการบัริหาร
	 11.	ผู้กำาหนดนโยบัายทางการเมือง
	 12.	เป็นวิิทยากร
	 13.	เป็นผู้สูอน
	 14.	นักวิิชาการอิสูระ
	 15.	ข้าราชการทหาร/ตำารวิจำ
	 16.	ฯลัฯ	/อื�น	ๆ	ทีเกี�ยวิข้อง
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7. ควิามสูัมพันธ์์กับัหลัักสููตรอ่�นท่�เปิดสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�นของ
สูถาบััน
	 7.1	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ที�เปิดสูอนในค์ณะ/ภาค์วิิชา/
หลัักสููตร
									ไม่มี
	 7.2	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดสูอนให้ภาค์วิิชา/หลัักสููตร
อื�นต้องมาเรียน
	 ไม่มี
	 7.3	การบัริหารจัำดการ
	 ไม่มี

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
	 หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต	เป็นหลัักสููตรที�มุ่งเพิ�ม
ศักยภาพนักบัริหารยคุ์ใหม่ให้เป็นผู้นำาการเปลีั�ยนแปลัง	(Change	Agent)	
ได้ตั�งแต่ระดับัชุมชน	ระดับัท้องถิิ่�น	ระดับัภูมิภาค์	ระดับัประเทศชาติแลัะ
ระดับัสูากลั	สูามารถิ่ปรบััตัวิรองรับัการเปลีั�ยนแปลังไดเ้ป็นอยา่งดี	มีค์วิาม
สูามารถิ่ในเชิงวิิเค์ราะห	์สัูงเค์ราะห	์บูัรณาการทฤษฎีีการปฏิิบััติแลัะเชื�อม
โยงกับัเทค์โนโลัยีการสืู�อสูาร	สูร้างค์วิามเข้มแข็งให้กับัองค์์การ	แลัะสัูงค์ม	
โดยการมุ่งเน้นเพื�อพัฒนานักบัริหารยุค์ใหม่ต้องมีองค์์ประกอบัดังนี�
	 1.	มีค์วิามรู้ค์วิามเข้าใจำเป็นอย่างดีในองค์์ค์วิามรู้ทางทฤษฎีี
รัฐประศาสูนศาสูตร์	นโยบัายสูาธ์ารณะ	การเมือง	การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย	์เศรษฐศาสูตร์	การค์ลัังสูาธ์ารณะ	โลักาภิวัิตน์	ค์วิามสัูมพันธ์์ระหว่ิาง
ประเทศ	เพื�อนำาค์วิามรู้กระบัวินทัศน์ใหม่	ๆ	ไปประยุกต์ในการบัริหาร
จัำดการเชิงรุก	การแก้ไขปัญหาแลัะการจัำดบัริการสูาธ์ารณะของสัูงค์ม
	 2.	มคี์วิามสูามารถิ่ในการค์ดิเชิงวิิเค์ราะหอ์ยา่งเป็นระบับัแลัะมี
วิิสัูยทัศน์ที�กว้ิางไกลั
	 3.	มีค์วิามสูามารถิ่ในการประยุกต์เชื�อมโยงได้ดีระหว่ิางค์วิามรู้
ที�เป็นสูากลักับัค์วิามรู้ที�เป็นภูมิปัญญาท้องถิิ่�น	เพื�อการพัฒนากลัยทุธ์์การ
บัริหารที�ผสูมผสูานกับัสัูงค์มในยุค์โลักาภิวัิตน์
	 4.	มีคุ์ณธ์รรมจำริยธ์รรมเหมาะสูมกับับัริบัทของการบัริหาร
จัำดการภายใต้ระบับัการเมืองการปกค์รองแบับัธ์รรมาภิบัาลั	(Good	
Governance)
 

 1.2 ควิามสูำาคัญ
	 เพื�อสูนับัสูนุนให้นักบัริหารที�มุ่งแสูวิงหาค์วิามเจำริญก้าวิหน้า	
ภายใต้การแข่งขันในยคุ์โลักาภวัิิฒน	์ได้มีโอกาสูพฒันาศกัยภาพของตนเอง	
ภายใต้บัริบัทของการบัริหารอย่างมืออาชีพ	ค์ณะกรรมการบัริหาร
หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต	จำึงทุ่มเทค์วิามสูามารถิ่อัน
ยาวินาน	ในการค์้นค์วิ้าแสูวิงหาค์วิามรู้	ค์วิามค์ิดแลัะเทค์นิค์การจำัดการ
ใหม	่ๆ 	ในยคุ์โลักาภวัิิฒน	์ประมวิลัไว้ิในหลัักสููตรรฐัประศาสูนศาสูตรมหา
บััณฑิิต	โดยหลัักสููตรดังกล่ัาวิมุ่งสูร้างมหาบััณฑิิตที�มีค์วิามสูมบัูรณ์เพียบั
พร้อมที�จำะเป็นผู้บัริหารด้านรัฐประศาสูนศาสูตร์ 
 1.3 วัิตถุประสูงค์
	 1.	เพื�อผลิัตมหาบััณฑิิตทางรัฐประศาสูนศาสูตร์ที�มีค์วิามรู้รอบัด้าน	
มีค์วิามสูามารถิ่รอบัตัวิแลัะมีวิิสัูยทัศน์ที�กวิ้างไกลั	เป็นผู้นำาในยุค์การ
แข่งขัน	เพื�อตอบัสูนองค์วิามต้องการทรัพยากรกำาลัังค์นให้สูามารถิ่นำา
ศักยภาพดังกลั่าวิไปบัริหารการพัฒนาทั�งในระดับัองค์์การ	สูังค์มท้องถิิ่�น
แลัะประเทศชาติ
	 2.	เพื�อขยายองค์์ค์วิามรู้ทางด้านรัฐประศาสูนศาสูตร์แลัะการ
ประยกุต์การวิิจัำยเพื�อการจัำดการกับัปรากฎีการณ์ทางการบัริหาร

ระบับัการจำัดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของ
หลัักสููตร
1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1 ระบับั 
	 ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาค์	โดยใน	1	ปีการศึกษาแบ่ังออกเป็น	2	
ภาค์การศึกษาปกติ	ซึึ่�ง	1	ภาค์การศึกษาปกติมีระยะเวิลัาศึกษาไม่น้อย
กว่ิา	15	สัูปดาห	์แลัะมกีารเปดิสูอนภาค์การศกึษาฤดูร้อน	ซึึ่�งมีระยะเวิลัา
การศึกษาไม่น้อยกวิ่า	6	สูัปดาห์	มีจำำานวินชั�วิโมงการเรียนแต่ลัะรายวิิชา
เท่ากบััภาค์การศกึษาปกต	ิโดยใหเ้ปน็ไปตามกรอบัมาตรฐานค์ณุวิฒิุระดบัั
อุดมศึกษาแห่ งชาติ 	พ .ศ .2552	กรอบัมาตรฐานค์ุณวิุฒิ ระดับั
อุดมศึกษาแห่งชาติ(ปรับัปรุง)	พ.ศ.	2554	เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตร
ระดับับััณฑิิตศึกษา	พ.ศ.	2558	แลัะข้อบัังคั์บัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาค์เนย์	
ว่ิาด้วิยการจัำดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา	(ฉบัับัที�	4)	พ.ศ.	2563
      1.2 การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
	 มี	โดยมีระยะเวิลัาการศึกษาไม่น้อยกว่ิา	6	สัูปดาห์				 
 1.3 การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
	 มี	โดยให้เป็นไปตามข้อบัังค์ับั	มหาวิิทยาลััยเอเชียอาค์เนย์ว่ิาด้วิย	
การจัำดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา	(ฉบัับัที�	4)	พ.ศ.	2563
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2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน 
	 	 ภาค์การศึกษาที�	1	 สิูงหาค์ม	–	ธั์นวิาค์ม
	 	 ภาค์การศึกษาที�	2		 มกราค์ม	–	พฤษภาค์ม	
	 	 ภาค์การศึกษาฤดูร้อน		 มิถุิ่นายน	–	กรกฎีาค์ม
	 	 วัินเสูาร์	–	วัินอาทิตย์		 เวิลัา	8.00	–	20.00น.
 2.2 คุณสูมบััติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 ผู้สูมัครเข้าเร่ยนในหลัักสููตรแผน ก แบับั ก 2
 คุณสูมบััติของผู้สูมัครเข้าศึกษา
	 1.	สูำาเร็จำปริญญาตรีทุกกลุ่ัมวิิชา	จำากสูถิ่าบัันการศึกษาของรัฐ
แลัะเอกชนทั�งในประเทศ	แลัะต่างประเทศที�	ก.พ.	รับัรองมาตรฐาน	
	 2.	พิจำารณาเทียบัโอนหน่วิยกิตจำากสูถิ่าบัันการศึกษาทั�งใน
ประเทศแลัะต่างประเทศ	ตามที�	ก.พ.	รับัรองมาตรฐาน
 วิิธ่์การคัดเล่ัอก  พิจำารณาจำากใบัสูมัค์ร	(70	ค์ะแนน)	แลัะการ
สัูมภาษณ์	(30	ค์ะแนน)
 ระบับัการศึกษา
 1.	ระบับัการศึกษาใช้ระบับัทวิิภาค์	โดยปีการศึกษาหนึ�งแบ่ังออก
เป็น	2	ภาค์การศึกษาปกติ	แลัะภาค์การศึกษาฤดูร้อน
	 2.	ภาษาที�ใช้ในการเรียนการสูอน	ใช้ภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษ	
 ระยะเวิลัาการศึกษา
	 นักศึกษาปริญญาโท	ต้องศึกษาให้ค์รบัถ้ิ่วินตามหลัักสููตร	โดย
สูอบัได้ค์ะแนนสูะสูม	(G.P.A.)	ไม่ตำ�ากว่ิา	3.00	ภายในระยะเวิลัาไม่น้อย
กว่ิา	3	ภาค์การศึกษา	แต่ไม่เกิน	5	ปีการศึกษา
 2.2.2 ผู้สูมัครเข้าเร่ยนในหลัักสููตรแผน ข
 คุณสูมบััติของผู้สูมัครเข้าศึกษา
	 1.	สูำาเร็จำปริญญาตรีทุกกลุ่ัมวิิชา	จำากสูถิ่าบัันการศึกษาของรัฐ
แลัะเอกชนทั�งในประเทศ	แลัะต่างประเทศที�	ก.พ.	รับัรองมาตรฐาน	
	 2.	พิจำารณาเทียบัโอนหน่วิยกิตจำากสูถิ่าบัันการศึกษาทั�งใน
ประเทศแลัะต่างประเทศ	ตามที�ก.พ.	รับัรองมาตรฐาน

วิิธ่์การคัดเล่ัอกพิจำารณาจำากใบัสูมัค์ร	(70	ค์ะแนน)	แลัะการ
สัูมภาษณ์	(30	ค์ะแนน)
 ระบับัการศึกษา
	 1.	ระบับัการศึกษาใช้ระบับัทวิิภาค์	โดยปีการศึกษาหนึ�งแบั่ง
ออกเป็น	2	ภาค์การศึกษาปกติ	แลัะภาค์การศึกษาฤดูร้อน
	 2.	ภาษาที�ใช้ในการเรียนการสูอน	ใช้ภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษ

 ระยะเวิลัาการศึกษา
	 นักศึกษาปริญญาโท	ต้องศึกษาให้ค์รบัถ้ิ่วินตามหลัักสููตร	โดย
สูอบัได้ค์ะแนนสูะสูม	(G.P.A.)	ไม่ตำ�ากว่ิา	3.00	ภายในระยะเวิลัาไม่น้อย
กว่ิา	3	ภาค์การศึกษา	แต่ไม่เกิน	5	ปีการศึกษา
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
	 ค์วิามรู้ด้านภาษาต่างประเทศแลัะการใช้ค์อมพิวิเตอร์ไม่เพียงพอ
กับัการปรับัตัวิในการเรียนระดับัที�สููงขึ�น
 2.4 กลัยุทธ์์ในการดำาเนินการเพ่�อแก้ไขปัญหา / ข้อจำำากัดของ
นักศึกษาในข้อ 2.3
	 จัำดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	แนะนำาการวิางเป้าหมายชีวิิต	
เทค์นิค์การเรียนในมหาวิิทยาลััย	แลัะการแบ่ังเวิลัา
	 จัำดรายวิิชาเสูริมทักษะ	เพื�อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษแลัะ
ค์อมพิวิเตอร์แบับัเข้มข้น
	 มอบัหมายหน้าที�อาจำารย์ที�ปรึกษาให้แก่อาจำารย์ทุกค์นทำาหน้าที�
สูอดสู่อง	ดูแลั	แลัะให้ค์ำาแนะนำาแก่นักศึกษา
	 จัำดกิจำกรรมเสูริมค์วิามรู้เกี�ยวิกับัการทำาวิิจัำย	แลัะค์วิามรู้ด้านภาษา
ต่างประเทศอื�น	ๆ 	จัำดระบับัการให้ค์ำาปรึกษาทางวิิชาการเพื�อการเรียนการ
สูอนที�มีคุ์ณภาพ
 2.5 ระบับัการศึกษา
	 	แบับัชั�นเรียน
	  แบับัทางไกลัทางอินเตอร์เน็ต	(สืู�อประกอบัเพื�อเพิ�มคุ์ณภาพ
การจัำดการเรียนการสูอน)
	  อื�น	ๆ 	(ระบั)ุ	กำาหนดรายวิิชา	ใช้ระบับัการศกึษาแบับัเรียนค์รั�ง
ลัะหนึ�งวิิชา	(Block	Course	System)		เรียนจำนจำบักระบัวินวิิชานั�นแล้ัวิ	
จึำงจำะเรียนวิิชาถัิ่ดไป	แต่ลัะวิิชามีชั�วิโมงการเรียน
การสูอนรวิมแล้ัวิไม่น้อยกว่ิา	48	ชั�วิโมง
 2.6 การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยน
ข้ามมหาวิิทยาลััย (ถ้าม่)
	 การรับัแลัะเทียบัโอนหน่วิยกิต	สูถิ่าบัันอุดมศึกษาอาจำยกเว้ินหรือ
เทียบัโอนหน่วิยกิต	รายวิิชาหรือวิิทยานิพนธ์์	จำากหลัักสููตรระดับั
ประกาศนียบััตรบััณฑิิตแลัะหลัักสููตรบััณฑิิตศึกษาให้กับันักศึกษาที�มีค์วิาม
รู้	ค์วิามสูามารถิ่	ที�สูามารถิ่วัิดมาตรฐานได้	ทั�งนี�นักศึกษาต้องศึกษาให้ค์รบั
ตามจำำานวินหน่วิยกิตที�กำาหนดไว้ิในเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตร	แลัะเป็นไป
ตามหลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอนผลัการเรียนระดับัปริญญาเข้าสูู่การศึกษาใน
ระบับั	แลัะแนวิปฏิิบััติที�ดีเกี�ยวิกับัการเทียบัโอนของสูำานักงานค์ณะ
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กรรมการการอุดมศึกษา	ทั�งนี�ให้เป็นไปตามข้อบัังคั์บั	มหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาค์เนย์	ว่ิาด้วิย	การจัำดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา	(ฉบัับัที�	4)	พ.ศ.	
2563

3. หลัักสููตรแลัะแผนการศึกษา
 3.1 หลัักสููตร 
 3.1.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 
	 แผน	ก	แบับั	ก	2	 36	 หน่วิยกิต
	 แผน	ข	 	 36	 หน่วิยกิต
 3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร 
	 โค์รงสูร้างหลัักสููตร	แบ่ังเป็นหมวิดวิิชาที�สูอดค์ล้ัองกับัที�กำาหนดไว้ิ
ในเกณฑิม์าตรฐานหลัักสููตรกระทรวิงศกึษาธ์กิาร	โดยแบัง่เปน็	2	แผน	ค์อื	
องค์์ประกอบัของการจัำดการศึกษา	หลัักสููตรแผน	ก	แบับั	ก	2	เป็นแผนการ
ศึกษาที�มุ่งการทำาวิิทยานิพนธ์์ที�ก่อให้เกิดค์วิามก้าวิหน้าทางวิิชาการ
จำำานวิน	12	หน่วิยกิต	แลัะศึกษารายวิิชาเพิ�มเติม	แลัะหลัักสููตรแผน	ข	เป็น
แผนการศึกษาที�มุ่งการศึกษารายวิิชาแลัะการค์้นค์ว้ิาอิสูระ	โดยต้อง
ทำาการค้์นค์ว้ิาอิสูระ	ไม่น้อยกว่ิา	6	หน่วิยกิต	โดยทั�งสูองแผนมีโค์รงสูร้าง
หลัักสููตรดังนี�

หมวิดวิิชา จำำานวินหน่วิยกิต

แผน ก แบับั ก 2 แผน ข

1.	หมวิดวิิชาเสูริมพื�นฐาน ไม่นับัหน่วิยกิต ไม่นับัหน่วิยกิต

2.	หมวิดวิิชาบัังคั์บั 18 18

3.	หมวิดวิิชาเอก 6 12

4.	หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์์ 12 -

5.	หมวิดวิิชาการค้์นค์ว้ิาอิสูระ - 6

6.	หมวิดการสูอบัประมวิลัค์วิามรู้ - ไม่นับัหน่วิยกิต

รวิมตลัอดหลัักสููตร  36 หน่วิยกิต  36 หน่วิยกิต
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หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต

วิิชาบัังคั์บั	6	วิิชา	18	หน่วิยกิต

แผน	ข	ไม่ทำาวิิทยานิพนธ์์แผน	ก	แบับั	ก	2	ทำาวิิทยานิพนธ์์

วิิชาเสูริมพื�นฐาน	2	วิิชา	ไม่นับัหน่วิยกิต

วิิชาเอก	2	วิิชา	6	หน่วิยกิต

สูอบัป้องกันการค้์นค์ว้ิาอิสูระ

ผลังานวิิทยานิพนธ์์ได้รับัการตีพิมพ์ใน
วิารสูารทางวิิชาการที�มีมาตรฐานตามที�	

อวิ.	กำาหนด รายงานการค้์นค์ว้ิาอิสูระได้รับั
การเผยแพร่ในลัักษณะหนึ�งที�

สืูบัค้์นได้

สูอบัประมวิลัค์วิามรู้ข้อเขียน

สูำาเร็จำการศึกษา
เรียนค์รบั	36	หน่วิยกิต

วิิชาเอก	4	วิิชา	12	หน่วิยกิต

สูอบัป้องกันวิิทยานิพนธ์์

การค้์นค์ว้ิาอิสูระ	6	หน่วิยกิตวิิทยานิพนธ์์	12	หน่วิยกิต
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3.1.3 รายวิิชา    
      3.1.3.1 หลัักสููตรแผน ก แบับั ก 2

1) หมวิดวิิชาบัังคับั            18 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  หน่วิยกิต 
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705000	ขอบัข่ายแลัะกระบัวินทัศน์ทางรัฐประศาสูนศาสูตร์				3(3-0-6)
													(Scope	and	Paradigms	of	Public	Administration)	
4705001	ทฤษฎีีองค์์การแลัะการบัริหารสูมัยใหม่	 		3(3-0-6)
													(Organization	Theory	and	Modern	Management)
4705002	การบัริหารแลัะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)
													(Human	Resources	Management	and	Development)
4705003	การบัริหารการค์ลัังแลัะงบัประมาณ	 	3(3-0-6)
	 			(Fiscal	and	Budgeting	Management)
4705004	ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 	3(3-0-6)
		 			(Research	Methodology	in	Public	Administration)
4705005	นโยบัายสูาธ์ารณะศึกษา	 				3(3-0-6)
													(Public	Policy	Studies)

2) หมวิดวิิชาเอก    เล่ัอกเร่ยน 6 หน่วิยกิต
	 ให้เลืัอกเรียนกลุ่ัมวิิชาที�เปิดสูอนในหลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตร
มหาบััณฑิิต	มหาวิิทยาลััยเอเชียอาค์เนย์	โดยค์วิามเห็นชอบัของผู้อำานวิย
การหลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต	แลัะ/หรือค์ณบัดี
ค์ณะศิลัปศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์

 2.1 กลุ่ัมวิิชาการบัริหารองค์การแลัะทรัพยากรมนุษย์
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705011	การบัริหารสู่วินท้องถิิ่�น	 	3(3-0-6)
	 	 (Local	Administration)
4705012	การบัริหารผลัการปฏิิบััติงานแลัะระบับัค่์าตอบัแทน		3(3-0-6)
	 	 (Performance	Management	and	Compensation		 	
	 	 	System)
4705013	การบัริหารการเปลีั�ยนแปลัง	 					3(3-0-6)
	 	 (Change	Management)	

4705014	การศึกษาเฉพาะกรณี	:		 3(3-0-6)
	 	 การบัริหารองค์์การแลัะทรัพยากรมนุษย์														
	 	 (Case	Studies	in	Organization	and	Human
	 	 	Resource	Management)
4705015	สัูมมนาการบัริหารองค์์การแลัะทรัพยากรมนุษย์	 		3(3-0-6)
	 	 (Seminar	in	Organization	and	Human
	 	 	Resource	Management)		
4705016	สัูมมนาการบัริหารค์วิามขัดแย้ง	 3(3-0-6)
													(Seminar	in	Conflict	Management)
4705017	สัูมมนาทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 	3(3-0-6)
													(Seminar	in	Public	Administration)

 2.2 กลุ่ัมวิิชาการบัริหารงานสู่วินท้องถิ�น
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  หน่วิยกิต
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705021	การบัริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์์กร		 3(3-0-6)
	 	 ปกค์รองสู่วินท้องถิิ่�น	 		
  (Human Resources Management in Local   
	 	 	Administration)
4705022	การจัำดทำาแผนยุทธ์ศาสูตร์แลัะแผนพัฒนาองค์์กร	 3(3-0-6)
	 	 ปกค์รองสู่วินท้องถิิ่�น			 																		
	 	 (The	Making	of	Strategic	and	Development	
	 	 	Plan	of	Local	Administration)
4705023	ปรัชญาของเศรษฐกิจำพอเพียงกับัการพัฒนาท้องถิิ่�น	3(3-0-6)
												 (Philosophy	of	the	Sufficiency	Economy	and
	 		 	Development	in	Local)	
4705024	การศึกษาเฉพาะกรณี	:	การจัำดการงานสู่วินท้องถิิ่�น		3(3-0-6)
													(Case	Studies	in	Local	Administration)
4705025	สัูมมนาการจัำดการงานสู่วินท้องถิิ่�น	 3(3-0-6)
													(Seminar	in	Local	Administration)
4705026	สัูมมนาการบัริหารค์วิามขัดแย้ง	 		3(3-0-6)
													(Seminar	in	Conflict	Management)
4705027	สัูมมนาทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 3(3-0-6)
													(Seminar	in	Public	Administration)
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 2.3 กลุ่ัมวิิชาการบัริหารงานการเม่อง 
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ   หน่วิยกิต
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705031	การเมืองแลัะการบัริหารสูาธ์ารณะ	 		3(3-0-6)
	 	 (Politics	and	Public	Management)
4705032	การบัริหารค์วิามขัดแย้งทางการเมืองแนวิสัูนติวิิธี์	 	3(3-0-6)
	 	 (Peaceful	Management	on	Political	Conflicts)
4705033	การบัริหารงานการเมือง	 	3(3-0-6)
	 	 (Political	Affairs	Management)
4705034	การศึกษาเฉพาะกรณี	:	การบัริหารงานการเมือง	 3(3-0-6)
													(Case	Studies	in	Management	of	Political	Affairs)
4705035	สัูมมนาการบัริหารงานการเมือง		 			3(3-0-6)
	 	 (Seminar	in	Management	of	Political	Affairs)
4705036	สัูมมนาการบัริหารค์วิามขัดแย้ง	 	3(3-0-6)
	 	 (Seminar	in	Conflict	Management)
4705037	สัูมมนาทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 	3(3-0-6)
	 	 (Seminar	in	Public	Administration)

3) วิิทยานิพนธ์์   12 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  หน่วิยกิต
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705081	วิิทยานิพนธ์์	1	 6(0-18-0)
	 	 (Thesis	1)
4705082	วิิทยานิพนธ์์	2	 	6(0-18-0)
	 	 (Thesis	2)

4) หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน (ไม่นับัหน่วิยกิต)
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  หน่วิยกิต
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705006	ภาษาอังกฤษสูำาหรับัรัฐประศาสูนศาสูตร์	 	0(0-0-0)
	 	 (English	for	Public	Administration)
4705007	ค์อมพิวิเตอร์สูำาหรับับััณฑิิตศึกษา	 0(0-0-0)
	 	 (Computer	for	Graduate	Studies)

 3.1.3.2 หลัักสููตรแผน ข   
 1) หมวิดวิิชาบัังคับั     18 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  หน่วิยกิต
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705000	ขอบัข่ายแลัะกระบัวินทัศน์ทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 3(3-0-6)
													(Scope	and	Paradigms	of	Public	Administration)
4705001	ทฤษฎีีองค์์การแลัะการบัริหารสูมัยใหม่	 3(3-0-6)
													(Organization	Theory	and	Modern	Management)
4705002	การบัริหารแลัะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)
													(Human	Resources	Management	and	Development)
4705003	การบัริหารการค์ลัังแลัะงบัประมาณ	 3(3-0-6)
	 					(Fiscal	and	Budgeting	Management)
4705004	ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 3(3-0-6)
		 					(Research	Methodology	in	Public	Administration)
4705005	นโยบัายสูาธ์ารณะศึกษา3(3-0-6)
													(Public	Policy	Studies)
 2) หมวิดวิิชาเอก เล่ัอกเร่ยน 12 หน่วิยกิต
	 ให้เลืัอกเรียนกลุ่ัมวิิชาที�เปิดสูอนในหลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตร
มหาบััณฑิิต	มหาวิิทยาลััยเอเชียอาค์เนย์	โดยค์วิามเห็นชอบัของผู้อำานวิย
การหลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต	แลัะ/หรือค์ณบัดีค์ณะ
ศิลัปศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์
 2.1 กลุ่ัมวิิชาการบัริหารองค์การแลัะทรัพยากรมนุษย์
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ   หน่วิยกิต
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705011	การบัริหารสู่วินท้องถิิ่�น	 3(3-0-6)
	 	 (Local	Administration)
4705012	การบัริหารผลัการปฏิิบััติงานแลัะระบับัค่์าตอบัแทน	3(3-0-6)
	 	 (Performance	Management	and	Compensation		 	
	 	 	System)
4705013	การบัริหารการเปลีั�ยนแปลัง	 	3(3-0-6)
	 	 (Change	Management)	
4705014	การศึกษาเฉพาะกรณี	:	 3(3-0-6)
	 	 การบัริหารองค์์การแลัะทรัพยากรมนุษย์		 																														
	 	 (Case	Studies	in	Organization	and
	 	 	Human	Resource	Management)
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4705015	สัูมมนาการบัริหารองค์์การแลัะทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)
	 				 (Seminar	in	Organization	and
		 	 	Human	Resource	Management)		
4705016	สัูมมนาการบัริหารค์วิามขัดแย้ง		 3(3-0-6)
													(Seminar	in	Conflict	Management)
4705017	สัูมมนาทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 3(3-0-6)
													(Seminar	in	Public	Administration)
 2.2 กลุ่ัมวิิชาการบัริหารงานสู่วินท้องถิ�น
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  หน่วิยกิต
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705021	การบัริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์์กร		 3(3-0-6)
	 	 ปกค์รองสู่วินท้องถิิ่�น	 		
  (Human Resources Management in 
	 	 	Local	Administration)
4705022	การจัำดทำาแผนยุทธ์ศาสูตร์แลัะแผนพัฒนา	 3(3-0-6)
	 	 องค์์กรปกค์รองสู่วินท้องถิิ่�น			 																	
	 	 (The	Making	of	Strategic	and	Development	Plan
	 	 	of	Local	Administration)
4705023	ปรัชญาของเศรษฐกิจำพอเพียงกับัการพัฒนาท้องถิิ่�น	3(3-0-6)
													(Philosophy	of	the	Sufficiency	Economy
	 		 	and	Development	in	Local)	
4705024	การศึกษาเฉพาะกรณี	:	การจัำดการงานสู่วินท้องถิิ่�น		3(3-0-6)
													(Case	Studies	in	Local	Administration)
4705025	สัูมมนาการจัำดการงานสู่วินท้องถิิ่�น	 	3(3-0-6)
													(Seminar	in	Local	Administration)
4705026	สัูมมนาการบัริหารค์วิามขัดแย้ง	 		3(3-0-6)
													(Seminar	in	Conflict	Management)
4705027	สัูมมนาทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 	3(3-0-6)
													(Seminar	in	Public	Administration)

 2.3 กลุ่ัมวิิชาการบัริหารงานการเม่อง 
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  หน่วิยกิต
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705031	การเมืองแลัะการบัริหารสูาธ์ารณะ	 		3(3-0-6)
													(Politics	and	Public	Management)
4705032	การบัริหารค์วิามขัดแย้งทางการเมืองแนวิสัูนติวิิธี์	 	3(3-0-6)
													(Peaceful	Management	on	Political	Conflicts)
4705033	การบัริหารงานการเมือง	 3(3-0-6)
													(Political	Affairs	Management)
4705034	การศึกษาเฉพาะกรณี	:การบัริหารงานการเมือง	 3(3-0-6)
													(Case	Studies	in	Management	of	Political	Affairs)
4705035	สัูมมนาการบัริหารงานการเมือง		 3(3-0-6)
													(Seminar	in	Management	of	Political	Affairs)
4705036	สัูมมนาการบัริหารค์วิามขัดแย้ง	 	3(3-0-6)
													(Seminar	in	Conflict	Management)
4705037	สัูมมนาทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 3(3-0-6)
													(Seminar	in	Public	Administration)

 3) การค้นคว้ิาอิสูระ                     6   หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  หน่วิยกิต
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705070	การค้์นค์ว้ิาอิสูระ							 6(0-18-0)
													(Independent	Study)

 4) หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน (ไม่นับัหน่วิยกิต)
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ   หน่วิยกิต
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705006	ภาษาอังกฤษสูำาหรับัรัฐประศาสูนศาสูตร์	 		0(0-0-0)
	 					(English	for	Public	Administration)
4705007	ค์อมพิวิเตอร์สูำาหรับับััณฑิิตศึกษา	 0(0-0-0)
	 					(Computer	for	Graduate	Studies)
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 5) หมวิดการสูอบัประมวิลัควิามรู้ (ไม่นับัหน่วิยกิต)
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  หน่วิยกิต
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
4705090	การสูอบัประมวิลัค์วิามรู้		 0(0-0-0)
													(Comprehensive	Examination)
 
 3.1.3.3 คำาอธิ์บัายรหัสูวิิชา
	 รหัสูวิิชาใช้ระบับัเลัขอารบิัค์เจ็ำดหลััก	
	 หลัักล้ัาน	หลัักแสูน	หมายถึิ่ง	ระดับัปริญญา	เช่น
				 	 47xxxxx	หมายถึิ่ง	ระดับัปริญญาโท
				 	 77xxxxx	หมายถึิ่ง	ระดับัปริญญาเอก
	 หลัักหมื�น	หมายถึิ่ง	ชนิดหลัักสููตร	เช่น
				 	 xx0xxxx	หมายถึิ่ง	หลัักสููตรภาษาไทย
				 	 xx1xxxx	หมายถึิ่ง	หลัักสููตรนานาชาติ
				 	 xx2xxxx	หมายถึิ่ง	หลัักสููตรการเรียนการสูอนออนไลัน์ภาษา
ไทย				 	 	
	 	 xx3xxxx	 หมายถึิ่ง	 หลัักสููตรการเรียนการสูอนออนไลัน์
นานาชาติ	
	 หลัักพัน	หลัักร้อย	หมายถึิ่ง	ค์ณะแลัะหลัักสููตร	เช่น
				 	 xxx50xx	หมายถึิ่ง	ค์ณะศิลัปศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์หลัักสููตร	
รัฐประศาสูนศาสูตร์มหาบััณฑิิต
	 หลัักสิูบั	หลัักหน่วิย	หมายถึิ่ง	ลัำาดับัวิิชาที�มีอยู่ในแต่ลัะหลัักสููตร
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 3.1.4 แผนการศึกษา
หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์

แผน ก แบับั ก2

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

4705006	 ภาษาอังกฤษสูำาหรับัรัฐประศาสูนศาสูตร์	 ไม่นับัหน่วิยกิต
4705007	 ค์อมพิวิเตอร์สูำาหรับับััณฑิิตศึกษา	 ไม่นับัหน่วิยกิต
4705000	 ขอบัข่ายแลัะกระบัวินทัศน์ทาง	 3	(3-0-6)
	 รัฐประศาสูนศาสูตร์	 3	(3-0-6)
4705004	 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 3	(3-0-6)
 รวิม 6 (6-0-12)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

4705001	 ทฤษฎีีองค์์การแลัะการบัริหารสูมัยใหม่	 3	(3-0-6)
4705002	 การบัริหารแลัะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 3	(3-0-6)
4705003	 การบัริหารการค์ลัังแลัะงบัประมาณ	 3	(3-0-6)
4705005	 นโยบัายสูาธ์ารณะศึกษา	 3	(3-0-6)

 รวิม 12 (12-0-24)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา  หน่วิยกิต

47050xx	 วิิชาเอก		 	 13	(3-0-6)
4705081	 วิิทยานิพนธ์์	1	 6	(0-18-0)
 รวิม  9 (3-18-6)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

47050xx	 วิิชาเอก	2	 3	(3-0-6)
4705082	 วิิทยานิพนธ์์	2	 6	(0-18-0)
 รวิม 9 (3-18-6)

รวิมตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต
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หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์

แผน ก แบับั ข

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

4705006	 ภาษาอังกฤษสูำาหรับัรัฐประศาสูนศาสูตร์	 ไม่นับัหน่วิยกิต
4705007	 ค์อมพิวิเตอร์สูำาหรับับััณฑิิตศึกษา	 ไม่นับัหน่วิยกิต
4705000	 ขอบัข่ายแลัะกระบัวินทัศน์ทาง	 3	(3-0-6)
	 รัฐประศาสูนศาสูตร์	
4705004	 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยทางรัฐประศาสูนศาสูตร์	 3	(3-0-6)
 รวิม 6 (6-0-12)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

4705001	 ทฤษฎีีองค์์การแลัะการบัริหารสูมัยใหม่	 3	(3-0-6)
4705002	 การบัริหารแลัะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 3	(3-0-6)
4705003	 การบัริหารการค์ลัังแลัะงบัประมาณ	 3	(3-0-6)
4705005	 นโยบัายสูาธ์ารณะศึกษา	 3	(3-0-6)

 รวิม 12 (12-0-24)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา  หน่วิยกิต

47050xx	 วิิชาเอก	1	 	 3	(3-0-6)
4705070	 การค้์นค์ว้ิาอิสูระ	 6	(0-18-0)
 รวิม  9 (3-18-6)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

47050xx	 วิิชาเอก	2	 3	(3-0-6)
47050xx	 วิิชาเอก	3	 3	(3-0-6)
47050xx	 วิิชาเอก	4	 3	(3-0-6)
4705090	 การสูอบัประมวิลัค์วิามรู้	 ไม่นับัหน่วิยกิต
 รวิม 9 (9-0-18)

รวิมตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต
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องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อสูหกิจำศึกษา
	 ไม่มี
ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาวิิทยานิพนธ์์หร่อการค้นคว้ิาอิสูระ

5.1 คำาอธิ์บัายโดยย่อ 
	 การทำาวิิทยานิพนธ์์	คื์อ	การทำาวิิจัำยเพื�อค์วิามก้าวิหน้าทางวิิชาการ
ในกลุ่ัมวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์	ภายใต้การดูแลัของค์ณะกรรมการแลัะ
อาจำารยที์�ปรึกษาวิิทยานพินธ์์	ซึึ่�งมีหน้าที�ใหค้์ำาปรึกษาแลัะค์วิบัค์มุการทำา
วิิทยานิพนธ์์ของนักศึกษาแตล่ัะค์นจำนแลัว้ิเสูรจ็ำ	พร้อมเรียบัเรียงเขียนเปน็
วิิทยานิพนธ์์	แลัะตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสืู�อทางวิิชาการหรือวิิชาชีพ 
ต่าง	ๆ 	สู่วินการค้์นค์ว้ิาอิสูระ	คื์อ	การค้์นค์ว้ิาด้วิยตัวิเองในเรื�องที�เกี�ยวิกับั
กลุ่ัมวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์	ภายใต้ค์วิามดูแลัของอาจำารย์ที�ปรึกษา	โดย
มุ่งเน้นค์วิามสูามารถิ่นำาไปเพิ�มพูนองค์์ค์วิามรู้ทางวิิชาการ	แลัะประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาด้านรัฐประศาสูนศาสูตร์	
5.2 มาตรฐานผลัการเร่ยนรู้ 
	 นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วิยตนเอง	สูามารถิ่ค์ิดแลัะ
วิิเค์ราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบับัแลัะมีหลัักการ	สูามารถิ่ประยุกต์ใช้ศาสูตร์
ทั�งทางภาค์ทฤษฎีีแลัะภาค์ปฏิิบััติ	ด้านรัฐประศาสูนศาสูตร์	แลัะผลัการ
เรียนรู้ทั�ง	5	ด้าน	(ดังแสูดงในหมวิดที�	4	ข้อ	2)	มาใช้ในการทำาวิิทยานิพนธ์์
หรือทำาการค้์นค์ว้ิาอิสูระได้ผลัเป็นที�น่าพึงพอใจำ
5.3 ช่วิงเวิลัา 
	 5.3.1	หลัักสููตรแผน	ก	แบับั	ก	2	เริ�มทำาวิิทยานิพนธ์์ในภาค์การศึกษา
ฤดูร้อน	ของปีการศึกษาที�	1
	 5.3.2	หลัักสููตรแผน	ข	เริ�มทำาการค้์นค์ว้ิาอิสูระ	ในภาค์การศึกษา 
ฤดูร้อน	ของปีการศึกษาที�	1	
5.4 จำำานวินหน่วิยกิต 
	 5.4.1	หลัักสููตรแผน	ก	แบับั	ก2	ทำาวิิทยานิพนธ์์	12	หน่วิยกิต
	 5.4.2	หลัักสููตรแผน	ข	ทำาการค้์นค์ว้ิาอิสูระ	6	หน่วิยกิต
5.5 การเตร่ยมการ
	 กำาหนดใหมี้ระบับัค์ณะกรรมการแลัะอาจำารยที์�ปรึกษาวิิทยานพินธ์์
แลัะการค้์นค์ว้ิาอิสูระ	จัำดค์าบัเวิลัาเข้าพบัอาจำารยที์�ปรึกษา	จัำดทำาบัันทึก
การให้ค์ำาปรึกษา	แลัะกำาหนดให้มีการเตรียมค์วิามพร้อมก่อนการทำา
วิิทยานิพนธ์์หรือการค้์นค์ว้ิาอิสูระ	การศึกษางานวิิจัำยที�เค์ยมีมาก่อน	
การนำาเสูนอหัวิข้อการนำาเสูนอโค์รงร่าง	แลัะการสูอบัประมวิลัค์วิามรู้

5.6 กระบัวินการประเมินผลั 
	 ประเมินผลัจำากค์วิามกา้วิหน้าในการทำาวิิทยานิพนธ์์หรือการค้์นค์ว้ิา
อิสูระ	ในหัวิข้อดังต่อไปนี�
	 -	การจัำดทำาโค์รงร่างวิิทยานิพนธ์์หรือการค้์นค์ว้ิาอิสูระ
	 -	การทำาวิิทยานิพนธ์์หรือการค้์นค์ว้ิาอิสูระ
	 -	การสูอบัประมวิลัค์วิามรู้
	 -	การสูอบัวิิทยานิพนธ์์หรือการค้์นค์ว้ิาอิสูระ

หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผลันักศึกษา

1. กฎีระเบ่ัยบัหร่อหลัักเกณฑ์ิ ในการให้ระดับัคะแนน 
	 ใช้ระบับัอักษรลัำาดับัขั�นแลัะค่์าลัำาดับัขั�นในการวัิดแลัะประเมินผลั
การศึกษาในแต่ลัะกระบัวินวิิชา							โดยแบ่ังการกำาหนดอักษรลัำาดับัขั�น
เป็น	3	กลุ่ัม	คื์อ	อักษรลัำาดับัขั�นที�มีค่์าลัำาดับัขั�น	อักษรลัำาดับัขั�นที�ไม่มีค์่า
ลัำาดับัขั�น	แลัะอักษรลัำาดับัขั�นที�ยังไม่มีการประเมินผลั	
 1.1 อักษรลัำาดับัขั�นท่�ม่ค่าลัำาดับัขั�น ให้กำาหนด ดังน่�
ค่าระดับัคะแนน  แต้มระดับัคะแนน         ผลัการศึกษา
	 A	 4.00	 ดีเยี�ยม	(Excellent)
	 A-	 3.70	 ดีมาก	(Very	Good)
	 B+	 3.30	 ดี	(Good)
	 B	 3.00	 ดีพอใช้	(Fairly	Good)
	 B-	 2.70	 เกือบัดี	(Almost	Good)
	 C+	 2.30	 พอใช้	(Fair)
	 C	 2.00	 เกือบัพอใช้	(Almost	Fair)
	 C-	 1.70	 พอใช้	(Poor)
	 D	 1.00	 ใช้ไม่ได้	(Very	Poor)
	 F	 0.00	 ตก	(Failed)
 1.2 อักษรลัำาดับัขั�นท่�ไม่ม่ค่าลัำาดับัขั�น ให้กำาหนด ดังน่�
ค่์าระดับัค์ะแนน				แต้มระดับัค์ะแนน						ผลัการศึกษา
	 I	 -	 	 ไม่สูมบูัรณ์	(Incomplete)
	 S	 -	 	 พอใจำ	(Satisfactory)
	 U	 -	 	 ไม่พอใจำ	(Unsatisfactory)
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	 1.3	อัักษรลำำ�ดัับขัั้�นท่ี่�ยัังไม่่ม่่ก�รประเมิ่นผลำ	ให้้กำ�ห้นดั	ดัังน่�
ค่่�ระดับัคะแนน  แต้มระดับัคะแนน ผลัการศึกษา
	 O							 -	 ดีเยี�ยม	(Outstanding)
	 G						 -	 ดี	(Good)
	 P							 -	 ผ่าน	(Pass)
	 U						 -	 ไม่พอใจำ	(Unsatisfactory)
 1.4 สูำาหรับัการวิัดผลัวิิทยานิพนธ์์ การค้์นค์ว้ิาอิสูระ	แลัะสูอบั
ประมวิลัค์วิามรู้ให้วัิดเป็น	S	แลัะ	U	นักศึกษาที�ได้	U	ต้องลังทะเบีัยนเรียน
ชุดวิิชานั�นใหม่	หรือเสูนอการค้์นค์ว้ิาอิสูระ	วิิทยานิพนธ์์นั�นใหม่
 1.5 ในกรณ่ท่�การวัิดผลัไมสู่มบูัรณ์ในรายวิิชาใด	ให้บัันทึกอักษร	“I”	
ไว้ิในระเบีัยนเป็นการชั�วิค์ราวิแทนการวัิดผลั	แต่ทั�งนี�ให้ใช้กับัการเขียน
รายงานการค้์นค์ว้ิาอิสูระ	หรือวิิทยานิพนธ์์เท่านั�นในกรณีที�นักศึกษา 
ได้	“I”	ในรายวิิชาใด	โดยอนุมัติของอาจำารย์ผู้สูอน	ยกเว้ินวิิทยานิพนธ์์	
แลัะการค้์นค์ว้ิาอิสูระ	จำะต้องมีการวัิดผลัอย่างสูมบูัรณ์ในรายวิิชานั�น	
ภายใน	90	วัิน	นับัจำากวัินสิู�นภาค์การศึกษานั�น	ถ้ิ่าพ้นกำาหนดนี�แล้ัวิให้
อาจำารย์ผู้สูอนกำาหนดระดับัการวัิดผลัรายวิิชานั�นเป็นระดับั	“F”	สูำาหรับั
รายวิิชานั�น
 1.6 นักศึกษาต้องสูอบัไล่ัได้ค่์าระดบััค์ะแนนเฉลีั�ยสูะสูม	(G.P.A.)	3.00	
ขึ�นไปจึำงถืิ่อว่ิาจำบัการศึกษา

2. กระบัวินการทวินสูอบัมาตรฐานผลัสัูมฤทธิ์�ของนักศึกษา 
 2.1 การทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเร่ยนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สูำาเร็จำ
การศึกษา
	 การทวินสูอบัในทุกรายวิิชา	ทั�งภาค์ทฤษฎีี	ภาค์ปฏิิบััติ	การสัูมมนา	การ
ทำาวิิทยานิพนธ์์	แลัะการค์้นค์ว้ิาอิสูระ	จำะต้องสูอดค์ลั้องกับักลัยุทธ์์การ
ประเมินผลัการเรียนรู้	โดยให้เป็นค์วิามรับัผิดชอบัของอาจำารย์ผู้สูอนใน
การออกข้อสูอบัหรือกำาหนดกลัไกแลัะกระบัวินการสูอบั	แลัะมีการ
ประเมินแผนการสูอนสูัมพันธ์์กับัการประเมินข้อสูอบั	การประเมินผลั
สัูมฤทธิ์�ทางการเรียนการสูอนจำากผลัการสูอบั	โดยค์ณะกรรมการบัริหาร
หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต	แลัะหรือ	ค์ณะกรรมการผู้ทรง
คุ์ณวุิฒิ/ทั�งจำากภายในแลัะภายนอก	รวิมถึิ่งการประเมินอาจำารย์โดย
นักศึกษาแสูดงค์วิามค์ิดเห็นต่อการสูอนของอาจำารย์ผ่านระบับัการ
ประเมินการเรียนการสูอนออนไลัน์	มีระบับัประกันค์ุณภาพภายในของ
ค์ณะศิลัปศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์	แลัะระบับัประกันคุ์ณภาพภายในระดับั
สูถิ่าบััน	เพื�อดำาเนินการทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเรียนรู้แลัะรายงานผลั		

 2.2 การทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเร่ยนรู้หลัังจำากนักศึกษาสูำาเร็จำ
การศึกษา
	 การทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเรียนรู้หลัังจำากนกัศกึษาสูำาเร็จำการศกึษา	
เน้นการทำาวิิจัำยสัูมฤทธ์ิผลัของการประกอบัอาชีพหรือการศึกษาต่อของ
มหาบััณฑิิต	โดยทำาการวิิจัำยอยา่งต่อเนื�อง	แล้ัวินำาผลัที�ได้มาเป็นข้อมูลัใน
การประเมินคุ์ณภาพของหลัักสููตร	การพัฒนาหรือปรับัปรุงหลัักสููตร	แลัะ
กระบัวินการเรียนการสูอน	โดยมีหัวิข้อการทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเรียน
รู้	ดังต่อไปนี�
	 (1)	สูภาวิะการได้งานทำาหรือศึกษาต่อของมหาบััณฑิิต	ประเมินจำาก
การได้งานทำาหรือศึกษาต่อตรงตามสูาขาหรือในสูาขาที�เกี�ยวิข้อง	แลัะ
ระยะเวิลัาในการหางาน	โดยทำาการประเมินจำากมหาบััณฑิิตแต่ลัะรุ่นที�
สูำาเร็จำการศึกษา
	 (2)	ตำาแหน่งงานแลัะค์วิามก้าวิหน้าในสูายงานของมหาบััณฑิิต
	 (3)	ค์วิามพึงพอใจำของมหาบััณฑิิต	ต่อค์วิามรู้ค์วิามสูามารถิ่ที�ได้เรียน
รู้จำากหลัักสููตร	ที�ใช้ใน
การประกอบัอาชีพหรือศึกษาต่อ	พร้อมกับัเปิดโอกาสูให้มีการเสูนอข้อคิ์ด
เห็นในการปรับัปรุงหลัักสููตรให้มีประสิูทธิ์ภาพยิ�งขึ�น
	 (4)	ค์วิามพึงพอใจำของผู้ใช้มหาบััณฑิิตหรือนายจ้ำาง	พร้อมกับัเปิด
โอกาสูให้มีข้อเสูนอแนะต่อสิู�งที�ค์าดหวิังหรือต้องการจำากหลัักสููตรใน
การนำาไปใช้ในการปฏิิบััติงานในสูถิ่านประกอบัการ	
	 (5)	ค์วิามพึงพอใจำของสูถิ่าบัันการศึกษาอื�น	ซึึ่�งรับัมหาบััณฑิิตที�
สูำาเร็จำจำากหลัักสููตรเข้าศึกษาต่อเพื�อปริญญาที�สููงขึ�น	โดยประเมินทางด้าน
ค์วิามรู้	ค์วิามพร้อม	แลัะคุ์ณสูมบััติอื�น	ๆ	
	 (6)	ค์วิามเห็นแลัะข้อเสูนอแนะจำากอาจำารย์พิเศษแลัะผู้ทรงคุ์ณวุิฒิ
ภายนอก	ต่อผลัสัูมฤทธิ์�ทางการศึกษาของมหาบััณฑิิตที�สูำาเร็จำการศึกษา	
กระบัวินการพัฒนาการเรียนรู้	องค์์ค์วิามรู้	แลัะการปรับัปรุงหลัักสููตรให้
มีค์วิามสูอดค์ลั้องกับัค์วิามต้องการของตลัาดแรงงานทั�งองค์์การภาค์รัฐ
แลัะภาค์เอกชน	แลัะค์วิามก้าวิหน้าของเทค์โนโลัยี
	 (7)	ผลังานของนักศึกษาแลัะมหาบััณฑิิตที�สูามารถิ่วัิดเป็นรูปธ์รรม
ได้	เช่น
	 -จำำานวินผลังานวิิจัำยที�เผยแพร่
	 -จำำานวินสิูทธิ์บััตร
	 -จำำานวินกิจำกรรมเพื�อสัูงค์มแลัะประเทศชาติ
	 -จำำานวินกิจำกรรมอาสูาสูมัค์รในองค์์กรที�ทำาประโยชน์เพื�อสัูงค์ม
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3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึกษาตามหลัักสููตร
 หลัักสููตร แผน ก แบับั ก 2
	 1.	ศึกษารายวิิชาค์รบัถ้ิ่วินตามที�กำาหนดในหลัักสููตร	โดยจำะต้องได้
ระดับัค์ะแนนเฉลีั�ยไม่ตำ�ากว่ิา	3.00	(จำากระบับั	4	ระดับัค์ะแนนหรือเทียบัเท่า)
	 2.	ต้องสูอบัผา่นภาษาตา่งประเทศอยา่งน้อย	1	ภาษา	ตามข้อบัังคั์บั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาค์เนย์	ว่ิาด้วิยการจัำดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา	
(ฉบัับัที�	4)	พ.ศ.	2563
	 3.	เสูนอวิิทยานิพนธ์์แลัะสูอบัผ่านการสูอบัปากเปลั่า	ประกอบั
ด้วิย	
	 	 3.1	การสูอบัเค้์าโค์รงวิิทยานิพนธ์์
	 	 3.2	การสูอบัป้องกันวิิทยานิพนธ์์ขั�นสุูดท้าย
	 	 โดยค์ณะกรรมการสูอบัเค้์าโค์รงวิิทยานิพนธ์์แลัะการสูอบั
ป้องกันวิิทยานิพนธ์์ขั�นสุูดท้ายจำะต้องประกอบัด้วิย	ผู้ทรงคุ์ณวุิฒิจำาก
ภายในแลัะภายนอกที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	แลัะต้องเป็นระบับัเปิดให้ผู้
สูนใจำเข้ารับัฟัังได้	
	 4.	ผลังานวิิทยานิพนธ์์หรือสู่วินหนึ�งของวิิทยานิพนธ์์ต้องได้รับัการ
ตีพิมพ์	หรืออย่างน้อยได้รับัการยอมรับัให้ตีพิมพ์ในวิารสูารระดบััชาติหรือ
ระดับันานาชาติที�มีคุ์ณภาพตามประกาศค์ณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	เรื�อง	หลัักเกณฑ์ิการพิจำารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับั
การเผยแพร่ผลังานทางวิิชาการหรือนำาเสูนอต่อที�ประชุมวิิชาการโดย
บัทค์วิามที�นำาเสูนอฉบัับัสูมบูัรณ์	(Full	Paper)	ได้รับัการตีพิมพ์ในรายงาน
สืูบัเนื�องจำากการประชุมวิิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่ัาวิ

 หลัักสููตร แผน ข
	 1.	ศึกษารายวิิชาค์รบัถ้ิ่วินตามที�กำาหนดในหลัักสููตร	โดยจำะต้องได้
ระดับัค์ะแนนเฉลีั�ยไม่ตำ�ากว่ิา	3.00	จำากระบับั	4	ระดับัค์ะแนนหรือเทียบั
เท่า
	 2.	ต้องสูอบัผา่นภาษาตา่งประเทศอยา่งน้อย	1	ภาษา	ตามข้อบัังคั์บั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาค์เนย์	ว่ิาด้วิยการจัำดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา	
(ฉบัับัที�	4)	พ.ศ.	2563
	 3.สูอบัผ่านการสูอบัประมวิลัค์วิามรู้ (Comprehensive	
Examination)	ด้วิยข้อเขียนในสูาขาวิิชานั�น	โดยการสูอบัประมวิลัค์วิาม
รู้สูามารถิ่สูอบัได้ไม่เกิน	2	ค์รั�ง
	 4.	เสูนอรายงานการค้์นค์ว้ิาอิสูระแลัะสูอบัผ่านการสูอบัปากเปล่ัา	
ประกอบัด้วิย

	 	 4.1	การสูอบัเค้์าโค์รงการค้์นค์ว้ิาอิสูระ
	 	 4.2	การสูอบัป้องกันการค้์นค์ว้ิาอิสูระ
	 	 โดยค์ณะกรรมการสูอบัเค์า้โค์รงการค์น้ค์วิา้อสิูระแลัะการสูอบั
ป้องกันการค้์นค์ว้ิาอิสูระขั�นสุูดท้ายจำะต้องประกอบัด้วิย	ผู้ทรงคุ์ณวุิฒิจำาก
ภายในแลัะภายนอกที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	แลัะต้องเป็นระบับัเปิดให้ผู้
สูนใจำเข้ารับัฟัังได้
	 5.	รายงานการค้์นค์ว้ิาอิสูระหรือสู่วินหนึ�งของรายงานการค้์นค์ว้ิา
อิสูระจำะต้องได้รับัการเผยแพร่ในลัักษณะหนึ�งที�สืูบัค้์นได้
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หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต  
สูาขาวิิชาการบัริหารการศึึกษา
(หลัักสููตรใหม่ พ.ศึ. 2564)
1. ช่�อหลัักสููตร
    ช่�อภาษาไทย : หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต  สูาขาวิิชาการ
   บัริหารการศึึกษา
    ช่�อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in 
   Educational Administration
2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
 ช่�อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต 
     (การบัริหารการศึึกษา) 
 ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education 
     (Educational Administration) 
 ช่�อย่อ (ภาษาไทย) : ศึษ.ม. (การบัริหารการศึึกษา)
 ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration)

3. วิิชาเอก
 ไม่มี
4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
 แผน ก แบับั ก 2 
              จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร         42 หน่วิยกิต 
 แผน ข  จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 42 หน่วิยกิต 

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั 
 หลัักสููตรปริญญาโท ใช้ระยะเวิลัาการศึึกษาไม่น้อยกว่ิา 3 ภาคการ
ศึึกษา แลัะไม่เกิน 5 ปีการศึึกษา
 แผน ก แบับั ก2 ทำาวิิทยานิพนธ์์ 12 หน่วิยกิต แลัะศึึกษารายวิิชา        
อีก ไม่น้อยกว่ิา 30 หน่วิยกิต รวิมตลัอดหลัักสููตร 42 หน่วิยกิต
 แผน ข ทำาการค้นคว้ิาอิสูระ 6 หน่วิยกิต แลัะศึึกษารายวิิชาอีก ไม่
น้อยกว่ิา 36 หน่วิยกิต รวิมตลัอดหลัักสููตร 42 หน่วิยกิต
 5.2 ภาษาท่�ใช้ 
 หลัักสููตรจัำดการศึึกษาเป็นภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษ
 5.3 การรับัผู้เข้าศึึกษา
 รับันักศึึกษาไทยแลัะนักศึึกษาต่างชาติที�มีควิามรู้ภาษาไทยแลัะ

ภาษาอังกฤษ เข้าศึึกษาในหลัักสููตรที�ใช้ภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษ ใน
การเรียนการสูอน
 5.4 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น
 เป็นหลัักสููตรของสูถาบัันที�จัำดการเรียนการสูอนโดยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สูำาเร็จำการศึึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสูาขาวิิชาเดียวิ คือ หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหา
บััณฑิิต สูาขาวิิชาการบัริหารการศึึกษา

6. สูถานสูภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจำารณาอนุมัติ/เห็นชอบัหลัักสููตร  
 6.1 ข้อมูลัหลัักสููตร
 หลัักสููตรใหม่ พ.ศึ. 2564 กำาหนดเปิดสูอนในภาคการศึึกษาที� 1 
ปีการศึึกษา 2564
 6.2 การพิจำารณาอนุมัติ/เห็นชอบัหลัักสููตร
 - คณะกรรมการพัฒนาหลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต เมื�อ 
วัินที� 15 กันยายน 2563คำาสัู�งที� 159/2563  ลังวัินที� 29 เดือนสิูงหาคม 
พ.ศึ. 2563
 - คณะกรรมการวิิพากษ์หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต เมื�อวัิน
ที� 21 กันยายน 2563คำาสัู�งที� 162/2563  ลังวัินที� 8 เดือนกันยายน พ.ศึ. 2563
 - คณะกรรมการวิิชาการให้ควิามเห็นชอบัหลัักสููตร ในการประชุม
ครั�งที� 2/2563เมื�อวัินที� 30 เดือน กันยายน พ.ศึ. 2563
        - สูภามหาวิิทยาลััยอนุมัติหลัักสููตร ในการประชุมครั�งที� 1/2564 
เมื�อวัินที� 21 มกราคม  2564 

7. ควิามพร้อมในการเผยแพร่หลัักสููตรท่�ม่คุณภาพแลัะมาตรฐาน 
 หลัักสููตรมีควิามพร้อมเผยแพร่คุณภาพแลัะมาตรฐาน ตามกรอบั
มาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึึกษาแห่งชาติ พ.ศึ. 2552 ในปีการศึึกษา 
2565

8. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังจำากจำบัการศึึกษา
 นักศึึกษาที�จำบัการศึึกษาจำากหลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาการบัริหารการศึึกษา คณะศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยาศึาสูตร์ 
สูามารถประกอบัอาชีพได้หลัากหลัายสูาขาวิิชาชีพ เช่น 
 - ผู้บัริหารสูถานศึึกษา ผู้บัริหารการศึึกษา แลัะผู้ประกอบัการสูถาน
ศึึกษา
 - ครู อาจำารย์ในสูถาบัันทางการศึึกษา
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 - นักวิิชาการ แลัะบุัคลัากรในหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องกับัการจัำดการ
ศึึกษา

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 ปรัชญา: วิิริเยน ทุกฺขมจฺำเจำติ (วิิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจำ-ติ) บุัคคลั  
   จำะล่ัวิงทุกข์ได้ เพราะควิามเพียร
 ปณิธาน: มุ่งผลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้ควิามสูามารถ มีคุณธ์รรมจำรยิธ์รรม
              แลัะมีควิามรับัผิดชอบัต่อสัูงคม
 วิิสัูยทัศึน์: เป็นหนึ�งในมหาวิิทยาลััยชั�นนำาในประเทศึ โดยมุ่งเน้น
  การเป็นเครือข่ายควิามร่วิมมือต่อกันในภูมิภาคเอเชีย
  อาคเนย์แลัะสูากลั
 1.1 ปรัชญา (ระดับัหลัักสููตร)
      หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาการบัริหารการศึึกษา 
พัฒนาขึ�นโดยมีควิามเชื�อว่ิาการศึึกษาพฒันาคุณค่าควิามเปน็มนุษย์ สูามารถ
พัฒนาศัึกยภาพบุัคคลัให้เป็นผู้บัริหารทางการศึึกษาให้มี ควิามรอบัรู้ ควิบัคู่
คุณธ์รรม นำาไปสูู่การพัฒนาการศึึกษาแลัะเยาวิชนของชาติให้เจำริญงอกงาม      
 ควิามสูำาคัญ
      หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาการบัริหารการศึึกษา จำะ
ช่วิยสูร้างแลัะพฒันาผู้บัรหิารสูถานศึึกษา ผู้บัริหารการศึึกษา ครแูลัะบัคุลัากร
ทางการศึึกษาให้มีควิามรู้ในศึาสูตร์การบัริหาร มีสูมรรถนะของผู้บัริหารเป็น
นักบัริหารมอือาชพีที�สูามารถพัฒนาระบับัการบัรหิารจัำดการแลัะคณุภาพการ
ศึึกษา
 1.2 วัิตถุประสูงค์
      1.2.1 ผลัิตมหาบััณฑิิตให้มีคุณธ์รรมจำริยธ์รรม จำรรยาบัรรณทาง
วิิชาการแลัะมาตรฐานวิิชาชีพ
      1.2.2 ผลิัตมหาบััณฑิิตให้มีควิามรู้ ควิามเข้าใจำศึาสูตร์ทางการบัริหาร
การศึึกษา แลัะประยกุต์ใช้ควิามรู้เพื�อพัฒนาการศึึกษาใหเ้กิดประสูทิธิ์ผลัแลัะ
ประสิูทธิ์ภาพ
      1.2.3 ผลัติมหาบััณฑิิตใหสู้ามารถวิิเคราะหแ์ลัะสูงัเคราะหปั์ญหา แลัะ
ดำาเนินการวิิจัำยเพื�อพัฒนาคุณภาพการศึึกษาได้อย่างสูร้างสูรรค์
      1.2.4 ผลิัตมหาบััณฑิิตให้มีควิามเป็นผู้นำา ควิามรับัผิดชอบั มี
มนุษยสัูมพันธ์์สูามารถสืู�อสูารแลัะใช้เทคโนโลัยสีูารสูนเทศึเพื�อการบัรหิารการ
ศึึกษา
      1.2.5 ผลิัตมหาบััณฑิิตให้เป็นผู้บัริหารมืออาชีพ 

ระบับัการศึึกษา
1.ระบับัการจัำดการศึึกษา
 1. ระบับัการศึึกษาใช้ระบับัทวิิภาค โดยปีการศึึกษาหนึ�งแบ่ังออก
เป็น 2 ภาคการศึึกษาปกติ แลัะภาคการศึึกษาฤดูร้อน
 2. ภาษาที�ใช้ในการเรียนการสูอน ใช้ภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษ 
ระยะเวิลัาการศึึกษา
นักศึึกษาปริญญาโท ต้องศึึกษาให้ครบัถ้วินตามหลัักสููตร โดยสูอบัได้
คะแนนสูะสูม    (G.P.A.) ไม่ตำ�ากว่ิา 3.00 ภายในระยะเวิลัาไม่น้อยกว่ิา 3 
ภาคการศึึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึึกษา
2. ผู้สูมัครเข้าเร่ยนในหลัักสููตรแผน ข
 คุณสูมบััติของผู้สูมัครเข้าศึึกษา
 1. สูำาเร็จำปริญญาตรีทุกกลุ่ัมวิิชา จำากสูถาบัันการศึึกษาของรัฐแลัะ
เอกชนทั�งในประเทศึ แลัะต่างประเทศึที� ก.พ. รับัรองมาตรฐาน  
 2. พิจำารณาเทียบัโอนหน่วิยกติจำากสูถาบัันการศึึกษาทั�งในประเทศึ
แลัะต่างประเทศึ ตามที�ก.พ. รับัรองมาตรฐาน
 ระยะเวิลัาการศึึกษา
 นักศึึกษาปริญญาโท ต้องศึึกษาให้ครบัถ้วินตามหลัักสููตร โดยสูอบั
ได้คะแนนสูะสูม (G.P.A.) ไม่ตำ�ากว่ิา 3.00 ภายในระยะเวิลัาไม่น้อยกว่ิา 3 
ภาคการศึึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึึกษา
 2.3 ปัญหาของนักศึึกษาแรกเข้า 
     นักศึึกษาอาจำจำะมีควิามรู้ควิามเข้าใจำในด้านต่าง ๆ  ไม่เพียงพอ ได้แก่
ภาษาอังกฤษที�เป็นเงื�อนไขในการสูำาเร็จำการศึึกษาแลัะสูถิติสูำาหรับั 
การวิิจัำย
 2.4 กลัยุทธ์ในการดำาเนินการเพ่�อแก้ไขปัญหา / ข้อจำำากัดของ
นักศึึกษาในข้อ 2.3
      จัำดรายวิิชาเสูริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแบับัเข้มข้น เพื�อพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศึแลัะสูถิติสูำาหรับัการวิิจัำย
 2.5 ระบับัการศึึกษา
    - แบับัชั�นเรียน
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3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุัรายลัะเอียดดังต่อไปนี�
 3.1.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 
 แผน ก แบับั ก 2 จำำานวินหน่วิยกิตตลัอดหลัักสููตร  42  หน่วิยกิต  
        แผน ข จำำานวินหน่วิยกิตตลัอดหลัักสููตร  42  หน่วิยกิต
 3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
 โครงสูร้างหลัักสููตร แบั่งเป็นหมวิดวิิชาที�สูอดคลั้องกับัที�กำาหนดไว้ิ
ในเกณฑิม์าตรฐานหลัักสููตรกระทรวิงศึึกษาธ์กิาร โดยแบัง่เปน็ 2 แผน คือ
องค์ประกอบัของการจัำดการศึึกษา หลัักสููตรแผน ก แบับั ก 2 เป็นแผนการ
ศึึกษาที�มุ่งการทำาวิิทยานิพนธ์์ที�ก่อให้เกิดควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการ 
จำำานวิน 12 หน่วิยกิต แลัะศึึกษารายวิิชาเพิ�มเติม แลัะหลัักสููตรแผน ข เป็น
แผนการศึึกษาที�มุ่งการศึึกษารายวิิชาแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ โดยต้อง
ทำาการค้นคว้ิาอิสูระ ไม่น้อยกว่ิา 6 หน่วิยกิต โดยทั�งสูองแผนมีโครงสูร้าง
หลัังสููตรดังนี�

หมวดวิชา จำำานวนหน่วยกิิต  

แผน กิ แบบ กิ 2 แผน ข

1. หมวดวิชาเสริิมพ้ื้�นฐาน ไม่นับหน่วยกิิต ไม่นับหน่วยกิิต

2. หมวดวิชาบังคัับ 24 24

3. หมวดวิชาเล้ือกิ 3 9

4.1 หมวดวิชาวิทยานิพื้นธ์์ 12 -

4.2 หมวดวิชากิาริค้ันคัว้าอิสริะ - 6

5. หมวดปริะสบกิาริณ์์ทางกิาริ
บริิหาริ

3 3

ริวมตลือดหลัืกิสูตริ 42 42

                

3.1.3 รายวิิชา
       (1) ควิามหมายของรหัสูวิิชา
           - รหัสูรายวิิชาใช้ระบับัเลัขอารบิัค 7 หลััก
  - หลัักล้ัาน หลัักแสูน หมายถึง ระดับัปริญญาโท47XXxxx
  - หลัักหมื�น หมายถึง หลัักสููตรภาษาไทย XX0XXXx
  - หลัักพัน หลัักร้อย หมายถึง คณะแลัะหลัักสููตร XXX51XX
  - หลัักสิูบั หลัักหน่วิย หมายถึงลัำาดับัวิิชาที�มีในหลัักสููตร
    XXXXX01-XXXXX02 หมายถึง หมวิดวิิซาเสูริมพื�นฐาน
    XXXXX11-XXXXX18 หมายถึง หมวิดวิิชาบัังคับั
    XXXXX21-XXXXX29 หมายถึง หมวิดวิิชาเลืัอก
    XXXXX31/XXXXX41 หมายถึง หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์์/ค้นคว้ิาอิสูระ
    XXXXX51 หมายถึง หมวิดประสูบัการณ์ทางการบัริหาร       
 (2) วิิชาบัังคับัก่อน
            หมายถึง วิิชาที�นักศึึกษาจำะลังทะเบีัยนวิิชานั�นต้องผ่านการศึึกษา
ในรายวิิชาที�ระบัุไว้ิก่อน เพื�อให้เกิดผลัสูัมฤทธิ์�ทางการศึึกษารายวิิชาดัง
กล่ัาวิ
       (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร 
  หลัักสููตร แผน ก แบับั ก 2          
 1. หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน                    ไม่นับัหน่วิยกิต  
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
4705101 ภาษาอังกฤษเชิงวิิชาการสูำาหรับัผู้บัริหารการศึึกษา   
    (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 (Advanced English for Educational Administration)            
4705102 ปรัชญาการศึึกษาแลัะหลัักการจัำดการเรียนรู้    
        (ไม่นับัหน่วิยกิต)
  (กรณีไม่ได้จำบัปริญญาทางการศึึกษา)
 2. หมวิดวิิชาบัังคับั       24 หน่วิยกิต              
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
4705111 หลัักแลัะทฤษฎีีการบัริหารการศึึกษา (3-0-6)                         
  (Principles and Theories of Educational Administration)
4705112 ภาวิะผู้นำาทางการบัริหารการศึึกษา (3-0-6)                              
  (Educational Administration Leadership) 
4705113 กฎีหมายการศึึกษา  3(3-0-6) 
 (Laws for Education)
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4705114 นโยบัายแลัะการวิางแผนกลัยทุธ์์ทางการศึึกษา 3(3-0-6)
 (Policy and Strategic Plan in Education)
4705115 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยแลัะสูถิติพื�นฐานทางการศึึกษา 3(3-3-3)
 (Research Methodology and Foundamental
  Statistics for Education)
4705116 การบัริหารทรัพยากรมนุษยท์างการศึึกษา 3(3-0-6)                   
 (Human Resource Management in Education)
4705117 การบัริหารงานวิิชาการแลัะการนิเทศึการศึึกษา 3(3-0-6)
 (Academic Affairs Administration and
  Educational Supervision)
4705118 นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัยีสูารสูนเทศึ 3(3-3-3)
 เพื�อการบัริหารการศึึกษา                       
 ( Innovation and information technology 
  for educational administration)

 3. หมวิดวิิชาเล่ัอก       3 หน่วิยกิต  
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
4705121 การประกันคุณภาพการศึึกษา 3(3-0-6)
 (Educational Quality Assurance) 
4705122 การบัริหารงบัประมาณ การเงิน  3(3-0-6)  
 แลัะการบัริหารทั�วิไปของสูถานศึึกษา              
 (Budget Management, Finance and
  General Administration of School)
4705123 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
 (Organization Development)
4705124 สัูมมนาการบัริหารการศึึกษา 3(3-3-3)
 (Seminar in Educational Administration) 
4705125 คุณธ์รรม จำริยธ์รรมแลัะจำรรยาบัรรณ 3(3-0-6)  
 สูำาหรับัผู้บัริหาร                                                 
 (Morality and Ethics for Education Administrators)
4705126 ควิามสัูมพันธ์์ระหว่ิางสูถานศึึกษากับัชุมชน 3(3-0-6)
 (School and Community Relation)
4705127 การประเมินโครงการทางการบัริหารการศึึกษา 3(3-0-6)      
 (Project Evaluation in Educational Administration)

4705128 การบัริหารกิจำการลูักเสืูอ-เนตรนารี 3(3-3-3)
 แลัะยุวิกาชาดในสูถานศึึกษา                                         
 (Scout – Girl Guide Management and 
    Red Cross in School)
4705129 การศึึกษาดูงานด้านการบัริหารการศึึกษา 3(3-3-3)
  (Field Study in Educational Administration)                            

  4. หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์  12 หน่วิยกิต 
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
4705131 วิิทยานิพนธ์์  12 หน่วิยกิต
  (Thesis) 
 
  5. หมวิดประสูบัการณ์ทางการบัริหาร      3 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
4705151 ปฏิิบััติการวิิชาชีพบัริหารการศึึกษา 3 (90 ชม.)
  (Practicum in Professionl Educational Administration)
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 หลัักสููตร แผน ข                     
             1. หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน            ไม่นับัหน่วิยกิต 
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
4705101 ภาษาอังกฤษเชิงวิิชาการสูำาหรับัผู้บัริหารการศึึกษา   
    (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 (Advanced English for Educational Administration)            
4705102 ปรัชญาการศึึกษาแลัะหลัักการจัำดการเรียนรู้    
        (ไม่นับัหน่วิยกิต)
  (Educational Philosophy and Principles of Learning)          
  (กรณีไม่ได้จำบัปริญญาทางการศึึกษา)
       2. หมวิดวิิชาบัังคับั   24 หน่วิยกิต 
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
4705111 หลัักแลัะทฤษฎีีการบัริหารการศึึกษา 3(3-0-6)    
      (Principles and Theories of Educational   
   Administration)
4705112 ภาวิะผู้นำาทางการบัริหารการศึึกษา  3(3-0-6)      
       (Educational Administration Leadership) 
4705113 กฎีหมายการศึึกษา 3(3-0-6) 
       (Laws for Education)
4705114 นโยบัายแลัะการวิางแผนกลัยุทธ์์ทางการศึึกษา 3(3-0-6)
       (Policy and Strategic Plan in Education)                            
4705115 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยแลัะสูถิติพื�นฐานทางการศึึกษา 3(3-3-3)
       (Research Methodology and Foundamental 
   Statistics for Education
4705116 การบัริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึึกษา  3(3-0-6)                   
       (Human Resource Management in Education)
4705117 การบัริหารงานวิิชาการแลัะการนิเทศึการศึึกษา   3(3-0-6)
       (Academic Affairs Administration and
   Educational  Supervision)
4705118 นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัยีสูารสูนเทศึ  3(3-3-3)
  เพื�อการบัริหารการศึึกษา  
         (Innovation and information technology  
   for educational administration)          

3. หมวิดวิิชาเล่ัอก           9 หน่วิยกิต สูำาหรับั แผน ข
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
4705121 การประกันคุณภาพการศึึกษา 3(3-0-6)
  (Educational Quality Assurance) 
4705122 การบัริหารงบัประมาณ การเงิน 3(3-0-6)   
  แลัะการบัริหารทั�วิไปของสูถานศึึกษา            
  (Budget Management, Finance and
   General Administration of School)     
4705123 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
  (Organization Development)
4705124 สัูมมนาการบัริหารการศึึกษา 3(3-3-3)
      (Seminar in Educational Administration)
4705125 คุณธ์รรม จำริยธ์รรม  3(3-0-6)  
  แลัะจำรรยาบัรรณสูำาหรับัผู้บัริหาร                                               
  (Morality and Ethics for Education Administrators)
4705126 ควิามสัูมพันธ์์ระหว่ิางสูถานศึึกษากับัชุมชน  3(3-0-6)
      (School and Community Relation)
4705127 การประเมินโครงการทางการบัริหารการศึึกษา 3(3-0-6)    
              (Project Evaluation in Educational Administration)              
4705128 การบัริหารกิจำการลูักเสืูอ-เนตรนารี  3(3-3-3)
  แลัะยุวิกาชาดในสูถานศึึกษา                
  (Scout – Girl Guide Management and Red Cross in School)
4705129 การศึึกษาดูงานด้านการบัริหารการศึึกษา 3(3-3-3)
  (Field Study in Educational Administration)

4. หมวิดวิิชาการค้นคว้ิาอิสูระ  6 หน่วิยกิต สูำาหรับั แผน ข
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
4705141 การค้นคว้ิาอิสูระ          6 หน่วิยกิต
  (Independent Study)
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5. หมวิดประสูบัการณ์ทางการบัริหาร 3 หน่วิยกิต สูำาหรับั แผน ข
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
4705151 ปฏิิบััติการวิิชาชีพบัริหารการศึึกษา   3 (90 ชม.)
  (Professional Practicum in Educational Administration)
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ปีท่� 2 ภาคการศึึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา    หน่วิยกิต
4705113 กฎีหมายการศึึกษา (เลืัอก)   3(3-0-6)
4705151 ปฏิิบััติการวิิชาชีพบัริหารการศึึกษา     3(90)
 รวิม                    6
  

ปีท่� 2 ภาคการศึึกษาาท่� 2
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา     หน่วิยกิต
4705131  วิิทยานิพนธ์์         12
   รวิม          12

ปีีท่ี่� 1 ภาคกิารศึึกิษาาท่ี่� 1
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา    หน่วิยกิต
4705111 หลัักแลัะทฤษฎีีการบัริหารการศึึกษา  3(3-0-6)
4705115 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยแลัะสูถิติพื�นฐานทางการศึึกษา 3(3-3-3)
4705116 การบัริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึึกษา 3(3-0-6)
4705117 การบัริหารงานวิิชาการแลัะการนิเทศึการศึึกษา 3(3-0-6)
 รวิม                   12
  

3.1.4 แผนการศึึกษา
แผนกิารศึึกิษา หลัักิสููตรศึึกิษาศึาสูตรมหาบัณฑิิต  สูาขาวิชากิาร บริหารกิารศึึกิษา  

แผน กิ แบบ กิ2

ปีีท่ี่� 1 ภาคกิารศึึกิษาท่ี่� 2
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา     หน่วิยกิต
4705112 ภาวิะผู้นำาทางการบัริหารการศึึกษา  3(3-0-6)
4705114 นโยบัายแลัะการวิางแผนกลัยุทธ์์ทางการศึึกษา 3(3-0-6)
4705118 นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัยีสูารสูนเทศึ  3(3-3-3)
  เพื�อการบัริหารการศึึกษา          
4705121 การประกันคุณภาพการศึึกษา  3(3-0-6)  
  รวิม                 12 

ปีีท่ี่� 1 ภาคกิารศึึกิษาฤดูร้อน
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา     หน่วิยกิต
4705101 ภาษาอังกิฤษเชิงวิชากิาริสำาหรัิบผูู้้บริิหาริกิาริศึึกิษา ไม่นับหน่วยกิิต

    รวม                  -

รวมหน่วยกิิตตลัอดหลัักิสููตร 42 หน่วยกิิต
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ปีีท่ี่� 2 ภาคกิารศึึกิษาท่ี่� 1
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา     หน่วิยกิต
4705113 กฎีหมายการศึึกษา 3(3-0-6)
4705122 การบัริหารงบัประมาณ การเงิน แลัะ 3(3-0-6)
 การบัริหารทั�วิไปของสูถานศึึกษา (เลืัอก) 
4705123 การพัฒนาองค์การ (เลืัอก) 3(3-0-6)
4705151 ปฏิิบััติการวิิชาชีพบัริหารการศึึกษา 3(90)
 รวิม 12

ปีีท่ี่� 2 ภาคกิารศึึกิษาท่ี่� 2
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา     หน่วิยกิต
4705141 การค้นคว้ิาอิสูระ 6
 รวิม 6

ปีีท่ี่� 1 ภาคกิารศึึกิษาท่ี่� 1
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา    หน่วิยกิต
4705111 หลัักแลัะทฤษฎีีการบัริหารการศึึกษา  3(3-0-6)
4705115 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจัำยแลัะสูถิติพื�นฐานทางการศึึกษา 3(3-3-3)
4705116 การบัริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึึกษา 3(3-0-6)
4705117 การบัริหารงานวิิชาการแลัะการนิเทศึการศึึกษา 3(3-0-6)
 รวิม 12

แผนกิารศึึกิษา หลัักิสููตรศึึกิษาศึาสูตรมหาบัณฑิิต  สูาขาวิชากิาร บริหารกิารศึึกิษา  
แผน ข

ปีีท่ี่� 1 ภาคกิารศึึกิษาท่ี่� 2
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา     หน่วิยกิต
4705112 ภาวิะผู้นำาทางการบัริหารการศึึกษา 3(3-0-6)
4705114 นโยบัายแลัะการวิางแผนกลัยทุธ์์ทางการศึึกษา 3(3-0-6)
4705118  นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัยีสูารสูนเทศึ 3(3-3-3)
 เพื�อการบัริหารการศึึกษา     
4705121 การประกันคุณภาพการศึึกษา (เลืัอก) 3(3-0-6)
 รวิม 12

ปีีท่ี่� 1 ภาคกิารศึึกิษาฤดูร้อน
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา           หน่วิยกิต
4705101 ภาษาอังกิฤษเชิงวิชากิาริสำาหรัิบผูู้้บริิหาริกิาริศึึกิษา ไม่นับหน่วยกิิต

    รวม                  -

รวมหน่วยกิิตตลัอดหลัักิสููตร 42 หน่วยกิิต
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1. องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อสูหกิจำศึึกษา  
 การฝึึกประสูบัการณใ์นรายวิิชา 4705151 ปฏิิบััติการวิิชาชพีบัริหาร
การศึึกษา โดยการฝึึกปฏิิบััติการวิิชาชีพในสูถานศึึกษาทั�งการบัริหารการ
ศึึกษาแลัะการบัริหารสูถานศึึกษา ซึ�งบูัรณาการการฝึึกทักษะไว้ิด้วิยทั�ง
แผน ก (แบับั ก 2) แลัะแผน ข (สูารนิพนธ์์)
 1.1 มาตรฐานผลัการเร่ยนรู้ของประสูบัการณ์ภาคสูนาม
 มีทักษะการปฏิิบััติการในสูถานศึึกษา โดยมีการปฏิิบััติงานบัริหาร
การศึึกษาร้อยลัะ 50 แลัะการบัริหารสูถานศึึกษาร้อยลัะ 50
 1.2 ช่วิงเวิลัาท่�จัำดการฝึึกประสูบัการณ์สูำาหรับันักศึึกษา
      ปฏิิบััติการวิิชาชีพในสูถานศึึกษาทั�งการบัริหารการศึึกษาแลัะการ
บัริหารสูถานศึึกษาแห่งลัะ 45 ชั�วิโมง รวิม 90 ชั�วิโมง กำาหนดการฝึึก
ปฏิิบััติการวิิชาชีพ เมื�อสิู�นสุูดภาคเรียนที� 2 ปีที� 1 ทั�งแผน ก (แบับั ก 2) 
แลัะแผน ข          
 คุณสูมบััตินักศึึกษาท่�ม่สิูทธิ�ฝึึกปฏิิบััติการวิิชาช่พ
       ** สูอบัผ่านรายวิิชาในหมวิดวิิชาบัังคับัครบัตามที�กำาหนดไว้ิใน
หลัักสููตรไม่น้อยกว่ิา  24 หน่วิยกิต  
 1.3 การจัำดเวิลัาแลัะตารางสูอน
 จัำดให้เวิลัาการฝึึกประสูบัการณ์วิิชาชีพทั�งการบัริหารการศึึกษาแลัะ
การบัริหารสูถานศึึกษาให้ต่อเนื�องกันทั�งแผน ก (แบับั ก 2) แลัะแผน ข 
2. ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย
 นักศึึกษาลังทะเบีัยนวิิทยานิพนธ์์/การค้นคว้ิาอิสูระตามแผนการศึึกษา
ของหลัักสููตร โดยผ่านควิามเห็นชอบัจำากอาจำารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพนธ์์/
การค้นคว้ิาอิสูระ หรืออาจำารย์ผู้รับัผิดชอบัหลัักสููตร
  2.1 คำาอธิบัายโดยย่อ 
  งานวิิจัำยจำะต้องการศึึกษาแสูวิงหาควิามรู้ใหม่หรือขยายต่อยอด
ควิามรู้ทางการบัริหารการศึึกษาโดยมีขอบัเขตการวิิจัำยที�เหมาะสูม 
สูามารถนำาไปใช้พัฒนาการศึึกษาได้
  2.2 มาตรฐานผลัการเร่ยนรู้ 
  - มีควิามเข้าใจำองค์ควิามรู้ที�เป็นแก่นในสูาขาวิิชาการบัริหารการ 
ศึึกษาทฤษฎีีแนวิคิดที�เป็นรากฐานในการพัฒนานวัิตกรรม/องค์ควิามรู้
ใหม่
  - ออกแบับัการดำาเนินการวิิจัำยได้อย่างเหมาะสูม
  - มีควิามรับัผิดชอบัแลัะคุณธ์รรม จำริยธ์รรม จำรรยาบัรรณทาง
วิิชาการ
 

2.3 ช่วิงเวิลัา 
 ทุกภาคการศึึกษาตามที�ได้กำาหนดไว้ิในแผนการศึึกษา
 2.4 จำำานวินหน่วิยกิต
 วิิทยานิพนธ์์ 12 หน่วิยกิต สูำาหรับันักศึึกษาแผน แผน ก แบับั ก2 
แลัะค้นคว้ิาอิสูระ 6 หน่วิยกิต สูำาหรับันักศึึกษา แผน ข
 2.5 การเตร่ยมการ
 - แต่งตั�งอาจำารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพนธ์์/การค้นควิ้าอิสูระ ตามข้อ
บัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิยการจัำดการศึึกษาระดับับััณฑิิต
ศึึกษา พ.ศึ. 2559 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบัับัที� 3) พ.ศึ. 2562 
 - มีระบับัการบัรหิารงานวิิจัำยร่วิมกนัระหวิา่งคณาจำารยแ์ลัะนกัศึึกษา
ตลัอดระยะเวิลัาของการทำาวิิทยานิพนธ์์/การค้นคว้ิาอิสูระ
3. กระบัวินการประเมินผลั
 - ประเมินผลัจำากผลังานวิิจัำยที�ได้รับัการตีพิมพ์เผยแพร่
 - จัำดการประชุมโดยนักศึึกษาเสูนอเค้าโครงวิิทยานิพนธ์์/เค้าโครง
การค้นคว้ิาอิสูระต่อผู้ทรงคุณวุิฒิแลัะคณะกรรมการบัริหารหลัักสููตรเพื�อ
พิจำารณาควิามเหมาะสูม
 - การติดตามการดำาเนินงานวิิจัำยเป็นระยะอย่างต่อเนื�อง โดย
นักศึึกษาเข้าพบัแลัะรายงานอาจำารย์ที�ปรึกษา/คณะกรรมการบัริหาร
หลัักสููตรเป็นระยะ เพื�อติดตามควิามก้าวิหน้าของการดำาเนินงาน 
 - จัำดประชุมเพื�อให้นักศึึกษาเสูนอควิามก้าวิหน้าของวิิทยานิพนธ์์/
การค้นคว้ิาอิสูระต่ออาจำารย์ที�ปรึกษา/คณะกรรมการบัริหารหลัักสููตร
 - การสูอบัปากเปล่ัาวิิทยานิพนธ์์/การนำาเสูนอการค้นคว้ิาอิสูระ ต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุิฒิที�ได้รับัการแต่งตั�ง
หมายเหตุ   คุณสูมบััตินักศึึกษาที�มีสิูทธิ์�สูอบัป้องกัน (5 บัท) สูารนิพนธ์์
แลัะวิิทยานิพนธ์์
 1. สูอบัผ่านรายวิิชาในหมวิดวิิชาเสูริมพื�นฐาน (Remedial Course) 
4705101 ภาษาอังกฤษเชิงวิิชาการสูำาหรับัผู้บัริหารการศึึกษาได้ระดับั
คะแนน S                   
 2. สูอบัผ่านรายวิิชาในหมวิดวิิชาภาคบัังคับัแลัะหมวิดวิิชาเลืัอก 
ครบัตามที�กำาหนดไว้ิในหลัักสููตรแลัะได้ระดับัคะแนนเฉลีั�ยสูะสูมไม่ 
ตำ�ากว่ิา 3.00
 3. ผ่านการสูอบัประมวิลัควิามรู้  (Comprehencive) 2 หมวิดวิิชา
คือ หมวิดวิิชาบัังคับั แลัะหมวิดวิิชาเลัือก) ได้ระดับัคะแนน S (เฉพาะผู้
เรียนแผน ข)

193



หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผลันักศึึกษา
1. กฎีระเบ่ัยบัหร่อหลัักเกณฑ์ิ ในการให้ระดับัคะแนน 
 ใช้ระบับัอักษรลัำาดับัขั�นแลัะค่าลัำาดับัขั�นในการวัิดแลัะประเมินผลั
การศึึกษาในแต่ลัะกระบัวินวิิชาโดยแบ่ังการกำาหนดอักษรลัำาดับัขั�นเป็น 3 
กลุ่ัม คือ อักษรลัำาดับัขั�นที�มีค่าลัำาดับัขั�น อักษรลัำาดับัขั�นที�ไม่มีค่าลัำาดับัขั�น
 แลัะอักษรลัำาดับัขั�นที�ยังไม่มีการประเมินผลั 
 1.1 อักษรลัำาดับัขั�นที�มีค่าลัำาดับัขั�น ให้กำาหนด ดังนี�
ค่าระดับัคะแนน แต้มระดับัคะแนน ผลัการศึึกษา
  A          4.00 ดีเยี�ยม (Excellent)
  A-          3.70 ดีมาก (Very Good)
  B+          3.30 ดี (Good)
  B          3.00 ดีพอใช้ (Fairly Good)
  B-          2.70 เกือบัดี (Almost Good)
  C+          2.30 พอใช้ (Fair)
  C          2.00 เกือบัพอใช้ (Almost Fair)
  C-          1.70 พอใช้ (Poor)
  D          1.00 ใช้ไม่ได้ (Very Poor)
  F          0.00 ตก (Failed)
 1.2 อักษรลัำาดับัขั�นที�ไม่มีค่าลัำาดับัขั�น ให้กำาหนด ดังนี�
ค่าระดับัคะแนน แต้มระดับัคะแนน ผลัการศึึกษา
  I             - ไม่สูมบูัรณ์ (Incomplete)
  S             - พอใจำ (Satisfied)
  U             - ไม่พอใจำ (Unsatisfied)
 1.3 อักษรลัำาดับัขั�นที�ยังไม่มีการประเมินผลั ให้กำาหนด ดังนี�
ค่าระดับัคะแนน แต้มระดับัคะแนน ผลัการศึึกษา
  O             - ดีเยี�ยม (Outstanding)
  G             - ดี (Good)
  P             - ผ่าน (Pass)
  U             - ไม่พอใจำ (Unsatisfied)
 1.4 การสูอบัประมวิลัควิามรู้ (เฉพาะผู้เรียนแผน ข) ให้วัิดเป็น S 
แลัะ U นักศึึกษาที�ได้ U สูามารถสูอบัใหม่ได้อีก 1 ครั�งโดยสูอบัเฉพาะ
กลุ่ัมวิิชาที�ไม่ผ่าน
 1.5 สูำาหรับัการวัิดผลัวิิทยานิพนธ์์ การคน้คว้ิาอิสูระใหป้ระเมนิเมื�อ
ผ่านการสูอบัป้องกันแล้ัวิโดยให้ผลัการประเมินเป็น O, G, P หรือ U
 1.6 ในกรณทีี�การวิดัผลัไมสู่มบัรูณใ์นรายวิิชาใด ใหบั้ันทึกอกัษร “I” 

ไว้ิในระเบีัยนเป็นการชั�วิคราวิแทนการวัิดผลัในกรณีที�นักศึึกษาได้ “I” ใน
รายวิิชาใด โดยอนุมัติของอาจำารย์ผู้สูอน  ยกเว้ินวิิทยานิพนธ์์ แลัะการ
ค้นคว้ิาอิสูระ จำะต้องมีการวัิดผลัอย่างสูมบูัรณ์ในรายวิิชานั�น ภายใน 90 
วัิน นับัจำากวัินสิู�นภาคการศึึกษานั�น ถ้าพ้นกำาหนดนี�แล้ัวิให้อาจำารย์ผู้สูอน
กำาหนดระดับัการวัิดผลัรายวิิชานั�นเป็นระดับั “F” สูำาหรับัรายวิิชานั�น
 1.7 การตัดสิูนผลัการจำบัการศึึกษา
       1.7.1  นักศึึกษาตอ้งศึึกษาครบัตามหลัักสููตรไดค่้าระดับัคะแนน
เฉลีั�ยสูะสูม (G.P.A.) ทุกรายวิิชา 3.00 ขึ�นไป
       1.7.2  ผ่านการฝึึกปฏิิบััติการวิิชาชีพการบัริหารการศึึกษาทั�ง
ในหน่วิยงานการศึึกษาแลัะสูถานศึึกษา
       1.7.3  ผ่านการสูอบัประมวิลัควิามรู้ (Comprehencive) ได้
ผลัการประเมินเป็น S (เฉพาะผู้เรียนแผน ข)
      1.7.4 ผ่านการสูอบัป้องกันวิิทยานิพนธ์์/ค้นคว้ิาอิสูระ
2. กระบัวินการทวินสูอบัมาตรฐานผลัสัูมฤทธิ�ของนักศึึกษา 
 2.1 การทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเร่ยนรู้ขณะนักศึึกษายังไม่
สูำาเร็จำการศึึกษา
 การทวินสูอบัในทุกรายวิิชา ทั�งภาคทฤษฎีี ภาคปฏิิบััติ การสัูมมนา
การทำาวิิทยานิพนธ์์ แลัะการค้นคว้ิาอิสูระ จำะต้องสูอดคลั้องกับักลัยุทธ์์
การประเมินผลัการเรียนรู้ โดยให้เป็นควิามรับัผิดชอบัของอาจำารย์ผู้สูอน
ในการออกข้อสูอบัหรือกำาหนดกลัไกแลัะกระบัวินการสูอบั  แลัะมีการ
ประเมินแผนการสูอนสูัมพันธ์์กับัการประเมินข้อสูอบัการประเมินผลั
สัูมฤทธิ์�ทางการเรียนการสูอนจำากผลัการสูอบั โดยคณะกรรมการบัริหาร
หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต แลัะ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุิฒิ
ทั�งจำากภายในแลัะภายนอก รวิมถึงการประเมินอาจำารย์โดยนักศึึกษา
แสูดงควิามคิดเห็นต่อการสูอนของอาจำารย์ผ่านระบับัการประเมินการ
เรียนการสูอนออนไลัน์  มีระบับัประกันคุณภาพภายในของคณะ
ศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยาศึาสูตร์ แลัะระบับัประกันคุณภาพภายในระดับั
สูถาบััน เพื�อดำาเนินการทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเรียนรู้แลัะรายงานผลั  
 2.2 การทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเร่ยนรู้หลัังจำากนักศึึกษาสูำาเร็จำ
การศึึกษา
 การทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเรียนรู้หลัังจำากนักศึึกษาสูำาเร็จำการ
ศึึกษา เน้นการทำาวิิจัำยสูมัฤทธิ์ผลัของการประกอบัอาชีพหรือการศึึกษาต่อ
ของมหาบััณฑิิต โดยทำาการวิิจัำยอยา่งต่อเนื�อง แล้ัวินำาผลัที�ได้มาเป็นข้อมูลั
ในการประเมินคุณภาพของหลัักสููตร การพัฒนาหรือปรับัปรุงหลัักสููตร 
แลัะกระบัวินการเรียนการสูอน โดยมีหัวิข้อการทวินสูอบัมาตรฐานผลัการ
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เรียนรู้ ดังต่อไปนี�
 (1) สูภาวิะการได้งานทำาหรือศึึกษาต่อของมหาบััณฑิิต ประเมินจำาก
การได้งานทำาหรือศึึกษาต่อตรงตามสูาขาหรือในสูาขาที�เกี�ยวิข้อง แลัะ
ระยะเวิลัาในการหางาน โดยทำาการประเมินจำากมหาบััณฑิิตแต่ลัะรุ่นที�
สูำาเร็จำการศึึกษา
 (2) ตำาแหน่งงานแลัะควิามก้าวิหน้าในสูายงานของมหาบััณฑิิต
 (3) ควิามพึงพอใจำของมหาบััณฑิิต ต่อควิามรู้ควิามสูามารถที�ได้เรียน
รู้จำากหลัักสููตร ที�ใช้ในการประกอบัอาชีพหรือศึึกษาต่อ พร้อมกับัเปิดโอกาสู
ให้มีการเสูนอข้อคิดเห็นในการปรับัปรุงหลัักสููตรให้มีประสิูทธิ์ภาพยิ�งขึ�น
 (4) ควิามพึงพอใจำของผู้ใช้มหาบััณฑิิตหรือนายจ้ำาง พร้อมกับัเปิด
โอกาสูให้มีข้อเสูนอแนะต่อสิู�งที�คาดหวิังหรือต้องการจำากหลัักสููตรใน
การนำาไปใช้ในการปฏิิบััติงานในสูถานประกอบัการ 
 (5) ควิามพึงพอใจำของสูถาบัันการศึึกษาอื�น ซึ�งรับัมหาบััณฑิิตที�
สูำาเร็จำจำากหลัักสููตรเข้าศึึกษาต่อเพื�อปริญญาที�สููงขึ�น โดยประเมินทางด้าน
ควิามรู้ ควิามพร้อม แลัะคุณสูมบััติอื�น ๆ
 (6) ควิามเห็นแลัะข้อเสูนอแนะจำากอาจำารย์พิเศึษแลัะผู้ทรงคุณวุิฒิ
ภายนอก ต่อผลัสัูมฤทธิ์�ทางการศึึกษาของมหาบััณฑิิตที�สูำาเร็จำการศึึกษา 
กระบัวินการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ควิามรู้ แลัะการปรับัปรุงหลัักสููตรให้
มีควิามสูอดคลั้องกับัควิามต้องการของตลัาดแรงงานทั�งองค์การภาครัฐ
แลัะภาคเอกชน แลัะควิามก้าวิหน้าของเทคโนโลัยี
 (7) ผลังานของนักศึึกษาแลัะมหาบััณฑิิตที�สูามารถวัิดเป็นรูปธ์รรม
ได้ เช่น
  - จำำานวินผลังานวิิจัำยที�เผยแพร่
  - จำำานวินสิูทธิ์บััตร
  - จำำานวินกิจำกรรมเพื�อสัูงคมแลัะประเทศึชาติ
  - จำำานวินกิจำกรรมอาสูาสูมัครในองค์กรที�ทำาประโยชน์เพื�อสัูงคม
3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึึกษาตามหลัักสููตร 
หลัักสููตร แผน ก แบับั ก 2
 1. ศึึกษารายวิิชาครบัถ้วินตามที�กำาหนดในหลัักสููตร โดยจำะต้องได้
ระดับัคะแนนเฉลีั�ยไม่ตำ�ากว่ิา 3.00 (จำากระบับั 4 ระดับัคะแนนหรือเทียบัเท่า)
 2. ต้องสูอบัผา่นภาษาตา่งประเทศึอยา่งน้อย 1 ภาษา ตามขอ้บัังคับั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์วิ่าด้วิยการจำัดการศึึกษาระดับับััณฑิิต
ศึึกษา (ฉบัับัที� 3) พ.ศึ. 2562
 3.  ผ่านการฝึึกปฏิิบััติการวิิชาชีพการบัริหารการศึึกษาทั�งในหน่วิย
งานการศึึกษาแลัะสูถานศึึกษา

 4. เสูนอวิิทยานิพนธ์์แลัะสูอบัผ่านการสูอบัปากเปล่ัา ประกอบัด้วิย  
  4.1 การสูอบัเค้าโครงวิิทยานิพนธ์์
  4.2 การสูอบัป้องกันวิิทยานิพนธ์์
 โดยคณะกรรมการสูอบัเค้าโครงวิิทยานิพนธ์์แลัะการสูอบัป้องกัน
วิิทยานิพนธ์์ขั�นสุูดท้ายจำะต้องประกอบัด้วิย ผู้ทรงคุณวุิฒิจำากภายในแลัะ
ภายนอกที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง แลัะต้องเป็นระบับัเปิดให้ผู้สูนใจำเข้ารับั
ฟัังได้ 
 5. ตีพิมพ์เผยแพร่องค์ควิามรู้ซึ�งเป็นสู่วินหนึ�งของวิิทยานิพนธ์์ต้อง
ได้รบััการตีพมิพ์ หรืออยา่งน้อยได้รบััการยอมรับัให้ตพีมิพ์ในวิารสูารระดับั
ชาติหรือระดับันานาชาติที�มีคุณภาพตามประกาศึคณะกรรมการการ
อุดมศึึกษา เรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิจำารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการ
เผยแพร่ผลังานทางวิิชาการ  หรือนำาเสูนอต่อที�ประชุมวิิชาการโดย
บัทควิามที�นำาเสูนอฉบัับัสูมบูัรณ์ (Full Paper) ได้รับัการตีพิมพ์ในรายงาน
สืูบัเนื�องจำากการประชุมวิิชาการ (Proceedings)
 หลัักสููตร แผน ข
 1. ศึึกษารายวิิชาครบัถ้วินตามที�กำาหนดในหลัักสููตร โดยจำะต้องได้
ระดับัคะแนนเฉลีั�ยไม่ตำ�ากว่ิา 3.00 จำากระบับั 4 ระดับัคะแนนหรือเทียบัเท่า  
 2. ต้องสูอบัผ่านภาษาตา่งประเทศึอยา่งน้อย 1 ภาษา ตามขอ้บัังคับั
 มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ว่ิาด้วิยการจัำดการศึึกษาระดับับััณฑิิตศึึกษา 
(ฉบัับัที� 3) พ.ศึ. 2562
 3.ผ่านการฝึึกปฏิิบััติการวิิชาชีพการบัริหารการศึึกษาทั�งในหน่วิย
งานการศึึกษาแลัะสูถานศึึกษา
 4.สูอบัผ่านการสูอบัประมวิลัควิามรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วิยข้อเขียนแลัะ/หรือปากเปล่ัาในสูาขาวิิชานั�น โดยการ
สูอบัประมวิลัควิามรู้สูามารถสูอบัได้ไม่เกิน 2 ครั�ง 
 5. เสูนอรายงานการค้นคว้ิาอิสูระแลัะสูอบัผ่านการสูอบัปากเปล่ัา 
ประกอบัด้วิย
  5.1 การสูอบัเค้าโครงการค้นคว้ิาอิสูระ
  5.2 การสูอบัป้องกันการค้นคว้ิาอิสูระ
  โดยคณะกรรมการสูอบัเคา้โครงการคน้ควิา้อสิูระแลัะการสูอบั
ป้องกันการค้นคว้ิาอิสูระจำะต้องประกอบัด้วิย ผู้ทรงคุณวุิฒิจำากภายในแลัะ
ภายนอกที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง แลัะต้องเป็นระบับัเปิดให้ผู้สูนใจำเข้ารับั
ฟัังได้
 6. รายงานการค้นคว้ิาอิสูระหรือสู่วินหนึ�งของรายงานการค้นคว้ิา
อิสูระจำะต้องได้รับัการเผยแพร่ในลัักษณะใดลัักษณะหนึ�งที�สืูบัค้นได้
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564)
  
1.หมวิดุวิิชาบัังคัับั 

7701011 ระเบีัยบัวิิธีีวิิจััยทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า *,** 3(3-0-6)
 (Research Methodology in Electrical Engineering)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 ระเบีียบีวิิธีีวิิจััย	การปริทััศน์์วิรรณกรรมและงาน์วิิจััยทีั�
เกี�ยวิข้้อง	การพิิจัารณากำาหน์ดหัวิข้้อการวิิจััยทัางระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	และ
ระบีบีควิบีคุม	วิิธีีดำาเน์ิน์การวิิจััย	การพิิจัารณากำาหน์ดข้อบีเข้ต	กลุ�ม
ตัวิอย�าง	และตัวิแปรข้องการวิิจััย	การทัดสอบีและสอบีเทัียบีเคร่�องม่อ	
การเก็บีรวิบีรวิมข้้อมูลและแปลผล	การสรุปผล	การเขี้ยน์บีทัควิามวิิจััย
ทัางวิิศวิกรรมไฟฟา้	เพ่ิ�อตีพิิมพิเ์ผยแพิร�ใน์การประชุุมวิิชุาการ	และวิารสาร
วิิชุาการ	ระดับีชุาติ	และน์าน์าชุาติ
	 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.								

7701012 คัณิตศาสูตร์วิิศวิกรรมไฟฟ้าขั�นสููง** 3(3-0-6)
 (Advanced Electrical Engineering Mathematics)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 โครงสร้างพ่ิ�น์ฐาน์ข้องการวิิเคราะห์เชิุงคณิตศาสตร์	เซต	และ
โครงสรา้ง	มโน์ทััศน์์เชิุงทัอปอโลย	ีมาตรา	และปรพัิิน์ธ์ี	พีิชุคณติน์ามธีรรม
ทัฤษฎีีกลุ�ม	เรข้าคณิตยุคลิด	เรข้าคณิตสาทิัสรูป	อภิิภูิมิ	และทัฤษฎีีเกม
	 Basic	structure	of	mathematical	analysis,	set	and	
structures,	topology	concept,	measure	and	integration,	abstract	
algebra,	group	theory,	Euclid	geometry,	fractal	geometry,	
hyperspace	and	game	theory.

7701013 การหาค่ัาเหมาะที�สุูดุแนวิใหม่** 3(3-0-6)
 (Modern Optimization)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 ทับีทัวิน์มโน์ทััศน์์การหาค�าเหมาะทีั�สุดและการประยุกต์ทัาง
วิิศวิกรรมไฟฟ้า	แน์ะน์ำาการหาค�าเหมาะทีั�สุดแน์วิใหม�	การหาค�าเหมาะ
ทีั�สุดแบีบีวิตัถุุประสงคเ์ดยีวิ	การหาค�าเหมาะทีั�สุดแบีบีหลายวัิตถุุประสงค์
ภิาวิะเหมาะทีั�สุดเชิุงพิาเรโต	วิิธีีศึกษาสำานึ์ก	วิิธีีอภิิศึกษาสำานึ์ก	ขั้�น์ตอน์วิิธีี
เชิุงพัิน์ธุีกรรม	การอบีอ�อน์จัำาลอง	การค้น์หาแบีบีตาบีู	การหาค�าเหมาะ
ทีั�สุดแบีบีฝููงอนุ์ภิาค	การหาค�าเหมาะทีั�สุดแบีบีอาณานิ์คมมด	การค้น์หา
ควิามบีรรสาน์	การค้น์หาแบีบีน์กกาเหวิ�า	การค้น์หาแบีบีกระแส
	 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.
*  รายวิิชาบัังคัับัสูำาหรับัหลัักสููตร แบับั 2 (2.1)
** รายวิิชาบัังคัับัสูำาหรับัหลัักสููตร แบับั 2 (2.2)

2. หมวิดุวิิชาสัูมมนา

7701021 สัูมมนาทางวิิศวิกรรม 1  1(0-3-1)
 (Engineering Seminar 1)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 การส่บีค้น์และทับีทัวิน์บีทัควิามผลงาน์วิิจััยระดับีน์าน์าชุาติ	
ทัางระบีบีไฟฟา้กำาลัง	หร่อระบีบีควิบีคมุ	การทัำาควิามเข้้าใจั	การวิิเคราะห์
สังเคราะห์และสรุปประเด็น์	การน์ำาเสน์อและอภิิปรายกับีผู้ร�วิมสัมมน์า	
โดยมีคณะกรรมการประเมิน์ผล	
	 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.
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7701022 สัูมมนาทางวิิศวิกรรม 2 1(0-3-1)
 (Engineering Seminar 2)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701021 สัูมมนาทางวิิศวิกรรม 1
 Prerequisite: 7701021 Engineering Seminar 1
	 การส่บีค้น์และทับีทัวิน์บีทัควิามผลงาน์วิิจััยระดับีน์าน์าชุาติ	
ทัางระบีบีไฟฟา้กำาลัง	หร่อระบีบีควิบีคมุ	การทัำาควิามเข้้าใจั	การวิิเคราะห์
สังเคราะห์และสรุปประเด็น์	การน์ำาเสน์อและอภิิปรายกับีผู้ร�วิมสัมมน์า	
โดยมีคณะกรรมการประเมิน์ผล	
	 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.

7701023 สัูมมนาทางวิิศวิกรรม 3 1(0-3-1)
 (Engineering Seminar 3)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701022 สัูมมนาทางวิิศวิกรรม 2
 Prerequisite: 7701022 Engineering Seminar 2
	 การส่บีค้น์และทับีทัวิน์บีทัควิามผลงาน์วิิจััยระดับีน์าน์าชุาติ	
ทัางระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	หร่อระบีบีควิบีคุม	ทีั� เกี�ยวิข้้องกับีงาน์วิิจััย
วิิทัยาน์ิพิน์ธ์ี	หร่อเป็น์ผลงาน์ส�วิน์หนึ์�งข้องการวิิจััยวิิทัยาน์ิพิน์ธ์ี	การ
ทัำาควิามเข้้าใจั	การวิิเคราะห์	สังเคราะห์และสรุปประเด็น์	การน์ำาเสน์อ
และอภิิปรายกับีผู้ร�วิมสัมมน์า	โดยมีคณะกรรมการประเมิน์ผล	
	 International	research	literature	survey	and	review	
in	power	system	or	control	system	engineering,	concerning	to	
thesis	research	or	some	part	of	thesis	research,	understanding,	
analysis,	synthesis	and	conclusion,	presentation	and	discussion	
with	audience	under	evaluation	committees.

หมวิดุวิิชาเลืัอก
(ก)กลุ่ัมวิิชาระบับัไฟฟ้ากำาลััง (Power Systems)

7701031 การออกแบับัระบับัไฟฟ้ากำาลัังขั�นสููง3(3-0-6)
 (Advanced Electrical System Design
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 ทับีทัวิน์การออกแบีบีระบีบีไฟฟ้ากำาลงั	การทัำางาน์ร�วิมกัน์ข้อง

อุปกรณ์ป้องกัน์ใน์ระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	การออกแบีบีระบีบีสายดิน์ใน์ระบีบี
ไฟฟ้ากำาลัง	ระบีบีการป้องกัน์	การป้องกัน์การรั�วิลงดิน์	ฟิวิส์จัำากัดกระแส
การออกแบีบีระบีบีสายดิน์ใน์สถุานี์ไฟฟ้าย�อย	และการเล่อกข้น์าด
หม้อแปลงกำาลัง	งาน์วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง
	 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,	related	
research.

7701032 วิิศวิกรรมคุัณภาพกำาลัังไฟฟ้าขั�นสููง 3(3-0-6)
 (Advanced Power Quality Engineering)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 ทับีทัวิน์มโน์ทััศน์์เกี�ยวิกับีคุณภิาพิกำาลังไฟฟ้า	แน์ะน์ำาโหลด
แบีบีเชิุงเส้น์และแบีบีไม�เชิุงเส้น์	ควิามต้องการคุณภิาพิกำาลังไฟฟ้า	การ
รบีกวิน์และผลกระทับี	ฮาร์มอนิ์กส์และแหล�งกำาเนิ์ดฮาร์มอนิ์กส์	การวัิด
ฮาร์มอนิ์กส์ใน์ระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	เทัคนิ์คการลดและกำาจััดฮาร์มอนิ์กส์	การ
ออกแบีบีวิงจัรกรองแบีบีแพิสซีฟและแอ็กทีัฟ	ข้้อกำาหน์ดมาตรฐาน์
คุณภิาพิกำาลังไฟฟ้า	มาตรฐาน์	EMI	และ	EMC	งาน์วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง	
	 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,	related	research.
 
7701033 ระบับัโคัรงข่ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ 3(3-0-6)
 (Smart Grid Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 มโน์ทััศน์์เบ่ี�องต้น์ข้องระบีบีโครงข้�ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ	
สถุาปัตยกรรมโครงข้�ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ	โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า	ระบีบี
การจั�ายไฟฟ้า	การวิางแผน์กำาลังการผลิต	การเพิิ�มประสิทัธิีภิาพิโดยโครง
ข้�ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ	พิลังงาน์หมุน์เวีิยน์	สถุาน์ีจั�ายพิลังงาน์ไฟฟ้าให้กับี
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รถุไฟฟ้า	แหล�งกำาเนิ์ดไฟฟ้าสำาหรับีอาคารอัจัฉริยะ	โครงข้�ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ
เพิ่�อการลดปริมาณคาร์บีอน์	และการเป็น์สังคมสีเข้ียวิ	งาน์วิิจััยทัี�
เกี�ยวิข้้อง
	 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,	
related	research.

7701034 อภิศึกษาสูำานึกในระบับัไฟฟ้ากำาลััง 3(3-0-6)
 (Metaheuristics in Power Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 ทับีทัวิน์การหาค�าเหมาะทีั�สุดแน์วิใหม�	ปญัหาการหาค�าเหมาะ
ทีั�สุดแบีบีวิัตถุุประสงค์เดียวิและหลายวัิตถุุประสงค์	อภิิศึกษาสำานึ์ก	ขั้�น์
ตอน์วิิธีีเชิุงพัิน์ธุีกรรม	การอบีอ�อน์จัำาลอง	การค้น์หาแบีบีตาบูี	การหาค�า
เหมาะทีั�สุดแบีบีฝููงอนุ์ภิาค	การหาค�าเหมาะทีั�สุดแบีบีอาณานิ์คมมด	การ
ค้น์หาควิามบีรรสาน์	การค้น์หาแบีบีน์กกาเหวิ�า	การค้น์หาแบีบีกระแส	
การประยกุต์การหาค�าเหมาะทีั�สุดแบีบี	อภิิศึกษาสำานึ์กเพ่ิ�อแก้ปัญหาทัาง
วิิศวิกรรมไฟฟา้กำาลัง	การระบีเุอกลกัษณเ์คร่�องจัักกลไฟฟา้	การจั�ายโหลด
อย�างประหยัด	การไหลข้องกำาลังไฟฟ้าเหมาะทีั�สุด	การจััดลำาดับีควิาม
สัมพินั์ธ์ีเหมาะทีั�สุดข้องรเีลยป้์องกนั์ใน์ระบีบีไฟฟา้กำาลัง	ด้วิยแน์วิทัางอภิิ
ศึกษาสำานึ์ก	งาน์วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง
	 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,	related	research.

7701035 ระบับัไฟฟ้ากำาลัังสูำาหรับัจ่ัายรถไฟ           3(3-0-6)
 (Railway Electrification)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 ควิามรู้เบ่ี�องต้น์ข้องระบีบีข้น์ส�ง	ภิาพิรวิมข้องระบีบีจั�ายกำาลงั
ไฟฟ้าสำาหรับีรถุไฟ		ระบีบีจั�ายกำาลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงสำาหรับีลากจัูง
รถุไฟ	หลักการและการออกแบีบี	ระบีบีจั�ายกำาลังไฟฟ้ากระแสไฟสลับี
สำาหรับีลากจังูรถุไฟ	การตั�งค�ารีเลยป้์องกนั์และการจััดลำาดับีควิามสมัพินั์ธ์ี
การป้องกัน์	การต�อลงดิน์และการเชุ่�อม	การจัำาลองคอมพิิวิเตอร์ระบีบีจั�าย
กำาลังไฟฟา้สำาหรับีลากจังูรถุไฟ	คณุภิาพิกำาลังไฟฟา้	ระบีบีควิบีคมุประมวิล
ผลและจััดเก็บีข้้อมูล	ระบีบีกำาลังไฟฟ้า	เสริมและการซ�อมบีำารุง	งาน์วิิจััย
ทีั�เกี�ยวิข้้อง
	 Introduction	to	transportation	system,	overview	of	
power	supply	systems	for	railways,	DC	traction	power	supply	
system,	concepts	and	designs,	AC	traction	power	supply	
system,	concepts	and	designs,	protection	relay	setting	and	
coordination,	earthling	and	bonding,	computer	modeling	of	
traction	power	supply	system,	power	quality,	supervisory	
control	and	data	ccquisition	(SCADA),	auxiliary	power	supply	
system	and	maintenance,	related	research.	

7701036 ระบับัไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าขั�นสููง           3(3-0-6)
 (Advanced Electrical Systems in Electric Vehicles)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 การพัิฒน์ายาน์ยน์ต์ไฟฟ้า	ระบีบียาน์ยน์ต์ไฟฟ้า	ระบีบีขั้บี
เคล่�อน์ด้วิยไฟฟ้ามอเตอร์ยาน์ยน์ต์ไฟฟ้า	อิเล็กทัรอนิ์กส์กำาลังและระบีบี
ควิบีคุม	ระบีบีกักเก็บีพิลังงาน์	วิงจัรและระบีบีบีริหารจััดการแบีตเตอรี�	
ระบีบีการชุารจ์ัและมาตรฐาน์การเชุ่�อมต�อยาน์ยน์ต์ไฟฟ้ากับีกริด	งาน์วิิจััย
ทีั�เกี�ยวิข้้อง	
	 Electric	vehicle	development,	electric	vehicle	
systems,	electric	propulsion	systems,	electric	vehicle	motors,	
power	electronics	and	control	systems,	energy	storage	systems,	
circuits	and	battery	management	systems,	charging	systems	
and	standards,	electric	vehicle	to	grid	configuration,	related	
research.	
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7701037 เรื�องคััดุสูรรทางดุ้านระบับัไฟฟ้ากำาลััง 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Power Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 การศึกษาผลงาน์วิิจััยต�าง	ๆ 	ทัางดา้น์ระบีบีไฟฟา้กำาลัง	ทัฤษฎีี
	ระเบีียบีวิิธีี	และขั้�น์ตอน์วิิธีีใหม�	ทีั�น์�าสน์ใจัใน์ปัจัจุับัีน์	และเป็น์ประโยชุน์์
ต�องาน์วิิจััยทัางด้าน์ระบีบีไฟฟ้ากำาลัง
	 Study	of	research	article	concerning	to	power	
systems,	new	theory,	methods	and	algorithms	currently	and	
usefully	for	power	system	research.

(ข)กลุ่ัมวิิชาระบับัคัวิบัคุัม (Control Systems)

7701041 พลัวัิตระบับัแลัะการจัำาลัองสูถานการณ์               3(3-0-6)
 (System Dynamics and Simulation)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 มโน์ทััศน์์เกี�ยวิกับีแบีบีจัำาลองทัางคณติศาสตรข์้องระบีบีพิลวิตั
ฟังก์ชัุน์ถุ�ายโอน์และสมการตัวิแปรสเตต	การก�อรูปสมการอน์ุพัิน์ธ์ีเพ่ิ�อ
อธิีบีายพิลวัิตข้องระบีบี	การหาผลเฉลยข้องสมการอนุ์พัิน์ธ์ี	การหาแบีบี
จัำาลองทัางคณิตศาสตร์ข้องระบีบีทัางไฟฟ้า	การหาแบีบีจัำาลองทัาง
คณิตศาสตร์ข้องระบีบีทัางกล			เชิุงไถุลและเชิุงหมุน์โดยอาศัยสมการการ
เคล่�อน์ทีั�ข้องลากราน์จ์ั	การหาแบีบีจัำาลองทัางคณิตศาสตร์ข้องระบีบีทัาง
กล-ไฟฟ้า	การหาแบีบีจัำาลองทัางคณติศาสตรข์้องระบีบีถุ�ายเทัควิามร้อน์
	ระบีบีระดับี-ข้องเหลวิ	ระบีบีเครน์	และระบีบีลูกบีอล-คาน์	การจัำาลอง
ระบีบีด้วิยโปรแกรมคอมพิิวิเตอร์	งาน์วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง	
	 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,	related	research.

7701042 อภิศึกษาสูำานึกในระบับัคัวิบัคุัม  3(3-0-6)
 (Metaheuristics in Control Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 ทับีทัวิน์การหาค�าเหมาะทีั�สุดแน์วิใหม�	ปญัหาการหาค�าเหมาะ
ทีั�สุดแบีบีวัิตถุุประสงค์เดียวิและหลายตัถุุประสงค์	อภิิศึกษาสำานึ์ก	ขั้�น์ตอน์
วิิธีีเชิุงพัิน์ธุีกรรม	การอบีอ�อน์จัำาลอง	การค้น์หาแบีบีตาบูี	การหาค�าเหมาะ
ทีั�สุดแบีบีฝููงอนุ์ภิาค	การหาค�าเหมาะทีั�สุดแบีบีอาณานิ์คมมด	การค้น์หา
ควิามบีรรสาน์	การค้น์หาแบีบีน์กกาเหวิ�า	การค้น์หาแบีบีกระแส	การ
ประยุกต์การหาค�าเหมาะทีั�สุดแบีบี	อภิิศึกษาสำานึ์กเพ่ิ�อแก้ปัญหาทัาง
วิิศวิกรรมควิบีคุม	การระบีุเอกลักษณ์ระบีบีด้วิยอภิิศึกษาสำานึ์ก	การ
สังเคราะห์	และออกแบีบีระบีบีควิบีคุมอย�างเหมาะทีั�สุดด้วิยแน์วิทัางอภิิ
ศึกษาสำานึ์ก	งาน์วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง
	 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,	related	research.

7701043 การออกแบับัระบับัคัวิบัคุัมขั�นสููง  3(3-0-6)
 (Advanced Control System Design)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 ทับีทัวิน์แน์วิคิดการออกแบีบีระบีบีควิบีคุม	การออกแบีบี
ระบีบีควิบีคุมแบีบีแผน์เดิม	การออกแบีบีระบีบีควิบีคุมแน์วิใหม�	การ
ออกแบีบีระบีบีควิบีคุมเชิุงเส้น์	การออกแบีบีระบีบีควิบีคุมไม�เชิุงเส้น์	การ
ออกแบีบีตัวิควิบีคุม	PID(A)	การตรวิจัสอบีเสถีุยรภิาพิและควิามคงทัน์
ข้องระบีบี	และการจัำาลองระบีบี	ทีั�ได้รับีการออกแบีบีด้วิยโปรแกรม
คอมพิิวิเตอร์	งาน์วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง
	 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,	
related	research.
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7701044 ระบับัคัวิบัคุัมชาญฉลัาดุ  3(3-0-6)
 (Intelligent Control Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 ระบีบีควิบีคุมชุาญฉลาดมูลฐาน์	ระบีบีฐาน์กฏ	การควิบีคุม
แบีบีผู้เชีุ�ยวิชุาญ	ฟัซซีเซต	ฟัซซีลอจิัก	ระบีบีควิบีคมุฟัซซี	โครงข้�ายประสาทั
การควิบีคุมแบีบีนิ์วิโร	การควิบีคุมแบีบีเรียน์รู้	ระบีบีควิบีคุมชุาญฉลาด
แบีบีผสม	ระบีบีควิบีคุมแบีบีนิ์วิโร-ฟัซซี	การค้น์หาแบีบีชุาญฉลาดและ
การระบุีเอกลักษณ์แบีบีจัำาลอง	การวิิเคราะห์สมรรถุน์ะและการตรวิจัสอบี
เสถีุยรภิาพิข้องระบีบีชุาญฉลาด	งาน์วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง
	 Foundations	of	intelligent	control	systems,	rule-
based	systems,	expert	control,	fuzzy	set,	fuzzy	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,	related	research.		

7701045 เคัรื�องจัักรกลัคัวิบัคุัมอิเล็ักทรอนิกส์ู           3(3-0-6)
 (Electronic Control Machines)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 ระบีบีการควิบีคุม เค ร่� อ ง จัักรกลไฟฟ้า โดยใชุ้วิงจัร
อิเล็กทัรอน์ิกส์	หลักการทัำางาน์และพิลวิัตข้องมอเตอร์กระแสตรงและ
มอเตอร์กระแสสลับี	อุปกรณ์สารกึ�งตัวิน์ำากำาลัง	วิงจัรอิน์เวิอร์เตอร์	วิงจัร
คอน์เวิอร์เตอร์สำาหรับีมอเตอร์กระแสตรง	อิน์เวิอร์เตอร์ควิบีคุมมอเตอร์
กระแสสลับี	การควิบีคุมมอเตอร์แบีบีป้อน์กลับี	งาน์วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง	
	 Electric	machine	control	system	using	electronic	
circuits,	operation	principles	and	dynamics	of	direct	current	
motors	and	alternating	current	motors,	power	semiconductor	
devices,	inverter	circuits,	converter	circuits	for	direct	current	
motors,	inverters	for	alternating	current	motors,	feedback	
motor	control,	related	research.	

7701046 ระบับัอาณัติสัูญญาณแลัะคัวิบัคุัมรถไฟ           3(3-0-6)
 (Railway Signaling and Control)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 ควิามรู้เบ่ี�องต้น์ข้องระบีบีการข้น์ส�ง	ภิาพิรวิมข้องระบีบี
อาณัติสัญญาณและการควิบีคุมสำาหรับีรถุไฟ	ระบีบีป้องกัน์การเดิน์รถุไฟ
	มาตรฐาน์ทีั�เกี�ยวิข้้องต�าง	ๆ 	กับีระบีบีอาณติัสัญญาณและการควิบีคมุการ
เดิน์รถุไฟ	ระบีบีอาณติัสัญญาณทีั�ใชุ้กับีรถุไฟเมโทัรหร่อรถุไฟใน์เม่อง	รถุไฟ
ทัางไกล	รถุสิน์ค้าและ/หร่อรถุไฟควิามเร็วิสูง	จุัดสับีราง	ประแจักล	ไฟ
สัญญาณ	ระบีบีบัีงคับีสัมพัิน์ธ์ี	ระบีบีการควิบีคุมรถุไฟ	ปัจัจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง
กับีมนุ์ษย์	ระบีบีอาณัติสัญญาณบีน์รถุไฟและน์อกรถุไฟ	ผังระบีบี
อาณัติสัญญาณสำาหรับีระบีบีรถุไฟ	การวิางแผน์การออกแบีบีและการ
เล่อกเทัคโน์โลยีระบีบีอาณัติสัญญาณทีั�เหมาะสมสำาหรับีระบีบีรถุไฟแบีบี
ต�าง	ๆ	งาน์วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง
	 Introduction	to	transportation	system,	overview	of	
signalling	and	control	for	railways,	train	protection	system,	
train	detection	system,	standards	related	to	the	signalling	and	
train	control,	signalling	for	metro,	mainline,	freight	and/or	high	
speed	line,	turnout/crossovers,	point	machine,	signals,	
interlocking	principle,	train	supervision	system,	human	factor,	
signalling	on-board	and	wayside,	signalling	schematic	diagram/
signalling	configuration	layout,	design	planning	and	appropriate	
signalling	technology	for	different	types	of	the	railways,	related	
research.

7701047 เรื�องคััดุสูรรทางดุ้านระบับัคัวิบัคุัม  3(3-0-6)
 (Selected Topics in Control Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 การศึกษาผลงาน์วิิจััยต�าง	ๆ	ทัางด้าน์ระบีบีควิบีคุม	ทัฤษฎีี	
ระเบีียบีวิิธีี	และขั้�น์ตอน์วิิธีีใหม�ทีั�น์�าสน์ใจัใน์ปัจัจุับัีน์	และเป็น์ประโยชุน์์
ต�องาน์วิิจััยทัางด้าน์ระบีบีควิบีคุม
	 Study	of	research	article	concerning	to	control	
systems,	new	theory,	methods	and	algorithms	currently	and	
usefully	for	control	system	research.

201



หมวิดุวิิชาวิิทยานิพนธ์ี
(ก) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์ี 48 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 1 (1.1)

7701051 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 1  8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 1)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 กำาหน์ดอาจัารย์ทีั�ปรึกษาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	และอาจัารย์ทีั�ปรึกษา
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีร�วิม	(ถุ้าหากจัำาเป็น์)	กำาหน์ดหัวิข้้อวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	ส่บีค้น์งาน์
วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้องกับีวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เริ�มจััดทัำาเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อ
รายงาน์ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Defining	thesis	advisor	and	co-adviser	(if	necessary),	
defining	thesis	research	topic,	literature	survey	concerning	to	
thesis	research,	initiate	thesis	proposal,	submitting	thesis	
research	progression	report	at	the	end	of	semester.

7701052 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 2 8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 2)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701051 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 1
 Prerequisite: 7701051 Doctoral Thesis 1
	 ดำาเน์ิน์การวิิจััยวิิทัยาน์ิพิน์ธี์ตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	จััดเตรียม
บีทัควิามวิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิ	จััดทัำาเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อรายงาน์ควิาม
ค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
preparation	of	research	article	to	publish,	thesis	proposal,	
submit	thesis	research	progression	report	at	the	end	of	
semester.

7701053 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 3 8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 3)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701052 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 2
 Prerequisite: 7701052 Doctoral Thesis 2
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	เสน์อบีทัควิาม
วิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิ	จััดเตรียมบีทัควิามวิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิใน์วิารสารวิิชุาการ	สอบี
วัิดคุณสมบัีติ	เสน์อเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์าการ
ทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา

	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
submit	research	article	to	publish,	preparation	of	research	
article	to	publish	in	journal,	qualification	examination,	submit	
thesis	proposal,	submit	thesis	research	progression	report	at	
the	end	of	semester.

7701054 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 4 8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 4)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701053 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 3
 Prerequisite: 7701053 Doctoral Thesis 3
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	เสน์อบีทัควิาม
วิิจััยเพ่ิ�อตพิีิมพิ	์สอบีเคา้โครงวิิทัยาน์พิิน์ธี	์เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน์า้การ
ทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
submit	research	article	to	publish,	thesis	proposal	examination,	
submit	thesis	research	progression	report	at	the	end	of	
semester.

7701055 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 5  8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 5)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701054 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 4
 Prerequisite: 7701054 Doctoral Thesis 4
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยาน์ิพิน์ธี์	ตีพิิมพ์ิ
บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์า
การทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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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7701056 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 6 8(8-0-16)
 (Doctoral Thesis 6)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701055 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 5
 Prerequisite: 7701055 Doctoral Thesis 5
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	จัน์เสร็จั
สมบูีรณ์	ตีพิิมพิ์บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อ
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีฉบัีบีสมบูีรณ์	และสอบีป้องกัน์วิิทัยานิ์พิน์ธ์ี
	 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) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์ี 72 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 1 (1.2)

7701061 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 1  9(9-0-18)
 (Doctoral Thesis 1)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 กำาหน์ดอาจัารย์ทีั�ปรึกษาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	และอาจัารย์ทีั�ปรึกษา
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีร�วิม	(ถุ้าหากจัำาเป็น์)	กำาหน์ดหัวิข้้อวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	ส่บีค้น์งาน์
วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้องกับีวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เริ�มจััดทัำาเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อ
รายงาน์ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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.

7701062 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 2   9(9-0-18)
 (Doctoral Thesis 2)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701061 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 1
 Prerequisite: 7701061 Doctoral Thesis 1
	 ดำาเน์ิน์การวิิจััยวิิทัยาน์ิพิน์ธี์ตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	จััดเตรียม
บีทัควิามวิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิ	จััดทัำาเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อรายงาน์ควิาม
ค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา

	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
preparation	of	research	article	to	publish,	thesis	proposal,	
submit	thesis	research	progression	report	at	the	end	of	
semester.

7701063 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 3 9(9-0-18)
 (Doctoral Thesis 3)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701062 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 2
 Prerequisite: 7701062 Doctoral Thesis 2
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	เสน์อบีทัควิาม
วิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิ	จััดเตรียมบีทัควิามวิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิใน์วิารสารวิิชุาการ	สอบี
วัิดคุณสมบัีติ	เสน์อเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์าการ
ทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
submit	research	article	to	publish,	preparation	of	research	
article	to	publish	in	journal,	qualification	examination,	submit	
thesis	proposal,	submit	thesis	research	progression	report	at	
the	end	of	semester.

7701064 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 4  9(9-0-18)
 (Doctoral Thesis 4)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701063 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 3
 Prerequisite: 7701063 Doctoral Thesis 3
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	เสน์อบีทัควิาม
วิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิใน์วิารสารวิิชุาการ	สอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธี	์เสน์อรายงาน์
ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
submit	research	article	to	publish	in	journal,	thesis	proposal	
examination,	submit	thesis	research	progression	report	at	the	
end	of	semester.
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7701065 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 5 9(9-0-18)
 (Doctoral Thesis 5)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701064 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 4
 Prerequisite: 7701064 Doctoral Thesis 4
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธี์	ตีพิิมพ์ิ
บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์า
การทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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.

7701066 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 6  9(9-0-18)
 (Doctoral Thesis 6)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701065 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 5
 Prerequisite: 7701065 Doctoral Thesis 5
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธี์	ตีพิิมพ์ิ
บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์า
การทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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.

7701067 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 7 9(9-0-18)
 (Doctoral Thesis 7)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701066 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 6
 Prerequisite: 7701066 Doctoral Thesis 6
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธี์	ตีพิิมพ์ิ
บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์า

การทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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.

7701068 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 8 9(9-0-18)
 (Doctoral Thesis 8) 
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701067 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 7
 Prerequisite: 7701067 Doctoral Thesis 7
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	จัน์เสร็จั
สมบูีรณ์	ตีพิิมพิ์บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อ
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีฉบัีบีสมบูีรณ์	และสอบีป้องกัน์วิิทัยานิ์พิน์ธ์ี
	 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.

(คั) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์ี 36 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)

7701071 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 1  6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 1)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 กำาหน์ดอาจัารย์ทีั�ปรึกษาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	และอาจัารย์ทีั�ปรึกษา
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีร�วิม	(ถุ้าหากจัำาเป็น์)	กำาหน์ดหัวิข้้อวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	ส่บีค้น์งาน์
วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้องกับีวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เริ�มจััดทัำาเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อ
รายงาน์ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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.
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7701072 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 2  6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 2)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701071 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 1
 Prerequisite: 7701071 Doctoral Thesis 1
 ดุำาเนินการวิิจััยวิิทยานิพนธี์ตามหัวิข้อที�กำาหนดุ จััดเตรียม
บีทัควิามวิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิ	จััดทัำาเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อรายงาน์ควิาม
ค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
preparation	of	research	article	to	publish,	thesis	proposal,	
submit	thesis	research	progression	report	at	the	end	of	
semester.

7701073 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 3  6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 3)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701072 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 2
 Prerequisite: 7701072 Doctoral Thesis 2
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	เสน์อบีทัควิาม
วิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิ	จััดเตรียมบีทัควิามวิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิใน์วิารสารวิิชุาการ	สอบี
วัิดคุณสมบัีติ	เสน์อเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์าการ
ทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
submit	research	article	to	publish,	preparation	of	research	
article	to	publish	in	journal,	qualification	examination,	submit	
thesis	proposal,	submit	thesis	research	progression	report	at	
the	end	of	semester.

7701074 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 4  6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 4)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701073 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 3
 Prerequisite: 7701073 Doctoral Thesis 3
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	เสน์อบีทัควิาม
วิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิใน์วิารสารวิิชุาการ	สอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อรายงาน์
ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
submit	research	article	to	publish	in	journal,	thesis	proposal	

examination,	submit	thesis	research	progression	report	at	the	
end	of	semester.

7701075 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 5 6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 5)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701074 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 4
 Prerequisite: 7701074 Doctoral Thesis 4
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยาน์ิพิน์ธี์	ตีพิิมพ์ิ
บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์า
การทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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.

7701076 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 6  6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 6)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701075 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 5
 Prerequisite: 7701075 Doctoral Thesis 5
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	จัน์เสร็จั
สมบูีรณ์	ตีพิิมพิ์บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อ
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีฉบัีบีสมบูีรณ์	และสอบีป้องกัน์วิิทัยานิ์พิน์ธ์ี
	 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.
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(ง) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์ี 48 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.2)

7701081 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 1  6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 1)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: ไม่มี
	 กำาหน์ดอาจัารย์ทีั�ปรึกษาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	และอาจัารย์ทีั�ปรึกษา
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีร�วิม	(ถุ้าหากจัำาเป็น์)	กำาหน์ดหัวิข้้อวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	ส่บีค้น์งาน์
วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้องกับีวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เริ�มจััดทัำาเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อ
รายงาน์ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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.

7701082 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 2                        6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 2)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701081 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 1
 Prerequisite: 7701081 Doctoral Thesis 1
	 ดำาเน์ิน์การวิิจััยวิิทัยาน์ิพิน์ธี์ตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	จััดเตรียม
บีทัควิามวิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิ	จััดทัำาเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อรายงาน์ควิาม
ค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
preparation	of	research	article	to	publish,	thesis	proposal,	
submit	thesis	research	progression	report	at	the	end	of	
semester.

7701083 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 3 6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 3)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701082 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 2
 Prerequisite: 7701082 Doctoral Thesis 2
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	เสน์อบีทัควิาม
วิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิ	จััดเตรียมบีทัควิามวิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิใน์วิารสารวิิชุาการ	สอบี
วัิดคุณสมบัีติ	เสน์อเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์าการ
ทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	

submit	research	article	to	publish,	preparation	of	research	
article	to	publish	in	journal,	qualification	examination,	submit	
thesis	proposal,	submit	thesis	research	progression	report	at	
the	end	of	semester.

7701084 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 4  6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 4)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701083 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 3
 Prerequisite: 7701083 Doctoral Thesis 3
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	เสน์อบีทัควิาม
วิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิใน์วิารสารวิิชุาการ	สอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธี	์เสน์อรายงาน์
ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
submit	research	article	to	publish	in	journal,	thesis	proposal	
examination,	submit	thesis	research	progression	report	at	the	
end	of	semester.

7701085 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 5  6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 5)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701084 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 4
 Prerequisite: 7701084 Doctoral Thesis 4
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยาน์ิพิน์ธี์	ตีพิิมพ์ิ
บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์า
การทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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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7701086 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 6 6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 6
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701085 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 5
 Prerequisite: 7701085 Doctoral Thesis 5
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธี์	ตีพิิมพ์ิ
บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์า
การทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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.

7701087 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 7  6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 7)
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701086 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 6
 Prerequisite: 7701086 Doctoral Thesis 6
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธี์	ตีพิิมพ์ิ
บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์า
การทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภิาคการศึกษา
	 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.

7701088 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 8 6(6-0-12)
 (Doctoral Thesis 8) 
 วิิชาบัังคัับัก่อน: 7701087 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 7
 Prerequisite: 7701087 Doctoral Thesis 7
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	จัน์เสร็จั
สมบูีรณ์	ตีพิิมพิ์บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อ

วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีฉบัีบีสมบูีรณ์	และสอบีป้องกัน์วิิทัยานิ์พิน์ธ์ี
	 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.
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
(ปรับัปรุง พ.ศ. 2563)

1. หมวิดุวิิชาเสูริมพ้�นฐาน (Remedial Course)
	 	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0101 ภาษาอัังกฤษขั�นสููงระดัุบับััณฑิิตศึกษา 0(0-0-0)
  (Advanced English for Graduate Studies)
    (ไม่นับัหน่วิยกิต)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 เพ่ื่�อเพิื่�มและพัื่ฒน�ขีีด้คว�มส�ม�รถกิ�รใช้้ภ�ษ�อังกิฤษ		โด้ย
ม่่งเน้นทัักิษะด้้�นกิ�รเขีียน	กิ�รอ่�น	กิ�รพูื่ด้และกิ�รฟัังภ�ษ�อังกิฤษ	เสริม
สร้�งคว�มแข็ีงแกิร่งในกิ�รเข้ี�ใจำข้ีอมูลข่ี�วส�ร	แปลคว�ม	และสร่ปส�ระ
สำ�คัญจำ�กิบทัคว�ม	ว�รส�ร	ตำ�ร�	และส่�ออิเล็กิทัรอนิกิส์	ตลอด้จำนนำ�
เสนอง�นและส่�อส�รกัิบผูู้้อ่�นเป็นภ�ษ�อังกิฤษ
	 	 Develop	English	proficiency	especially	in	writing,	
reading,	speaking,	and	listening	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.	

PHD0102 ปรัชญาทางสัูงคัมศาสูตร์แลัะสูถิิติขั�นสููงเพ้�อัการวิิจัยทาง  
  ธุุรกิจ  0(0-0-0)
  (Philosophy of Social Science and Advanced
  Statistic for Business Research) (ไม่นับัหน่วิยกิต)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 ศึึกิษ�หลักิกิ�รทั�งสถิติเพ่ื่�อกิ�รวิจัำย	แหล่งทีั�ม�และประเภทั
ขีองข้ีอมูลทั�งธุ่รกิิจำ	วิธีุกิ�รทั�งสถิติพื่รรณน�และสถิติเพ่ื่�อกิ�รวิเคร�ะห์
คว�มสัมพัื่นธ์ุระหว่�งตัวแปร	กิ�รนำ�สถิติไปประย่กิต์ใช้้ในง�นวิจัำยด้้�น
บริห�รธุร่กิิจำในรปูแบบต�่ง	ๆ 	ตลอด้จำนโปรแกิรมสำ�เร็จำรูปทั�งสถติิในกิ�ร
วิจัำย	กิ�รนำ�เสนอ	กิ�รอ่�น	และกิ�รแปลคว�ม	ผู้ลลัพื่ธ์ุต�มม�ตรฐ�นส�กิล

	 	 To	study	the	statistics	principles	of	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	
computer	program	for	research	and	the	method	to	propose,	
interpret	and	summarize	the	results	for	international	standard.

PHD0103 ปฏิิบััติการงานวิิจัยขั�นสููง 0(0-0-0)
  (Advanced Business Research Workshop)
    (ไม่นับัหน่วิยกิต)
          วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 เป็นวิช้�ด้้�นปฎิิบัติกิ�รโด้ยเฉพื่�ะเพ่ื่�ออำ�นวยคว�มสะด้วกิและ
พัื่ฒน�	ฝึึกิฝึน	ทัักิษะกิ�รเขีียนง�นวิจัำย	และด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อคว�มสำ�เร็จำ	
นอกิจำ�กินั�นเพ่ื่�อเรียนรู้วิธีุกิ�รเขีียนบทัคว�มวิช้�กิ�รทีั�สัมพัื่นธ์ุกัิบ
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	เพ่ื่�อตีพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่ผู้ลง�นวิจัำยต�มม�ตรฐ�นระด้ับประเทัศึ
และน�น�ช้�ติ	โด้ยเน้นกิ�รลงม่อปฏิิบัติจำริง
	 This	is	a	specific	method	course	to	facilitate,	develop	
and	practice	research	and	dissertation	writing	skill	for	
accomplishment.	In	addition,	learning	how	to	write	academic	
articles	relate	to	dissertation	for	publications	to	meet	national	
and	international	Standard.	It	conducts	on	workshop	aspect.

2. หมวิดุวิิชาพ้�นฐาน
	 	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0201 คัวิามรู�พ้�นฐานทางธุุรกิจ          3(3-0-6)
  (Foundations of Business Knowledge) (ไม่นับัหน่วิยกิต)                               
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 เป็นองค์คว�มรู้พ่ื่�นฐ�นทั�งธุ่รกิิจำทัั�งด้้�นทัฤษฎีิและเชิ้ง
ประจัำกิษ์	เพ่ื่�อให้เกิิด้คว�มเข้ี�ใจำองค์ประกิอบในกิ�รด้ำ�เนินธุ่รกิิจำทีั�สำ�คัญ	
ทัั�งด้้�นกิ�รเงิน	กิ�รผู้ลิต	กิ�รตล�ด้	กิ�รจัำด้กิ�รทัรัพื่ย�กิรมน่ษย์และกิ�ร
บริห�ร	อีกิทัั�งเป็นกิ�รบูรณ�กิ�รหน้�ทีั�หลักิขีองกิ�รบริห�รจัำด้กิ�ร	
(Functions	of	Management)		ได้้แก่ิ	กิ�รว�งแผู้น	กิ�รจัำด้องค์กิ�ร	กิ�ร
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ชั้กินำ�	และกิ�รควบค่ม	ผู่้�นเคร่�องม่อและแนวคดิ้ทัฤษฎิทีั�งบรหิ�รธุร่กิิจำ
ซึึ่�งเป็นทีั�ยอมรับโด้ยทัั�วไป
					 	 It	is	about	the	theoretical	and	empirical	foundations	
of	business	knowledge.	Through	develop	understanding	major	
functions	of	business	(finance,	operation,	marketing,	human	
resource	management	and	management).	Moreover,	integrating	
functions	of	management	–	planning,	Organizing,	leading	and	
controlling	through	management	tools	and	concepts	that	are	
accepted	in	general.
 
3. หมวิดุวิิชาบัังคัับั 
	 	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

PHD0301 ปรัชญาแลัะทฤษฎีีการจัดุการขั�นสููง          3(3-0-6)
  (Philosophy and Advanced  
   Management Theories) 
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 ศึึกิษ�ปรัช้ญ�	พัื่ฒน�กิ�รแนวคิด้	ทัฤษฎีิทั�งกิ�รจัำด้กิ�รด้้วย
กิ�รบูรณ�กิ�รและกิ�รประย่กิต์ใช้้	เพ่ื่�อให้เกิิด้ผู้ลิตภ�พื่สูงส่ด้ในองค์กิ�ร	
กิ�รค้นคว้�และศึึกิษ�จำ�กิบทัคว�มวิจัำยและรูปแบบจำำ�ลอง	เพ่ื่�อนำ�เสนอ
องค์คว�มรู้	ทัฤษฎิี	ด้้�นกิ�รจัำด้กิ�รสมัยใหม่และกิ�รพื่ัฒน�กิลย่ทัธ์ุใน
ประเด็้นร่วมสมัย	โด้ยนำ�ม�ประย่กิต์ใช้้ในสถ�นกิ�รณ์จำริง
	 	 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	
contemporary	issues	applied	in	a	real	situation.

PHD0302 วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง 1          3(3-0-6)
  (Advanced Research Methodology 1)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite : None
	 	 ศึึกิษ�หลักิกิ�รขีองกิ�รออกิแบบง�นวิจัำยทั�งธุ่รกิิจำ	วิเคร�ะห์
และสังเคร�ะห์ปัญห�วิจัำยได้้อย่�งเป็นรูปธุรรม	รวมทัั�งส�ม�รถประย่กิต์

หลักิกิ�รทั�งวจัิำยธุ่รกิิจำร่วมกิบักิ�รใช้้สถติิขัี�นสูงในกิ�รเส�ะห�คว�มรู้และ
นำ�เสนอผู้ลได้้
	 	 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.

PHD0303 วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง 2          3(3-0-6)
  (Advanced Research Methodology 2)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 วิธีุกิ�รด้ำ�เนินกิ�รทีั�เหม�ะสมกัิบกิ�รวิจัำยเชิ้งปริม�ณ	หลักิคิด้
ทั�งทัฤษฎีิและกิ�รนำ�ม�สู่ข้ีอมูลเชิ้งประจัำกิษ์และกิ�รสร้�งม�ตรวัด้		กิ�ร
วิเคร�ะห์เพ่ื่�อค้นห�คว�มสัมพัื่นธ์ุระหว่�งตัวแปรโด้ยใช้้สถิติขัี�นสูง	ในกิ�ร
วิเคร�ะห์ด้้วยซึ่อฟัต์แวร์	 	
	 	 	 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. หมวิดุวิิชาเล้ัอัก 
	 	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0401 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการจัดุการ 3(3-0-6)
  (Research Seminar in Selected Management   
   Topics)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 ศึึกิษ�	วิเคร�ะห์	อภิปร�ย	และบูรณ�กิ�รประเด้็นทั�งกิ�ร
จัำด้กิ�รธุ่รกิิจำรว่มสมัยทีั�ครอบคล่มหน้�ทีั�ทั�งกิ�รจัำด้กิ�รธุ่รกิิจำ	และศึ�สตร์
ทีั�เกีิ�ยวข้ีองทัั�งในอด้ตีและปจัำจ่ำบัน	โด้ยผู่้�นกิ�รเรียนรู้จำ�กิง�นวจัิำย	แนวคดิ้	
และทัฤษฎีิทีั�ได้้ม�ตรฐ�นส�กิล	เพ่ื่�อเสริมสร้�งโอกิ�สในกิ�รค้นพื่บองค์
คว�มรู้ทั�งกิ�รจัำด้กิ�รธุ่รกิิจำสมัยใหม่
	 	 Study,	analyze,	discuss	and	integrate	on	contemporary	
business	management	issues.	The	topics	should	cover	all	
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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.

PHD0402 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการตลัาดุ 3(3-0-6)
  (Research Seminar in Selected Marketing Topics)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 ศึึกิษ�วิธีุกิ�ร	และกิลย่ทัธ์ุทั�งกิ�รตล�ด้ขัี�นสูง	กิ�รวิเคร�ะห์
ประเด็้นปัญห�ร่วมสมัย	สภ�วะแวด้ล้อม	กิล่่มเป้�หม�ย	ตลอด้จำนเทัคนิค
กิ�รจัำด้กิ�รกิ�รตล�ด้ทีั�ประสบผู้ลสำ�เร็จำ	กิ�รบรูณ�กิ�รองค์คว�มรู้ทั�งกิ�ร
ตล�ด้	เพ่ื่�อก่ิอให้เกิิด้นวัตกิรรมทั�งกิ�รตล�ด้ทีั�ส�ม�รถนำ�ไปประยก่ิต์ใช้้ได้้
จำริงและสัมฤทัธิุ�ผู้ล
	 	 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.

PHD0403 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Research Seminar in Selected Financial Topics)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 ศึึกิษ�กิ�รพื่ฒัน�กิ�รจำดั้กิ�รทั�งกิ�รเงนิ	เพ่ื่�อห�ทัฤษฎิกีิ�รเงนิ
ทีั�สำ�คัญ	โด้ยใช้้กิรณีศึึกิษ�กิ�รวิจัำยในกิ�รวิเคร�ะห์ปัญห�ในกิ�รสัมมน�
ในหัวข้ีอทีั�สำ�คัญและน่�สนใจำ	อ�ทิั	กิ�รจัำด้กิ�รเงินท่ันหม่นเวียน	กิ�ร
บริห�รคว�มเสี�ยง	กิ�รพื่ย�กิรณ์ทั�งกิ�รเงิน	กิ�รวิเคร�ะห์กิ�รลงท่ัน	
ปัญห�ด้้�นหลักิทัรัพื่ย์ทัั�งภ�ครัฐและเอกิช้น	กิ�รประเมินด้้�นธุ่รกิิจำเพ่ื่�อ
กิ�รตัด้สินใจำ
	 	 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	seminar.

5. หมวิดุวิิชาการสูอับัวัิดุคุัณสูมบััติ
	 	 										จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0501 การสูอับัวัิดุคุัณสูมบััติ 0(0-0-0)
  (Qualifying Examination)         (ไม่นับัหน่วิยกิต)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 เป็นกิ�รวัด้ขีีด้คว�มรู้คว�มส�ม�รถโด้ยบูรณ�กิ�รองค์คว�มรู้
ด้้�นบริห�ร	ทัั�งทั�งด้้�นทัฤษฎิีและกิ�รประย่กิต์ใช้้ในง�นวิจัำย	เพ่ื่�อแสด้ง
ให้เหน็ถงึคว�มเข้ี�ใจำอย�่งลกึิซึึ่�งขีองเน่�อห�ส�ระทีั�จำะนำ�ไปสู่ร�กิฐ�นกิ�ร
ทัำ�ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุต่อไป	ทัั�งนี�กิ�รสอบวัด้ค่ณสมบัติเป็นแบบข้ีอเขีียนและ/หร่อ
ป�กิเปล่�
	 	 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. หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (1.1)
	 	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0601 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (1) 8(0-0-16)
  (Dissertation Type) (1)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 ศึึกิษ�เชิ้งวิเคร�ะห์ประเด็้นปัญห�กิ�รวิจัำยด้้�นกิ�รบริห�ร
จัำด้กิ�รทั�งธุ่รกิิจำจำ�กิเอกิส�รและง�นวิจัำยทั�งวิช้�กิ�ร	เพ่ื่�อสร้�งง�นวิจัำย
ใหม่หร่อต่อยอด้ง�นวิจัำย	กิำ�หนด้หัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	ค้นคว้�	แหล่งทีั�ม�ขีอง
ข้ีอมูลและทัฤษฎีิทีั�เกีิ�ยวข้ีองในกิ�รวิจัำย	และเสนอหัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อ
ขีออน่มัติ
	 	 Analytical	study	on	selected	research	problems	in	
management	area	from	the	documents	and	academic	
researches	to	develop	new	research	or	extension	research	for	
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a	new	knowledge.	Define	dissertation	topic.	Searching	for	data	
sources	and	theories	related	to	the	research.	Submit	concept	
paper	to	be	approved.

PHD0602 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (2) 8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (2)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: PHD0601 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (1)
  Prerequisite: PHD0601 Dissertation Type 1 (1)
	 	 ทับทัวนวรรณกิรรม	กิรอบแนวคิด้	ทัฤษฎีิ	เพ่ื่�อพื่ัฒน�กิรอบ
แนวคิด้รวบยอด้ในกิ�รทัำ�วิจัำย	จำ�กิผู้ลกิ�รบูรณ�กิ�รหลักิกิ�ร	แนวคิด้	
ทัฤษฎีิและหลกัิส�กิล	โด้ยทัั�วไปด้้�นกิ�รบรหิ�รจำดั้กิ�รทีั�ได้้จำ�กิผู้ลกิ�รวจัิำย	
ทัำ�ให้ได้้กิรอบแนวคิด้ทัฤษฎิีทีั�ชั้ด้เจำน	ตรงประเด้็นและวัตถ่ประสงค์ขีอง
กิ�รวิจัำย
	 	 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.

PHD0603 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (3) 8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (3)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: PHD0602 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (2)
  Prerequisite: PHD0602 Dissertation Type 1 (2)
	 	 ด้ำ�เนินกิ�รต�มขัี�นตอนขีองข้ีอเสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	นำ�เสนอ
ระเบียบวิธีุกิ�รวจำัย	โด้ยกิ�รพื่ัฒน�เคร่�องม่อวิจัำย	เทัคนิคกิ�รรวบรวม
ข้ีอมูล	วิเคร�ะห์	อภิปร�ย	และสร่ปผู้ลกิ�รวิจัำย
	 	 Refine	research	proposal	and	propose	research	
methodology	focus	on	developing	research	instruments,	data	
collection	techniques,	analysis,	discussion,	and	summary.

PHD0604 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (4) 8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (4)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: PHD0603 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (3)
  Prerequisite: PHD0603 Dissertation Type 1 (3)
	 	 ร�ยง�นผู้ลกิ�รวิจัำยด้ำ�เนินกิ�รสอบเค้�โครงด่้ษฎีินิพื่นธ์ุและ
ข้ีอแนะนำ�จำ�กิคณะกิรรมกิ�รประเมินผู้ลด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	ข้ีอคิด้เห็นและข้ีอ
เสนอแนะกิระทัำ�โด้ยผูู้้มีส่วนร่วมกิ�รพิื่จำ�รณ�	ได้้แก่ิ	ผูู้้เชี้�ยวช้�ญจำ�กิภ�ค
เอกิช้นและภ�ครัฐ	รวมทัั�งคณะกิรรมกิ�รทีั�ปรึกิษ�ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	กิ�รเตรียม
กิ�รในกิ�รเสนอบทัคว�มวิจัำยเพ่ื่�อตีพิื่มพ์ื่ในว�รส�รวิช้�กิ�รต่อไป
	 	 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.

PHD0605 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (5) 8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (5)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: PHD0604 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (4)
  Prerequisite: PHD0604 Dissertation Type 1 (4)
	 	 นำ�เสนอผู้ลง�นวิจัำยต่อส�ธุ�รณะ	อันประกิอบด้้วยคณะ
กิรรมกิ�รด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	ผูู้้เชี้�ยวช้�ญทัั�งภ�ยในและภ�ยนอกิอภิปร�ย	แลกิ
เปลี�ยนคว�มคิด้เห็น	ให้คว�มรู้และข้ีอแนะนำ�	เพ่ื่�อคว�มสมบูรณ์ขีอง
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ
	 	 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.
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PHD0606 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (6) 8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (6)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: PHD0605 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (5)
  Prerequisite: PHD0605 Dissertation Type 1 (5)
	 	 นำ�ข้ีอเสนอแนะและคำ�แนะนำ�จำ�กิผูู้้ร่วมอภิปร�ยทัั�งภ�ยใน
และภ�ยนอกิม�ปรับปร่งแก้ิไขีต�มคว�มเห็นช้อบขีองคณะกิรรมกิ�รทีั�
ปรึกิษ�ด่้ษฎีินิพื่นธุ์	นำ�เสนอด่้ษฎีินิพื่นธุ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกิัน	
นักิศึึกิษ�ต้องนำ�ไปผู้ลง�นวิจัำยเผู้ยแพื่ร่	และลงตีพื่ิมพ์ื่แก่ิส�ธุ�รณะ	ต�ม
เกิณฑ์์ขีองหลักิสูตร	
	 	 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.

7. หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (2.1)
	 	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0701 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (1) 9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (1)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
  Prerequisite: None
	 	 ศึึกิษ�เชิ้งวิเคร�ะห์ประเด็้นปัญห�กิ�รวิจัำยด้้�นกิ�รบริห�ร
จัำด้กิ�รทั�งธุ่รกิิจำจำ�กิเอกิส�รและง�นวิจัำยทั�งวิช้�กิ�ร	เพ่ื่�อสร้�งง�นวิจัำย
ใหม่หร่อต่อยอด้ง�นวิจัำย	กิำ�หนด้หัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	ค้นคว้�	แหล่งทีั�ม�ขีอง
ข้ีอมูลและทัฤษฎีิทีั�เกีิ�ยวข้ีองในกิ�รวิจัำย	และเสนอหัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อ
ขีออน่มัติ
	 	 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.

PHD0702 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (2) 9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (2)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: PHD0701 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (1)
  Prerequisite: PHD0701 Dissertation Type 1 (1)
	 	 ทับทัวนวรรณกิรรม	กิรอบแนวคิด้	ทัฤษฎีิ	เพ่ื่�อพัื่ฒน�กิรอบ
แนวคิด้รวบยอด้ในกิ�รทัำ�วิจัำย	จำ�กิผู้ลกิ�รบูรณ�กิ�รหลักิกิ�ร	แนวคิด้	
ทัฤษฎีิและหลักิส�กิล	โด้ยทัั�วไปด้้�นกิ�รบริห�รจัำด้กิ�รทีั�ได้้จำ�กิผู้ลกิ�รวิจัำย	
ทัำ�ให้ได้้กิรอบแนวคิด้ทัฤษฎีิทีั�ชั้ด้เจำน	ตรงประเด็้นและวัตถ่ประสงค์ขีอง
กิ�รวิจัำย
	 	 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.

PHD0703 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (3) 9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (3)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: PHD0702 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (2)
  Prerequisite: PHD0702 Dissertation Type 1 (2)
	 	 					ด้ำ�เนินกิ�รต�มขัี�นตอนขีองข้ีอเสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	นำ�เสนอ
ระเบียบวิธีุกิ�รวจัำย	โด้ยกิ�รพัื่ฒน�เคร่�องม่อวิจัำย	เทัคนิคกิ�รรวบรวม
ข้ีอมูล	วิเคร�ะห์	อภิปร�ย	ตลอด้จำนสร่ปผู้ลกิ�รวิจัำยและเขีียนร�ยง�นกิ�ร
วิจัำย	ทัั�งนี�กิระทัำ�ขึี�นภ�ยใต้คำ�ปรึกิษ�และชี้�แนะโด้ยผูู้้เชี้�ยวช้�ญจำ�กิภ�ค
รัฐและเอกิช้น	รวมทัั�งคณะกิรรมกิ�รทีั�ปรึกิษ�ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ
	 	 					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.	
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PHD0704 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (4) 9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (4)
  วิิชาบัังคัับัก่อัน: PHD0703 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (3)
  Prerequisite: PHD0703 Dissertation Type 1 (3)
	 	 นำ�เสนอผู้ลง�นวิจัำยต่อส�ธุ�รณะ	อันประกิอบด้้วยคณะ
กิรรมกิ�รด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	ผูู้้เชี้�ยวช้�ญทัั�งภ�ยในและภ�ยนอกิอภิปร�ย	แลกิ
เปลี�ยนคว�มคิด้เห็น	ให้คว�มรู้และข้ีอแนะนำ�	เพ่ื่�อคว�มสมบูรณ์ขีอง
ด่้ษฎีินิพื่นธุ์	นำ�ข้ีอเสนอแนะและคำ�แนะนำ�จำ�กิผูู้้ร่วมอภิปร�ยทัั�งภ�ยใน
และภ�ยนอกิม�ปรับปร่งแก้ิไขีต�มคว�มเห็นช้อบขีองคณะกิรรมกิ�รทีั�
ปรึกิษ�ด่้ษฎีินิพื่นธุ์	นำ�เสนอด่้ษฎีินิพื่นธุ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกิัน	
นักิศึึกิษ�ต้องนำ�ผู้ลง�นวิจัำยไปเผู้ยแพื่ร่	และลงตีพื่ิมพ์ื่แก่ิส�ธุ�รณะ	ต�ม
เกิณฑ์์ขีองหลักิสูตร	
	 	 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	
committee.	Submit	completed	dissertation	for	defense	
examination.	Student	will	be	responsible	for	public	
dissemination	through	publication	or	internet	to	meet	the	
requirement	of	the	program.
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
(หลัักสููตรนานาชาติ)

1. หมวิดุวิิชาเสูริมพ้ื้�นฐาน (Remedial Course)
  จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0101 ภาษาอัังกฤษขั�นสููงระดัุบับััณฑิิตศึึกษา          0(0-0-0)
 (Advanced English for Graduate Studies )                                
 (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 เพ่ื่�อเพิื่�มและพัื่ฒนาขีีด้ความสามารถกิารใช้้ภาษาอังกิฤษ  โด้ย
ม่่งเน้นทัักิษะด้้านกิารเขีียน กิารอ่าน กิารพูื่ด้และกิารฟัังภาษาอังกิฤษ เสริม
สร้างความแข็ีงแกิร่งในกิารเข้ีาใจข้ีอมูลข่ีาวสาร แปลความ และสร่ปสาระ
สำาคัญจากิบทัความ วารสาร ตำารา และส่�ออิเล็กิทัรอนิกิส์ ตลอด้จนนำาเสนอ
งานและส่�อสารกัิบผูู้้อ่�นเป็นภาษาอังกิฤษ
 Develop English proficiency especially in writing, 
reading, speaking, and listening 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. 

PHD0102 ปรัชญาทางสัูงคัมศึาสูตร์แลัะสูถิิติขั�นสููง 0(0-0-0)
 เพ้ื้�อัการวิิจัยทางธุุรกิจ  
 (Philosophy of Social Science and Advanced   
 Statistic for Business Research) (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite   : None
 ศึึกิษาหลักิกิารทัางสถิติเพ่ื่�อกิารวิจัย แหล่งทีั�มาและประเภทัขีอง
ข้ีอมูลทัางธุ่รกิิจ วิธีุกิารทัางสถิติพื่รรณนาและสถิติเพ่ื่�อกิารวิเคราะห์ความ
สัมพัื่นธ์ุระหวา่งตวัแปร กิารนำาสถิติไปประยก่ิตใ์ช้้ในงานวิจัยด้้านบริหารธุร่กิิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอด้จนโปรแกิรมสำาเร็จรูปทัางสถิติในกิารวิจัย กิารนำา
เสนอ กิารอ่าน และกิารแปลความ ผู้ลลัพื่ธ์ุตามมาตรฐานสากิล
 To study the statistics principles of 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 computer program for 
research and the method to propose, interpret and summarize 
the results for international standard.

PHD0103 ปฏิิบััติการงานวิิจัยขั�นสููง 0(0-0-0)
 (Advanced Business Research Workshop)  
   (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite   : None
 เป็นวิช้าด้้านปฎิิบัติกิารโด้ยเฉพื่าะเพ่ื่�ออำานวยความสะด้วกิและ
พัื่ฒนา ฝึึกิฝึน ทัักิษะกิารเขีียนงานวิจัย และด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อความสำาเร็จ 
นอกิจากินั�นเพ่ื่�อเรียนรู้วิธีุกิารเขีียนบทัความวชิ้ากิารทีั�สัมพื่นัธุกั์ิบด่้ษฎีินิพื่นธุ์
เพ่ื่�อตีพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่ผู้ลงานวิจัยตามมาตรฐานระดั้บประเทัศึและนานาช้าติ 
โด้ยเน้นกิารลงม่อปฏิิบัติจริง
 This is a specific method course to facilitate, develop 
and practice research and dissertation writing skill for 
accomplishment. In addition, learning how to write academic 
articles relate to dissertation for publications to meet national 
and international Standard. It conducts on workshop aspect.

2. หมวิดุวิิชาพ้ื้�นฐาน  
   จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0201 คัวิามรู�พ้ื้�นฐานทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Foundations of Business Knowledge)
   (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 เป็นองค์ความรู้พ่ื่�นฐานทัางธุ่รกิิจทัั�งด้้านทัฤษฎีิและเชิ้งประจักิษ์
เพ่ื่�อให้เกิิด้ความเข้ีาใจองค์ประกิอบในกิารด้ำาเนินธุ่รกิิจทีั�สำาคัญ ทัั�งด้้านกิาร
เงิน กิารผู้ลิต กิารตลาด้ กิารจัด้กิารทัรัพื่ยากิรมน่ษย์และกิารบริหาร อีกิทัั�ง
เป็นกิารบูรณากิารหน้าทีั�หลักิขีองกิารบริหารจัด้กิาร (Functions of 
Management)  ได้้แกิ่ กิารวางแผู้น กิารจัด้องค์กิาร กิารช้ักินำา และกิาร
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ควบค่ม ผู้่านเคร่�องม่อและแนวคิด้ทัฤษฎีิทัางบริหารธุ่รกิิจซึึ่�งเป็นทีั�ยอมรับ
โด้ยทัั�วไป
     It is about the theoretical and empirical foundations 
of business knowledge. Through develop understanding major 
functions of business (finance, operation, marketing, human 
resource management and management). Moreover, integrating 
functions of management – planning, Organizing, leading and 
controlling through management tools and concepts that are 
accepted in general.
 
3. หมวิดุวิิชาบัังคัับั 
   จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0301 ปรัชญาแลัะทฤษฎีีการจัดุการขั�นสููง 3(3-0-6)
 (Philosophy and Advanced Management Theories) 
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษาปรัช้ญา พัื่ฒนากิารแนวคิด้ ทัฤษฎีิทัางกิารจัด้กิารด้้วย 
กิารบูรณากิารและกิารประย่กิต์ใช้้ เพ่ื่�อให้เกิิด้ผู้ลิตภาพื่สูงส่ด้ในองค์กิาร กิาร
ค้นคว้าและศึึกิษาจากิบทัความวิจัยและรูปแบบจำาลอง เพ่ื่�อนำาเสนอองค์
ความรู้ ทัฤษฎีิ ด้้านกิารจัด้กิารสมัยใหม่และกิารพัื่ฒนากิลย่ทัธ์ุในประเด็้น
ร่วมสมัย โด้ยนำามาประย่กิต์ใช้้ในสถานกิารณ์จริง
 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 contemporary issues 
applied in a real situation.

PHD0302 วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง 1          3(3-0-6)
 (Advanced Research Methodology 1)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษาหลกัิกิารขีองกิารออกิแบบงานวจัิยทัางธุ่รกิิจ วิเคราะห์และ
สังเคราะหปั์ญหาวจัิยได้้อยา่งเปน็รูปธุรรม รวมทัั�งสามารถประย่กิตห์ลักิกิาร
ทัางวิจัยธุ่รกิิจร่วมกัิบกิารใช้้สถิติขัี�นสูงในกิารเสาะหาความรู้และนำาเสนอผู้ลได้้

 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.

PHD0303 วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง 2 3(3-0-6)
 (Advanced Research Methodology 2) 
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 วิธีุกิารด้ำาเนินกิารทีั�เหมาะสมกัิบกิารวิจัยเชิ้งปริมาณ หลักิคิด้ทัาง
ทัฤษฎีิและกิารนำามาสู่ข้ีอมูลเชิ้งประจักิษ์และกิารสร้างมาตรวัด้  กิาร
วิเคราะห์เพ่ื่�อค้นหาความสัมพัื่นธ์ุระหว่างตัวแปรโด้ยใช้้สถิติขัี�นสูง ในกิาร
วิเคราะห์ด้้วยซึ่อฟัต์แวร์  
  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. หมวิดุวิิชาเล้ัอัก 
  จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0401 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการจัดุการ 3(3-0-6)
 (Research Seminar in Selected Management Topics)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษา วิเคราะห์ อภิปราย และบูรณากิารประเด็้นทัางกิารจัด้กิาร
ธุ่รกิิจร่วมสมัยทีั�ครอบคล่มหน้าทีั�ทัางกิารจัด้กิารธุ่รกิิจ และศึาสตร์ทีั�เกีิ�ยวข้ีอง
ทัั�งในอดี้ตและปัจจ่บัน โด้ยผู่้านกิารเรียนรู้จากิงานวิจัย แนวคิด้ และทัฤษฎีิ
ทีั�ได้้มาตรฐานสากิล เพ่ื่�อเสริมสร้างโอกิาสในกิารค้นพื่บองค์ความรู้ทัางกิาร
จัด้กิารธุ่รกิิจสมัยใหม่
 Study, analyze, discuss 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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PHD0402 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการตลัาดุ 3(3-0-6)
 (Research Seminar in Selected Marketing Topics)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษาวิธีุกิาร และกิลย่ทัธ์ุทัางกิารตลาด้ขัี�นสูง กิารวิเคราะห์
ประเด็้นปัญหาร่วมสมัย สภาวะแวด้ล้อม กิล่่มเป้าหมาย ตลอด้จนเทัคนิค
กิารจัด้กิารกิารตลาด้ทีั�ประสบผู้ลสำาเร็จ กิารบรูณากิารองค์ความรู้ทัางกิาร
ตลาด้ เพ่ื่�อก่ิอให้เกิิด้นวัตกิรรมทัางกิารตลาด้ทีั�สามารถนำาไปประย่กิต์ใช้้ได้้
จริงและสัมฤทัธิุ�ผู้ล
 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.

PHD0403 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการเงิน 3(3-0-6)
 (Research Seminar in Selected Financial Topics)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษากิารพื่ฒันากิารจดั้กิารทัางกิารเงนิ เพ่ื่�อหาทัฤษฎิกีิารเงนิทีั�
สำาคัญ โด้ยใช้้กิรณีศึึกิษากิารวิจัยในกิารวิเคราะห์ปัญหาในกิารสัมมนาใน
หัวข้ีอทีั�สำาคัญและน่าสนใจ อาทัิ กิารจัด้กิารเงินท่ันหม่นเวียน กิารบริหาร
ความเสี�ยง กิารพื่ยากิรณ์ทัางกิารเงิน กิารวิเคราะห์กิารลงท่ัน ปัญหาด้้าน
หลักิทัรัพื่ย์ทัั�งภาครัฐและเอกิช้น กิารประเมินด้้านธุ่รกิิจเพ่ื่�อกิารตัด้สินใจ
 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 
seminar.

5. หมวิดุวิิชาการสูอับัวัิดุคุัณสูมบััติ
   จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0501  การสูอับัวัิดุคุัณสูมบััติ          0(0-0-0)
 (Qualifying Examination)         (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 เป็นกิารวดั้ขีีด้ความรู้ความสามารถโด้ยบูรณากิารองคค์วามรู้ด้้าน
บริหาร ทัั�งทัางด้้านทัฤษฎีิและกิารประย่กิต์ใช้้ในงานวิจัย เพ่ื่�อแสด้งให้เห็น
ถึงความเข้ีาใจอย่างลึกิซึึ่�งขีองเน่�อหาสาระทีั�จะนำาไปสู่รากิฐานกิารทัำา
ด่้ษฎีินิพื่นธุต่์อไป ทัั�งนี�กิารสอบวดั้ค่ณสมบติัเปน็แบบขีอ้เขีียนและ/หร่อปากิ
เปล่า
 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. หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (1.1)
   จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0601 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (1) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (1)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษาเชิ้งวเิคราะหป์ระเด้น็ปัญหากิารวจัิยด้้านกิารบรหิารจดั้กิาร
ทัางธุ่รกิิจจากิเอกิสารและงานวิจัยทัางวิช้ากิาร เพ่ื่�อสร้างงานวิจัยใหม่หร่อ
ต่อยอด้งานวิจัย กิำาหนด้หัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ ค้นคว้า แหล่งทีั�มาขีองข้ีอมูลและ
ทัฤษฎีิทีั�เกีิ�ยวข้ีองในกิารวิจัย และเสนอหัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อขีออน่มัติ
 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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PHD0602 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (2) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (2)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : PHD0601 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (1)
 Prerequisite  : PHD0601 Dissertation Type 1 (1)
 ทับทัวนวรรณกิรรม กิรอบแนวคิด้ ทัฤษฎีิ เพ่ื่�อพัื่ฒนากิรอบ
แนวคิด้รวบยอด้ในกิารทัำาวิจยั จากิผู้ลกิารบูรณากิารหลักิกิาร แนวคิด้ ทัฤษฎีิ
และหลักิสากิล โด้ยทัั�วไปด้้านกิารบริหารจัด้กิารทีั�ได้้จากิผู้ลกิารวิจัย ทัำาให้
ได้้กิรอบแนวคิด้ทัฤษฎีิทีั�ชั้ด้เจน ตรงประเด็้นและวัตถ่ประสงค์ขีองกิารวิจัย  
 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.
    
PHD0603 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (3) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (3)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : PHD0602 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (2)
 Prerequisite  : PHD0602 Dissertation Type 1 (2)
 ด้ำาเนินกิารตามขัี�นตอนขีองข้ีอเสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ นำาเสนอระเบียบ
วิธีุกิารวจยั โด้ยกิารพื่ฒันาเคร่�องม่อวิจัย เทัคนคิกิารรวบรวมขีอ้มลู วิเคราะห์ 
อภิปราย และสร่ปผู้ลกิารวิจัย
 Refine research proposal and propose research 
methodology focus on developing research instruments, data 
collection techniques, analysis, discussion, and summary.

PHD0604 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (4) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (4)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน :  PHD0603 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (3)
 Prerequisite   : PHD0603 Dissertation Type 1 (3)
 รายงานผู้ลกิารวิจัยด้ำาเนินกิารสอบเค้าโครงด่้ษฎีินิพื่นธ์ุและข้ีอ
แนะนำาจากิคณะกิรรมกิารประเมินผู้ลด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ ข้ีอคิด้เห็นและข้ีอเสนอ
แนะกิระทัำาโด้ยผูู้้มีส่วนร่วมกิารพิื่จารณา ได้้แก่ิ ผูู้้เชี้�ยวช้าญจากิภาคเอกิช้น
และภาครัฐ รวมทัั�งคณะกิรรมกิารทีั�ปรึกิษาด่้ษฎีินพิื่นธ์ุ กิารเตรียมกิารในกิาร
เสนอบทัความวิจัยเพ่ื่�อตีพิื่มพ์ื่ในวารสารวิช้ากิารต่อไป
 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.

PHD0605 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (5) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (5)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน :  PHD0604 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (4)
 Prerequisite   : PHD0604 Dissertation Type 1 (4)
 นำาเสนอผู้ลงานวจัิยต่อสาธุารณะ อันประกิอบด้้วยคณะกิรรมกิาร
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ ผูู้้เชี้�ยวช้าญทัั�งภายในและภายนอกิอภิปราย แลกิเปลี�ยนความ
คิด้เห็น ให้ความรู้และข้ีอแนะนำา เพ่ื่�อความสมบูรณ์ขีองด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ
 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.
 
PHD0606 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (6) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (6)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน :  PHD0605 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (5)
 Prerequisite   : PHD0605 Dissertation Type 1 (5)
 นำาข้ีอเสนอแนะและคำาแนะนำาจากิผูู้้ร่วมอภิปรายทัั�งภายในและ
ภายนอกิมาปรับปร่งแก้ิไขีตามความเห็นช้อบขีองคณะกิรรมกิารทีั�ปรึกิษา
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ นำาเสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัิน นักิศึึกิษาต้อง
นำาไปผู้ลงานวิจัยเผู้ยแพื่ร่ และลงตีพิื่มพ์ื่แก่ิสาธุารณะ ตามเกิณฑ์์ขีองหลักิสูตร 
 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. หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 2 (2.1)
  จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0701 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 2 (1) 9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (1)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษาเชิ้งวเิคราะหป์ระเด้น็ปญัหากิารวจัิยด้้านกิารบรหิารจดั้กิาร
ทัางธุ่รกิิจจากิเอกิสารและงานวิจัยทัางวิช้ากิาร เพ่ื่�อสร้างงานวิจัยใหม่หร่อ
ต่อยอด้งานวิจัย กิำาหนด้หัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ ค้นคว้า แหล่งทีั�มาขีองข้ีอมูลและ
ทัฤษฎีิทีั�เกีิ�ยวข้ีองในกิารวิจัย และเสนอหัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อขีออน่มัติ
 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.

PHD0702 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 2 (2) 9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (2)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : PHD0701 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (1)
 Prerequisite :  PHD0701 Dissertation Type 1 (1)
 ทับทัวนวรรณกิรรม กิรอบแนวคิด้ ทัฤษฎีิ เพ่ื่�อพัื่ฒนากิรอบ
แนวคิด้รวบยอด้ในกิารทัำาวิจยั จากิผู้ลกิารบูรณากิารหลักิกิาร แนวคิด้ ทัฤษฎีิ
และหลักิสากิล โด้ยทัั�วไปด้้านกิารบริหารจัด้กิารทีั�ได้้จากิผู้ลกิารวิจัย ทัำาให้
ได้้กิรอบแนวคิด้ทัฤษฎีิทีั�ชั้ด้เจน ตรงประเด็้นและวัตถ่ประสงค์ขีองกิารวิจัย  
 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.

PHD0703 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 2 (3) 9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (3)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : PHD0702 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (2)
 Prerequisite  : PHD0702 Dissertation Type 1 (2)
 ด้ำาเนินกิารตามขัี�นตอนขีองข้ีอเสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ นำาเสนอระเบียบ
วิธีุกิารวจยั โด้ยกิารพื่ฒันาเคร่�องม่อวิจัย เทัคนคิกิารรวบรวมขีอ้มลู วิเคราะห์
อภิปราย ตลอด้จนสร่ปผู้ลกิารวิจัยและเขีียนรายงานกิารวิจัย ทัั�งนี�กิระทัำาขึี�น
ภายใต้คำาปรึกิษาและชี้�แนะโด้ยผูู้้เชี้�ยวช้าญจากิภาครัฐและเอกิช้น รวมทัั�ง
คณะกิรรมกิารทีั�ปรึกิษาด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ
 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. 

PHD0704 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 2 (4) 9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (4)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : PHD0703 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (3)
 Prerequisite  : PHD0703 Dissertation Type 1 (3)
 นำาเสนอผู้ลงานวจัิยต่อสาธุารณะ อันประกิอบด้้วยคณะกิรรมกิาร
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ ผูู้้เชี้�ยวช้าญทัั�งภายในและภายนอกิอภิปราย แลกิเปลี�ยนความ
คิด้เห็น ให้ความรู้และข้ีอแนะนำา เพ่ื่�อความสมบูรณ์ขีองด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ นำาข้ีอ
เสนอแนะและคำาแนะนำาจากิผูู้้ร่วมอภิปรายทัั�งภายในและภายนอกิมา
ปรับปร่งแก้ิไขีตามความเหน็ช้อบขีองคณะกิรรมกิารทีั�ปรึกิษาด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ นำา
เสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัิน นักิศึึกิษาต้องนำาผู้ลงานวิจัย
ไปเผู้ยแพื่ร่ และลงตีพิื่มพ์ื่แก่ิสาธุารณะ ตามเกิณฑ์์ขีองหลักิสูตร 
 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 committee. Submit 
completed dissertation for defense examination. Student will 
be responsible for public dissemination through publication or 
internet to meet the requirement of the program.
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564)
  
1.หมวิดวิิชาบัังคัับั    

4701011 ระเบีัยบัวิิธีีวิิจััยทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า* 1(1-0-3)
 (Research Methodology in Electrical Engineering)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 ระเบีียบีวิิธีีวิิจััย	การปรทัิัศน์์วิรรณกรรมและงาน์วิิจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง
การพิิจัารณากำาหน์ดหัวิข้้อการวิิจััยทัางระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	และระบีบี
ควิบีคุม	วิิธีีดำาเน์ิน์การวิิจััย	การพิิจัารณากำาหน์ดข้อบีเข้ต	กลุ�มตัวิอย�าง	
และตัวิแปรข้องการวิิจััย	การทัดสอบีและสอบีเทัียบีเคร่�องม่อ	การเก็บี
รวิบีรวิมข้้อมูลและแปลผล	การสรุปผล	การเขี้ยน์บีทัควิามวิิจััยทัาง
วิิศวิกรรมไฟฟ้า	เพิ่�อตีพิิมพ์ิเผยแพิร�ใน์การประชุุมวิิชุาการและวิารสาร
วิิชุาการ	
	 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.					
* สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 1 เรียนโดยไม่นับัหน่วิยกิต      

4701012 เทคันิคัการหาค่ัาเหมาะที�สุูดแนวิใหม่    3(3-0-6)
 (Modern Optimization Techniques)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 ทับีทัวิน์มโน์ทััศน์์การหาค�าเหมาะทีั�สุดและการประยุกต์ทัาง
วิิศวิกรรมไฟฟ้า	แน์ะน์ำาการหาค�าเหมาะทีั�สุดแน์วิใหม�	การหาค�าเหมาะ
ทีั�สุดแบีบีวัิตถุุประสงค์เดียวิและแบีบีหลายวัิตถุุประสงค์	ภาวิะเหมาะทีั�สุด
เชิุงพิาเรโต	วิิธีีอภศึิกษาสำานึ์ก	ขั้�น์ตอน์วิิธีีเชิุงพัิน์ธุีกรรม	การอบีอ�อน์จัำาลอง
การค้น์หาแบีบีตาบูี	การหาค�าเหมาะทีั�สุดแบีบีฝููงอนุ์ภาค	การหาค�าเหมาะ
ทีั�สุดแบีบีอาณานิ์คมมด	การค้น์หาควิามบีรรสาน์	การค้น์หาแบีบีน์ก
กาเหวิ�า	การค้น์หาแบีบีกระแส
	 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.

2.หมวิดวิิชาสัูมมนา

4701021 สัูมมนาทางวิิศวิกรรม 1* 1(1-0-3)
 (Engineering Seminar 1)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 การส่บีค้น์และทับีทัวิน์บีทัควิามผลงาน์วิิจััยระดับีชุาติ	หร่อ
น์าน์าชุาติ	ทัางระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	หร่อระบีบีควิบีคุม	การทัำาควิามเข้้าใจั	
การวิิเคราะห์	สังเคราะห์และสรุปประเด็น์	การน์ำาเสน์อและอภิปรายกับี
ผู้ร�วิมสัมมน์า	โดยมีคณะกรรมการประเมิน์ผล	
	 	National	or	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.
* สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 1 เรียนโดยไม่นับัหน่วิยกิต      

4701022 สัูมมนาทางวิิศวิกรรม 2*    1(1-0-3)
 (Engineering Seminar 2)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : 4701021 สัูมมนาทางวิิศวิกรรม 1
 Prerequisite : 4701021 Engineering Seminar 1
	 การส่บีค้น์และทับีทัวิน์บีทัควิามผลงาน์วิิจััยระดับีชุาติหร่อ
น์าน์าชุาติ	ทัางระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	หร่อระบีบีควิบีคุม	ทีั�เกี�ยวิข้้องกับีงาน์
วิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	หร่อเป็น์ผลงาน์ส�วิน์หนึ์�งข้องการวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	การ
ทัำาควิามเข้้าใจั	การวิิเคราะห์	สังเคราะห์และสรุปประเด็น์	การน์ำาเสน์อ
และอภิปรายกับีผู้ร�วิมสัมมน์า	โดยมีคณะกรรมการประเมิน์ผล
	 	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	
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and	discussion	with	audience	under	evaluation	committees.
* สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 1 เรียนโดยไม่นับัหน่วิยกิต      

3.หมวิดวิิชาเลืัอก

(ก) กลุ่ัมวิิชาระบับัไฟฟ้ากำาลััง (Power Systems)
4701031 การออกแบับัระบับัไฟฟ้ากำาลัังขั�นสููง    3(3-0-6)
 (Advanced Electrical System Design)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 ทับีทัวิน์การออกแบีบีระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	การทัำางาน์ร�วิมกัน์ข้อง
อุปกรณ์ป้องกัน์ใน์ระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	การออกแบีบีระบีบีสายดิน์ใน์ระบีบี
ไฟฟ้ากำาลัง	ระบีบีการป้องกัน์	การป้องกัน์การรั�วิลงดิน์	ฟิวิส์จัำากัดกระแส
	การออกแบีบีระบีบีสายดิน์ใน์สถุานี์ไฟฟ้าย�อย	และการเล่อกข้น์าด
หม้อแปลงกำาลัง		 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.

4701032 วิิศวิกรรมคุัณภาพกำาลัังไฟฟ้าขั�นสููง    3(3-0-6)
 (Advanced Power Quality Engineering)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 ทับีทัวิน์มโน์ทััศน์์เกี�ยวิกับีคุณภาพิกำาลังไฟฟ้า	แน์ะน์ำาโหลด
แบีบีเชิุงเส้น์และแบีบี	ไม�เชิุงเส้น์	ควิามต้องการคุณภาพิกำาลังไฟฟ้า	การ
รบีกวิน์และผลกระทับี	ฮาร์มอนิ์กส์และแหล�งกำาเนิ์ดฮาร์มอนิ์กส์	การวัิด
ฮาร์มอนิ์กส์ใน์ระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	เทัคนิ์คการลดและกำาจััดฮาร์มอนิ์กส์	การ
ออกแบีบีวิงจัรกรองแบีบีแพิสซีีฟและแอ็กทัีฟ	ข้้อกำาหน์ดมาตรฐาน์
คุณภาพิกำาลังไฟฟ้า	มาตรฐาน์	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.

4701033 ระบับัโคัรงข่ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ    3(3-0-6)
 (Smart Grid Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 มโน์ทััศน์์ เ บ่ี�อง ต้น์ข้องระบีบีโครงข้� ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ	
สถุาปัตยกรรมโครงข้�ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ	โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า	ระบีบี
การจั�ายไฟฟ้า	การวิางแผน์กำาลังการผลิต	การเพิิ�มประสิทัธิีภาพิโดยโครง
ข้�ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ	พิลังงาน์หมุน์เวีิยน์	สถุาน์ีจั�ายพิลังงาน์ไฟฟ้าให้กับี
รถุไฟฟ้า	แหล�งกำาเนิ์ดไฟฟ้าสำาหรับีอาคารอัจัฉริยะ	และโครงข้�ายไฟฟ้า
อัจัฉริยะเพ่ิ�อการลดปริมาณคาร์บีอน์	
	 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.

4701034 อิเล็ักทรอนิกส์ูกำาลัังขั�นสููง    3(3-0-6)
 (Advanced Power Electronics)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 คุณลักษณะและการประยุกต์ใชุ้งาน์วิงจัรสวิิตซี์กำาลัง	เทัคน์ิค
การควิบีคุม	การวิิเคราะห์	และการออกแบีบีตัวิแปลงผัน์กำาลังแบีบี
กระแสตรงเป็น์กระแสตรง	กระแสตรงเป็น์กระแสสลับี	กระแสสลับี
เป็น์กระแสตรง	และกระแสสลับีเป็น์กระแสสลับี	ควิามเพีิ�ยน์เชิุงฮาร์มอ
นิ์กส์และเทัคนิ์คการแก้ไข้	การป้องกัน์ใน์วิงจัรอิเล็กทัรอนิ์กส์กำาลัง	การ
ประยุกต์วิงจัรอิเล็กทัรอนิ์กส์กำาลัง	ใน์แหล�งจั�ายกำาลังไฟฟ้าและใน์ระบีบี
ควิบีคุม	การจัำาลองสถุาน์การณ์วิงจัรอิเล็กทัรอนิ์กส์กำาลังด้วิยคอมพิิวิเตอร์
	 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.
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4701035 การขับัเคัลืั�อนทางไฟฟ้า    3(3-0-6)
 (Electric Drives)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 การขั้บีเคล่�อน์มอเตอร์ไฟฟ้าประเภทัต�าง	ๆ	ได้แก�	มอเตอร์
กระแสตรง	มอเตอร์กระแสตรงแบีบีไร้แปรงถุ�าน์	มอเตอร์เหนี์�ยวิน์ำาแบีบี	
1-เฟส	และ	3-เฟส	มอเตอร์ซิีงโครนั์ส	มอเตอร์แบีบีขั้�น์	และมอเตอร์รีลัก
ซ์ีแตน์ซ์ี	ตัวิอย�างระบีบีควิบีคุมเคร่�องจัักรกลไฟฟ้าใน์อุตสาหกรรม	
	 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.

4701036 อภิศึกษาสูำานึกในระบับัไฟฟ้ากำาลััง    3(3-0-6)
 (Metaheuristics in Power Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 ทับีทัวิน์การหาค�าเหมาะทีั�สุดแน์วิใหม�	ปญัหาการหาค�าเหมาะ
ทีั�สุดแบีบีวัิตถุุประสงค์เดียวิและหลายวัิตถุุประสงค์	อภิศึกษาสำานึ์กแบีบี
ต�าง	ๆ	การประยุกต์การหาค�าเหมาะทีั�สุดแบีบีอภิ-ศึกษาสำานึ์กเพ่ิ�อแก้
ปัญหาทัางวิิศวิกรรมไฟฟา้กำาลัง	การจั�ายโหลดอย�างประหยดั	การไหลข้อง
กำาลังไฟฟ้าเหมาะทีั�สุด	การจััดลำาดับีควิามสัมพัิน์ธ์ีเหมาะทีั�สุดข้องรีเลย์
ป้องกัน์ใน์ระบีบีไฟฟ้ากำาลัง		
	 	 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.

4701037 ระบับัไฟฟ้ากำาลัังสูำาหรับัจ่ัายรถไฟ    3(3-0-6)
 (Railway Electrification)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 ควิามรู้เบ่ี�องต้น์ข้องระบีบีข้น์ส�ง	ภาพิรวิมข้องระบีบีจั�ายกำาลัง
ไฟฟ้าสำาหรับีรถุไฟ		ระบีบีจั�ายกำาลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงสำาหรับีลากจัูง
รถุไฟ	หลักการและการออกแบีบี	ระบีบีจั�ายกำาลังไฟฟ้ากระแสไฟสลับี
สำาหรับีลากจูังรถุไฟ	หลักการและการออกแบีบี	การตั�งค�ารีเลย์ป้องกัน์
และการจััดลำาดับีควิามสัมพัิน์ธ์ีการป้องกัน์	การต�อลงดิน์และการเชุ่�อม	

การจัำาลองคอมพิิวิเตอร์ระบีบีจั�ายกำาลังไฟฟ้าสำาหรับีลากจูังรถุไฟ	คุณภาพิ
กำาลังไฟฟ้า	ระบีบีควิบีคุมประมวิลผลและจััดเก็บีข้้อมูล	ระบีบีกำาลังไฟฟ้า
เสริมและการซี�อมบีำารุง
	 Introduction	to	transportation	system,	overview	of	
power	supply	systems	for	railways,	DC	traction	power	supply	
system,	concepts	and	designs,	AC	traction	power	supply	
system,	concepts	and	designs,	protection	relay	setting	and	
coordination,	earthling	and	bonding,	computer	modeling	of	
traction	power	supply	system,	power	quality,	supervisory	
control	and	data	ccquisition	(SCADA),	auxiliary	power	supply	
system	and	maintenance.	

4701038 ระบับัไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าขั�นสููง    3(3-0-6)
 (Advanced Electrical Systems in Electric Vehicl)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 การพัิฒน์ายาน์ยน์ต์ไฟฟ้า	ระบีบียาน์ยน์ต์ไฟฟ้า	ระบีบีขั้บี
เคล่�อน์ด้วิยไฟฟ้า	มอเตอร์ยาน์ยน์ต์ไฟฟ้า	อิเล็กทัรอนิ์กส์กำาลังและระบีบี
ควิบีคุม	ระบีบีกักเก็บีพิลังงาน์	วิงจัรและระบีบีบีริหารจััดการแบีตเตอรี�	
ระบีบีการชุาร์จัและมาตรฐาน์การเชุ่�อมต�อยาน์ยน์ต์ไฟฟ้ากับีกริด	
	 Electric	vehicle	development,	electric	vehicle	
systems,	electric	propulsion	systems,	electric	vehicle	motors,	
power	electronics	and	control	systems,	energy	storage	systems,	
circuits	and	battery	management	systems,	charging	systems	
and	standards,	electric	vehicle	to	grid	configuration.	

4701039 เรื�องคััดสูรรทางด้านระบับัไฟฟ้ากำาลััง    3(3-0-6)
 (Selected Topics in Power Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 การศึกษาผลงาน์วิิจััยต�าง	ๆ 	ทัางด้าน์ระบีบีไฟฟ้ากำาลัง	ทัฤษฎีี
ระเบีียบีวิิธีี	และขั้�น์ตอน์วิิธีีใหม�ทีั�น์�าสน์ใจัใน์ปัจัจุับัีน์	และเป็น์ประโยชุน์์
ต�องาน์วิิจััยทัางด้าน์ระบีบีไฟฟ้ากำาลัง
	 Study	of	research	article	concerning	to	power	
systems,	new	theory,	methods	and	algorithms	currently	and	
usefully	for	power	system	research.
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(ข) กลุ่ัมวิิชาระบับัคัวิบัคุัม (Control Systems)

4701041 แบับัจัำาลัองระบับั    3(3-0-6)
 (System Modelling)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 มโน์ทััศน์์เกี�ยวิกับีแบีบีจัำาลองทัางคณิตศาสตร์ข้องระบีบีพิลวัิต
ฟังก์ชัุน์ถุ�ายโอน์และสมการตัวิแปรสเตต	การหาแบีบีจัำาลองทัาง
คณิตศาสตร์ข้องระบีบีทัางไฟฟ้า	การหาแบีบีจัำาลองทัางคณิตศาสตร์ข้อง
ระบีบีทัางกลเชิุงไถุลและเชิุงหมุน์โดยอาศัยสมการการเคล่�อน์ทีั�ข้องลา
กราน์จ์ั	การหาแบีบีจัำาลองทัางคณิตศาสตร์ข้องระบีบีทัางกล-ไฟฟ้า	การ
หาแบีบีจัำาลองทัางคณิตศาสตร์ข้องระบีบีถุ�ายเทัควิามร้อน์	ระบีบีระดับี-
ข้องเหลวิ	ระบีบีเครน์	และระบีบีลูกบีอล-คาน์	การจัำาลองระบีบีด้วิย
โปรแกรมคอมพิิวิเตอร์	
	 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.

4701042 ระบับัคัวิบัคุัมแนวิใหม่    3(3-0-6)
 (Modern Control Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 แบีบีจัำาลองตัวิแปรสเตตข้องระบีบีพิลวิัติ	ค�าเจัาะจังและ 
เวิกเตอร์เจัาะจัง	เมทัริกซ์ีการเปลี�ยน์สถุาน์ะ	ควิามสัมพัิน์ธ์ีระหวิ�างฟังก์ชัุน์
ถุ�ายโอน์และแบีบีจัำาลองตวัิแปรสเตต	ควิามสามารถุใน์การควิบีคมุไดแ้ละ
ควิามสามารถุใน์การสังเกตได้	การแปลงแบีบีคล้าย	แบีบีบีัญญัติการ
ควิบีคุมได้และการสังเกตได้	การออกแบีบีระบีบีควิบีคุมแน์วิใหม�	เทัคนิ์ค
การวิางโพิล	การออกแบีบีตัวิสังเกตแบีบี	เต็มอัน์ดับีและลดอัน์ดับี	
เสถีุยรภาพิข้องระบีบีควิบีคุมแน์วิใหม�	
	 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.

4701043 การออกแบับัตัวิคัวิบัคุัมพีไอดี    3(3-0-6)
 (PID Controller Design)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 มโน์ทััศน์์เกี�ยวิกับีตัวิควิบีคุมพีิไอดี	ผลกระทับีข้องตัวิควิบีคุมพีิ
ไอดีพิลาน์ต์มาตรฐาน์	สำาหรับีการออกแบีบีตัวิควิบีคุมพีิไอดี	การออกแบีบี
ตัวิควิบีคุมพิีไอดี	ใน์โดเมน์เวิลาและใน์โดเมน์	ควิามถีุ�	การออกแบีบีตัวิ
ควิบีคุมพีิไอดีด้วิยระเบีียบีวิิธีีเชิุงวิิเคราะห์	กฎีการปรับีแต�งตัวิควิบีคุมพีิ
ไอดี	การออกแบีบีตัวิควิบีคุมพีิไอดีด้วิยอภิศึกษาสำานึ์ก	
	 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.

4701044 การออกแบับัวิงจัรอิเล็ักทรอนิกส์ูในระบับัคัวิบัคุัม    3(3-0-6)   
 (Electronics Circuit Design in Control Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 ทับีทัวิน์โครงสร้างระบีบีควิบีคุม	องค์ประกอบีข้องระบีบี
ควิบีคุมเซีน์เซีอร์และแทัรน์ส์ดิวิเซีอร์ 	แทัรน์ส์ดิวิเซีอร์ตัวิแหน์�ง	 
แทัรน์ส์ดิวิเซีอร์แรง	แทัรน์ส์ดิวิเซีอร์การเคล่�อน์ทัี�	แทัรน์ส์ดิวิเซีอร์
ข้องไหล	แทัรน์ส์ดิวิเซีอร์อุณหภูมิ	การออกแบีบีวิงจัรปรุงแต�งสัญญาณ	
วิงจัรข้ยายแบีบีต�าง	ๆ	วิงจัร	Zero-Span	การแปลงแรงดัน์เป็น์กระแส	
การแปลงกระแสเป็น์แรงดัน์	การแปลงแรงดัน์เป็น์ควิามถุี�		การแปลง
ควิามถุี�เป็น์แรงดัน์	วิงจัรแยกโดด	การเดิน์สายต�อเชุ่�อม		
	 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.
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4701045 ระบับัสูมองกลัฝัังตัวิ    3(3-0-6)  
 (Embedded System)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 แน์วิคิดข้องระบีบีสมองกลฝูังตัวิ	สถุาปัตยกรรมข้องไมโคร
คอน์โทัรลเลอร์ชุนิ์ด	ต�าง	ๆ 	การออกแบีบีระบีบีสมองกลฝัูงตัวิโดยใชุ้ไมโคร
คอน์โทัรลเลอร์	ระบีบีควิบีคุมเวิลาจัริง	การโปรแกรมด้วิยภาษาขั้�น์สูง
สำาหรับีระบีบีสมองกลฝูงัตัวิ	หลักการและวิิธีีการออกแบีบีระบีบีสมองกล
ฝัูงตัวิแบีบีเวิลาจัริง	การประยุกต์ระบีบีสมองกลฝัูงตัวิโดยใชุ้ไมโคร
คอน์โทัรลเลอร์	ทัั�งด้าน์ฮาร์ดแวิร์และซีอฟต์แวิร์	
	 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.				

4701046 อภิศึกษาสูำานึกในระบับัคัวิบัคุัม    3(3-0-6)
 (Metaheuristics in Control Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 ทับีทัวิน์การหาค�าเหมาะทีั�สุดแน์วิใหม�	ปญัหาการหาค�าเหมาะ
ทีั�สุดแบีบีวัิตถุุประสงค์เดียวิและหลายวัิตถุุประสงค์	อภิศึกษาสำานึ์กแบีบี
ต�าง	ๆ	การประยุกต์การหาค�าเหมาะทีั�สุดแบีบีอภิ-ศึกษาสำานึ์กเพ่ิ�อแก้
ปัญหาทัางวิิศวิกรรมควิบีคมุ	การระบุีเอกลักษณ์ระบีบีด้วิยอภิศึกษาสำานึ์ก
การสงัเคราะห	์และออกแบีบีระบีบีควิบีคมุอย�างเหมาะทีั�สุดดว้ิยแน์วิทัาง
อภิศึกษาสำานึ์ก
	 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.

4701047 เคัรื�องจัักรกลัคัวิบัคุัมอิเล็ักทรอนิกส์ู    3(3-0-6)
 (Electronic Control Machines)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 ระบีบีการควิบีคมุเคร่�องจัักรกลไฟฟา้โดยใชุ้วิงจัรอเิลก็ทัรอน์กิส์
หลักการทัำางาน์และพิลวัิตข้องมอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับี
อุปกรณ์สารกึ�งตัวิน์ำากำาลัง	วิงจัรอิน์เวิอร์เตอร์	วิงจัรคอน์เวิอร์เตอร์สำาหรับี
มอเตอร์กระแสตรง	อนิ์เวิอร์เตอรค์วิบีคมุมอเตอรก์ระแสสลบัี	การควิบีคมุ
มอเตอรแ์บีบีปอ้น์กลบัี	ระบีบีควิบีคมุแบีบีดจิิัทััล	ระบีบีควิบีคมุชุาญฉลาด
 
	 Electric	machine	control	system	using	electronic	
circuits,	operation	principles	and	dynamics	of	direct	current	
motors	and	alternating	current	motors,	power	semiconductor	
devices,	inverter	circuits,	converter	circuits	for	direct	current	
motors,	inverters	for	alternating	current	motors,	feedback	
motor	control,	digital	control	systems,	intelligent	control	
systems.

4701048 ระบับัอาณัติสัูญญาณแลัะคัวิบัคุัมรถไฟ    3(3-0-6)
 (Railway Signaling and Control)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 ควิามรู้เบ่ี�องต้น์ข้องระบีบีการข้น์ส�ง	ภาพิรวิมข้องระบีบี
อาณัติสัญญาณและการควิบีคุมสำาหรับีรถุไฟ	ระบีบีป้องกัน์การเดิน์รถุไฟ
มาตรฐาน์ทีั�เกี�ยวิข้้องต�าง	ๆ 	กับีระบีบีอาณัติสัญญาณและการควิบีคมุการ
เดิน์รถุไฟ	ระบีบีอาณติัสัญญาณทีั�ใชุ้กับีรถุไฟเมโทัรหร่อรถุไฟใน์เม่อง	รถุไฟ
ทัางไกล	รถุสิน์ค้าและ/หร่อรถุไฟควิามเร็วิสูง	จุัดสับีราง	ประแจักล	ไฟ
สัญญาณระบีบีบีังคับีสัมพัิน์ธ์ี	ระบีบีการควิบีคุมรถุไฟ	ปัจัจััยทีั�เกี�ยวิข้้อง
กับีมนุ์ษย์	ระบีบีอาณัติสัญญาณบีน์รถุไฟและน์อกรถุไฟ	ผังระบีบี
อาณัติสัญญาณสำาหรับีระบีบีรถุไฟ	การวิางแผน์การออกแบีบีและการ
เล่อกเทัคโน์โลยีระบีบีอาณัติสัญญาณทีั�เหมาะสมสำาหรับีระบีบีรถุไฟแบีบี
ต�าง	ๆ	
	 Introduction	to	transportation	system,	overview	of	
signalling	and	control	for	railways,	train	protection	system,	
train	detection	system,	standards	related	to	the	signalling	and	
train	control,	signalling	for	metro,	mainline,	freight	and/or	high	
speed	line,	turnout/crossovers,	point	machine,	signals,	
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interlocking	principle,	train	supervision	system,	human	factor,	
signalling	on-board	and	wayside,	signalling	schematic	diagram/
signalling	configuration	layout,	design	planning	and	appropriate	
signalling	technology	for	different	types	of	the	railways.

4701049 เรื�องคััดสูรรทางด้านระบับัคัวิบัคุัม    3(3-0-6)
 (Selected Topics in Control Systems)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 การศึกษาผลงาน์วิิจััยต�าง	ๆ	ทัางด้าน์ระบีบีควิบีคุม	ทัฤษฎีี	
ระเบีียบีวิิธีี	และขั้�น์ตอน์วิิธีีใหม�ทีั�น์�าสน์ใจัใน์ปัจัจุับัีน์	และเป็น์ประโยชุน์์
ต�องาน์วิิจััยทัางด้าน์ระบีบีไฟฟ้า
	 Study	of	research	article	concerning	to	control	
systems,	new	theory,	methods	and	algorithms	currently	and	
usefully	for	control	system	research.

4.หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์ี
(ก) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์ี 36 หน่วิยกิต สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 1

4701051 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 1  9(9-0-18)
 (Master Thesis 1)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 กำาหน์ดอาจัารย์ทีั�ปรึกษาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	และอาจัารย์ทีั�ปรึกษา
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีร�วิม	(ถุ้าหากจัำาเป็น์)	กำาหน์ดหัวิข้้อวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	ส่บีค้น์งาน์
วิิจััยทีั�เกี�ยงข้้องกับีวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เริ�มจััดทัำาโครงร�างวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อ
รายงาน์ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภาคการศึกษา
	 Defining	thesis	advisor	and	co-adviser	(if	necessary),	
defining	thesis	research	topic,	literature	survey	concerning	to	
thesis	research,	initiate	thesis	proposal,	submitting	thesis	
research	progression	report	at	the	end	of	semester.

4701052 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 2  9(9-0-18)
 (Master Thesis 2)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : 4701051 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 1
 Prerequisite  : 4701051 Master Thesis 1
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อทีั�กำาหน์ด	จััดทัำาและสอบี
เค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อ
สิ�น์สุดภาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
thesis	proposal	preparation	and	examination,	submit	thesis	
research	progression	report	at	the	end	of	semester.

4701053 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 3  9(9-0-18)
 (Master Thesis 3)
 วิิชาบัังคัับัก่อน  : 4701052 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 2
 Prerequisite   : 4701052 Master Thesis 2   
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยาน์ิพิน์ธี์	จััดเตรียม
บีทัควิามวิิจััยเพ่ิ�อตีพิิมพ์ิตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อรายงาน์
ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภาคการศึกษา
	 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.

4701054 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 4  9(9-0-18)
 (Master Thesis 4)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : 4701053 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 3
 Prerequisite  : 4701053 Master Thesis 3
	 	ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	จัน์เสร็จั
สมบูีรณ์	ตีพิิมพิ์บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อ
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีฉบัีบีสมบูีรณ์	และสอบีป้องกัน์วิิทัยานิ์พิน์ธ์ี
	 Finishing	thesis	research	according	to	defined	thesis	
research	topic,	scope	and	comments	of	thesis	proposal	
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evaluation	committees,	publish	the	research	article	according	
to	program	requirement,	submit	completed	thesis	research,	
thesis	defense	examination.

(ข) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์ี  12 หน่วิยกิต สูำาหรับั แผน ก แบับั ก 2

4701061 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 1    3(3-0-6)
 (Master Thesis 1)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : ไม่มี
	 กำาหน์ดอาจัารย์ทีั�ปรึกษาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	และอาจัารย์ทีั�ปรึกษา
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีร�วิม	(ถุ้าหากจัำาเป็น์)	กำาหน์ดหัวิข้้อวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	ส่บีค้น์งาน์
วิิจััยทีั�เกี�ยงข้้องกับีวิิทัยานิ์พิน์ธี์	เริ�มจััดทัำาเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธี์	เสน์อ
รายงาน์ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีเม่�อสิ�น์สุดภาคการศึกษา
	 Defining	thesis	advisor	and	co-adviser	(if	necessary),	
defining	thesis	research	topic,	literature	survey	concerning	to	
thesis	research,	initiate	thesis	proposal,	submitting	thesis	
research	progression	report	at	the	end	of	semester.

4701062 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 2    3(3-0-6)
 (Master Thesis 2)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : 4701061 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 1
 Prerequisite  : 4701061 Master Thesis 1
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
จััดทัำาและสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	รวิมทัั�งจััดทัำาข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะ
กรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยาน์ิพิน์ธี์	จััดเตรียมบีทัควิามวิิจััยเพิ่�อตีพิิมพ์ิตาม
เกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อรายงาน์ควิามค่บีหน้์าการทัำาวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี
เม่�อสิ�น์สุดภาคการศึกษา
	 Research	according	to	defined	thesis	research	topic,	
thesis	proposal	preparation	and	examination,	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.

4701063 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 3  6(6-0-12)
 (Master Thesis 3)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : 4701062 วิิทยานิพนธ์ีมหาบััณฑิิต 2
 Prerequisite  : 4701062 Master Thesis 2
	 ดำาเนิ์น์การวิิจััยวิิทัยานิ์พิน์ธ์ีตามหัวิข้้อและข้อบีเข้ตทีั�กำาหน์ด	
รวิมทัั�งข้้อเสน์อแน์ะข้องคณะกรรมสอบีเค้าโครงวิิทัยานิ์พิน์ธ์ี	จัน์เสร็จั
สมบูีรณ์	ตีพิิมพิ์บีทัควิามวิิจััยตามเกณฑ์์การสำาเร็จัการศึกษา	เสน์อ
วิิทัยานิ์พิน์ธ์ีฉบัีบีสมบูีรณ์	และสอบีป้องกัน์วิิทัยานิ์พิน์ธ์ี
	 	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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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MCM0101 การจััดการการผลิัตแลัะดำาเนิินิการ 3(3-0-9)
 (Production and Operation Management) 
	 คว�มสำำ�คัญและกิ�รจำำ�แนกิกิ�รจำัด้กิ�รกิ�รผลิตและกิ�ร
ด้ำ�เนินง�น	กิ�รจัำด้กิ�รกิ�รด้ำ�เนินง�นภ�ยใต้สำภ�วะที�ต้องมีกิ�รแข่่งขั่น	
ชนิด้และลักิษณะข่องระบับัอุตสำ�หกิรรมกิ�รผลิตและระบับัอุตสำ�หกิรรม
กิ�รบัริกิ�ร	กิ�รออกิแบับัระบับักิ�รด้ำ�เนินกิ�รผลิต	กิ�รเลือกิสิำนค้�และ
บัริกิ�ร	กิระบัวนกิ�รผลิตและเทคโนโลยีในกิ�รผลิต	กิ�รว�งแผนกิ�ร
ด้ำ�เนินกิ�ร	และกิ�รควบัคุมอย่�งละเอียด้	กิ�รพย�กิรณ์เพื�อกิ�รด้ำ�เนิน
กิ�ร	กิ�รโปรแกิรมเชิงเส้ำน	กิ�รจำำ�ลองสำถ�นกิ�รณ์	กิ�รประกัินคุณภ�พ	
ระบับักิ�รผลิตแบับัญี�ปุ�น	แบับัจำำ�ลองเชิงสำ�ยง�นที�รอ	(Waiting	Line)	
และกิ�รประยุกิต์ใช้กัิบัง�นบัริกิ�ร	กิ�รกิำ�หนด้ตำ�แหน่งและกิ�รกิระจำ�ย
คว�มรับัผิด้ชอบั	กิ�รออกิแบับักิระบัวนกิ�รผลิตและกิ�รปรับัสำมดุ้ลสำ�ย
กิ�รประกิอบั		กิ�รตัด้สิำนใจำจำ�กิแนวท�งหล�ยแนวท�ง	กิ�รกิำ�หนด้กิลยทุธ์์
กิ�รด้ำ�เนินกิ�ร		กิ�รประยุกิต์ใช้กิลยุทธ์์ในกิ�รด้ำ�เนินกิ�รจำริง
	 Importance	and	classifications	of	production	and	
operation	management;	operation	management	under	
competitive	environment;	types	and	characteristics	of	
manufacturing	and	serviced	industry	systems;	manufacturing	
system	design;	goods	and	service	selections;	manufacturing	
process	and	technology;	detailed	operation	planning	and	
control;	forecasting	for	operation	management;	linear	
programming;	simulation;	quality	assurance;	Kaizen	strategies;	
waiting	line	model	and	practical	uses	in	service	process;	job	
assignment	and	work	distribution;	designs	of	production	and	
assembly	line	balancing	process;	decision	making	on	multiple	
processes;	determination	of	operation	strategy;	and	applying	
operation	strategy	in	real	practice.

MCM0102 การวิิเคราะห์ทางเศรษฐศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-9)
 (Engineering Economic Analysis)
	 หลักิกิ�รข่องร�ค�	คุณค่�ข่องเวล�ข่องกิ�รด้ำ�เนินกิ�รเกีิ�ยว
กัิบักิ�รเงิน	กิ�รวัด้คว�มคุ้มค่�ข่องกิ�รลงทุน	กิ�รเปรียบัเทียบัท�งเลือกิ	
กิ�รประเมินค่�เสืำ�อมร�ค�และภ�ษีเงินได้้	กิ�รวิเคร�ะห์เชิงเศึรษฐศึ�สำตร์
ข่องโครงกิ�รข่องรฐัและธ์รุกิิจำเอกิชน	กิ�รวเิคร�ะหจุ์ำด้คุ้มทุน	กิ�รวิเคร�ะห์
ผลกิระทบัจำ�กิกิ�รผันแปรและกิ�รวิเคร�ะห์คว�มเสีำ�ยง	แบับัจำำ�ลองกิ�ร
ตัด้สิำนใจำท�งเศึรษฐศึ�สำตร์และกิ�รประยุกิต์ใช้กัิบัโครงกิ�รก่ิอสำร้�ง
	 Pricing	concept;	time	value	for	financing;	cost/
benefit	analysis;	financially	decision	making;	evaluations	of	
depreciation	and	income	tax;	economic	analysis	of	public	and	
private	projects;	break	even	analysis;	impact	of	variation	and	
risk	analysis;	economic	model	for	decision	making	and	practical	
uses	in	construction	project.

MCM0103 การจััดการโครงการด้านิวิิศวิกรรม 3(3-0-9)
 (Engineering Project Management)
	 ศึึกิษ�บัทบั�ทและคว�มจำำ�เป็นในกิ�รจัำด้กิ�รโครงกิ�ร	
ตั�งแต่กิำ�หนด้หัวข้่อโครงกิ�ร	กิ�รกิำ�หนด้วัตถุประสำงค์	กิ�รว�งแผน	กิ�ร
ด้ำ�เนินกิ�ร	ประเมินกิ�รติด้ต�มควบัคุม	และกิ�รปรับัแผนโครงกิ�รด้้�น
วิศึวกิรรม	โด้ยเน้นคว�มเป็นไปได้้ท�งเทคนิคท�งเศึรษฐศึ�สำตร์และท�ง
สัำงคมประกิอบักิัน	ท�งเลือกิในกิ�รพิจำ�รณ�เลือกิใช้เทคโนโลยีเทียบักัิบั
เกิณฑ์์ท�งเศึรษฐศึ�สำตร	์กิ�รพิจำ�รณ�กิ�รตัด้สิำนใจำท�งเศึรษฐศึ�สำตรที์�ไม่
ต้องปรบััค่�เวล�และที�ต้องปรบััค่�เวล�	ผลกิระทบัท�งด้้�นเทคโนโลยแีละ
เศึรษฐศึ�สำตร์จำ�กิสำภ�วะแวด้ล้อม	ปัจำจัำยท�งสัำงคมต่อกิ�รยอมรับัโครงกิ�ร
เทคนิคกิ�รว�งแผนปฏิิบััติกิ�ร	กิ�รด้ำ�เนินกิ�ร	กิ�รควบัคุมกิ�รติด้ต�ม
และประเมินผลโครงกิ�ร	เทคนิคกิ�รปรับัแผน
	 Class	includes	role	and	necessity	of	project	
management	such	as	setting	project	title,	objectives,	planning,		
operating,	evaluating,	controlling,	and	modifying	engineering	
project.	It	focuses	on	feasibilities		of	technique,	economics	
and	social	all	together.	Choosing	technology	by	comparing	
with	economic	factors,	economically	project	deciding	with	
and	without	time	value	adjust,	effects	on	technology	and	
economic	issues	by	surrounding	factors,	impacts	of	social	
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factors	on	the	project	acceptance,	operation	planning	
techniques,	controlling,	follow	up,	and	project	evaluation,	and	
plan	adjustment	technique	are	conducted	in	class.

MCM0104 ระเบีัยบัวิิธีีวิิจััยทางการจััดการงานิ 3(3-0-9)
 วิิศวิกรรม  
 (Engineering Management Research   
  Methodology)
	 ศึึกิษ�กิระบัวนวิธี์วิจัำยทั�งประเภทกิ�รวิจัำยเชิงปริม�ณและ
เชิงคุณภ�พ	กิ�รกิำ�หนด้ปัญห�กิ�รวิจัำย			กิ�รตั�งสำมมติฐ�น		เทคนิคกิ�ร
เก็ิบัรวบัรวมข่้อมูล			และกิ�รวิเคร�ะห์ข้่อมูลด้้วยโปรแกิรม	SPSS	กิ�ร
เขี่ยนโครงกิ�รวิจัำยแหล่งทุนและกิ�รข่อทุนวิจัำย	เทคนิคกิ�รนำ�เสำนอผลง�น
วิจัำยทั�งด้้�นกิ�รเขี่ยนและกิ�รพูด้			นักิศึึกิษ�จำะต้องทำ�และเสำนอผลกิ�รวิจัำย
ที�เกีิ�ยวข้่องกัิบัง�นก่ิอสำร้�ง	ในสำภ�พที�เป็นจำริงอย่�งน้อย	1	เรื�อง
	 Material	includes	research	methodology,	quantity	
and	quality.	Determination	of	research	problems,	hypotheses,	
data	collection	techniques,	And	data	analysis	with	SPSS	
program,	Writing	research	proposal,	research	funding	sources,	
and	verbal	and	writing	techniques	for	academic	paper	or	
presentation	are	taught.	Each	student	needs	to	propose,	at	
least,	a	research	paper	related	to	construction	management	
during	semester.

MCM0201 การวิางแผนิแลัะควิบัคุมงานิก่อสูร้างขั�นิสููง 3(3-0-9)
 (Planning and Controlling in Advanced   
  Construction Project)
	 กิ�รใช้ง�นโปรแกิรมคอมพิวเตอร์ในกิ�รว�งแผนง�น
ก่ิอสำร้�งขั่�นสูำง			กิ�รกิำ�หนด้ค่�เพื�อเริ�มต้นโครงกิ�รกิ�รกิำ�หนด้กิิจำกิรรม
ในโครงกิ�ร	กิ�รจัำด้ทำ�กิำ�หนด้กิ�รทรัพย�กิรและค่�ใช้จ่ำ�ย	กิ�รให้รหัสำง�น	
กิ�รกิำ�หนด้ข้่อจำำ�กัิด้ประเภทต่�งๆ	กิ�รเปรียบัเทียบัแผนง�นจำริงกัิบัแผน
ง�นหลักิ	กิ�รปรับัปรุงแผนง�นที�มีคว�มซัับัซ้ัอนม�กิ	กิ�รปรับัแก้ิแผนง�น
ที�ล่�ช้�และกิ�รนำ�เสำนอแผนง�นที�เป็นไปได้้จำริง
	 Usage	of	computer	programs	for	Advanced	
construction	planning,	Configuration	to	start	the	project,	Project	
activities,	Scheduling	of	resources	and	expenses,	Activity	

coding,	Defining	various	types	of	restrictions,	Comparison	of	
actual	plans	and	master	plans;	The	plan	adjustment	is	very	
complicated,	Modifying	delayed	plans	and	presenting	realistic	
plans.

MCM0202 การบัริหารการเงินิแลัะต้นิทุนิในิ 3(3-0-9)
 โครงการก่อสูร้าง  
 (Financial Management and Cost in   
  Construction Project)
	 แนวคิด้พื�นฐ�นเกีิ�ยวกัิบักิ�รเงินและต้นทุน	กิ�รควบัคุม
ต้นทุนง�นก่ิอสำร้�ง	องค์ประกิอบัข่องต้นทุนแบับัจำำ�ลองต้นทุนก่ิอสำร้�ง	
กิ�รว�งแผนและกิ�รวิเคร�ะห์ต้นทุน	คว�มรู้เบืั�องต้นด้้�นกิ�รลงทุน		คว�ม
เสีำ�ยงและคว�มไม่แน่นอนในกิ�รลงทุนโครงกิ�รก่ิอสำร้�ง	รูปแบับักิ�ร
วิเคร�ะห์และควบัคุมต้นทุน	หลักิกิ�รบัริห�รกิ�รเงินและบััญชีที�ผู้บัริห�ร
โครงกิ�รต้องเข้่�ใจำ
	 Basic	concepts	in	cost	planning	and	control	in	
construction;	cost	components;			construction	cost	model;				
cost	planning	and	analysis;	basic	knowledge	on	investment;			
risk	and	uncertainty	of	construction	project	investment;	
Analysis	and	cost	control	model,	Principles	of	financial	and	
accounting	management	that	project	managers	must	
understand.

MCM0203 คอมพิิวิเตอร์สูำาหรับัการจััดการ 3(3-0-9)
 บัริหารโครงการก่อสูร้าง  
 (Computer Applications in Construction
 Project Management)
	 คว�มรู้เบืั�องต้นเกีิ�ยวกัิบัคอมพิวเตอร์สำำ�หรับักิ�รจำัด้กิ�ร
โครงกิ�รก่ิอสำร้�ง	กิ�รนำ�คอมพิวเตอร์ม�ใช้ในกิระบัวนกิ�รจัำด้กิ�รโครงกิ�ร
ก่ิอสำร้�งในแต่ละขั่�นตอน	กิ�รทด้ลองใช้โปรแกิรมต่�งๆ	ในกิ�รว�งแผน	
และกิ�รจัำด้กิ�รโครงกิ�รกิ่อสำร้�ง	กิ�รเลือกิและนำ�โปรแกิรมไปประยุกิต์
ใช้	เช่น	Primavera	Project	และ	Microsoft	Project	ฝึึกิทักิษะกิ�รใช้
โปรแกิรมคอมพิวเตอร์ว�งแผนง�นก่ิอสำร้�งให้ชำ�น�ญ	และนำ�เสำนอได้้
เข้่�ใจำ
	 Basic	knowledge	of	computer	applications	in	
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construction	project	management;	use	of	computer	technology	
in	construction	management	process;			examining	software	
used	in	project	planning,	Selecting	and	applying	programs	
such	as	Primavera	Project	and	Microsoft	Project,	Practice	skills	
in	using	computer	programs	to	plan	construction	skills	And	
understandable	presentation.

MCM0204 การบัริหารควิามเสีู�ยง แลัะควิามขัดแย้ง 3(3-0-9)
 ในิงานิก่อสูร้าง  
 (Risk Management and Conflicts in   
  Construction)
	 พื�นฐ�นข่องกิ�รวิเคร�ะห์เพื�อตัด้สิำนใจำ	กิ�รวิเคร�ะห์คว�ม
เสีำ�ยง	ทฤษฎีีคว�มน่�จำะเป็น	ทฤษฎีีสำ�ธ์�รณประโยชน์และกิ�รประยุกิต์	
กิ�รวิเคร�ะห์คว�มอ่อนไหว	เครื�องมือในกิ�รวิเคร�ะห์เพื�อตัด้สิำนใจำ	สำ�เหตุ
และประเภทข่องกิ�รข่ัด้แย้ง	กิ�รบัริห�รคว�มขั่ด้แย้งในง�นก่ิอสำร้�ง	
ทฤษฎีีข่องเกิมส์ำ	หลักิกิ�รเจำรจำ�ต่อรองในง�นก่ิอสำร้�ง
	 Fundamental	of	decision	making	analysis,	Risk	
analysis,	Probability		theory,	Public	theory	and	applied	this	
theory,	Sensitivity	analysis,	Tools	for	decision	making	analysis,	
Causes	and	types	of	conflicts,	Conflict	management,	Games	
theory,	Principles	of	negotiation	in	construction.

MCM0301 การบัริหารทรัพิย์สิูนิแลัะการจััดการ 3(3-0-9) 
 ทรัพิยากรอาคาร 
 (Property and Facility Management of
  Building)
	 นิย�มกิ�รบัรหิ�รทรพัยสิ์ำนและกิ�รจัำด้กิ�รทรัพย�กิรอ�ค�ร	
ประเภททรัพย์สิำน	กิ�รจัำด้กิ�รทรัพย์สิำนในครอบัครอง	บัทบั�ทและคว�ม
รับัผิด้ชอบัข่องผู้บัริห�รทรัพย์สิำนและผู้จัำด้กิ�รทรัพย�กิรอ�ค�รใน
โครงกิ�รก่ิอสำร้�ง	ศึึกิษ�ดู้ง�นนอกิสำถ�นที�
	 Definitions	of	property	and	facility	management;	
types	of	properties;	portfolio	management;	role	and	
responsibility	of	property	and	facility	managers	in	construction	
project.	Field	trips	required.

MCM0302 การจััดการพิลัังงานิสูำาหรับัโครงการก่อสูร้าง 3(3-0-9)
 (Energy management for construction   
  projects)
	 ง�นระบับัสุำข่�ภิบั�ลและกิ�รบัำ�บััด้ข่องเสีำย	ง�นระบับั
เครื�องกิล	เช่น	ง�นระบับัปรับัอ�กิ�ศึและระบั�ยอ�กิ�ศึ		ง�นระบับัไฟฟ้�
ระบับัสืำ�อสำ�รและโทรคมน�คมสำำ�หรับัอ�ค�รสำมัยใหม่	ระบับัป้องกัิน 
อัคคีภัย	กิ�รประสำ�นง�นวิศึวกิรรม	สำถ�ปัตยกิรรม	ระบับักิรอบัอ�ค�ร	
ม�ตรฐ�นกิ�รออกิแบับัอ�ค�รอนุรักิษ์พลังง�น	เกิณฑ์์กิ�รกิำ�หนด้โซันพื�นที�
ใช้ง�น	กิ�รคำ�นวณกิ�รถ่�ยเทคว�มร้อนข่องผนัง	และกิ�รประเมิน
ประสิำทธิ์ภ�พกิ�รใช้พลังง�นโด้ยรวมข่องอ�ค�ร
	 Sanitation	 and	waste	 treatment	 systems,	
Mechanical	systems	such	as	air	conditioning	and	ventilation	
systems,	Electricity	systems,	Communication	systems	for	
intelligent	building.	Fire	protection	systems,	Architectural	
engineering	coordination,	Building	frame	system,	Energy	
Conservation	Building	Design	Standards,	Criteria	for	determining	
the	zone	of	use,	Calculation	of	wall	heat	transfer,	And	assessing	
the	overall	energy	efficiency	of	the	building.

MCM0303 การประเมินิสิู�งแวิดล้ัอม สูำาหรับัโครงการก่อสูร้าง 3(3-0-9)
 (Environmental Assessment in   
 Construction Project)
	 พัฒน�กิ�รข่องกิ�รประเมนิผลกิระทบัสิำ�งแวด้ล้อม	หลักิกิ�ร
และวิธี์กิ�รในกิ�รประเมินผลกิระทบัสิำ�งแวด้ล้อม	กิ�รศึึกิษ�คว�มเป็นไป
ได้้ข่องโครงกิ�รก่ิอสำร้�งในด้้�นสิำ�งแวด้ล้อม	กิรอบักิ�รด้ำ�เนินง�นข่องหน่วย
ง�นและกิฎีหม�ยที�เกีิ�ยวข้่อง	วิธี์กิ�รป้องกัินผลกิระทบัสิำ�งแวด้ล้อม	กิ�ร
ทำ�น�ย	กิ�รบัรรเท�และกิ�รจัำด้กิ�รผลกิระทบัสิำ�งแวด้ล้อม	กิ�รตรวจำ
ติด้ต�มและกิ�รประเมินผล	กิ�รจัำด้กิ�รด้้�นเอกิสำ�ร	กิ�รมีสำ่วนร่วมข่อง
ประช�ชน	กิ�รแก้ิไข่คว�มขั่ด้แย้งและข้่อพิพ�ท	ศึึกิษ�ดู้ง�นโครงกิ�ร
ก่ิอสำร้�งที�ก่ิอให้เกิิด้ผลกิระทบั
	 Basic	history	and	developments	of	environmental	
impact	assessment;	Principle	and	procedure	of	environmental	
impact	assessment;	Institutional	arrangement	and	legal	
frameworks;	Prevention	prediction,					mitigation	and	
management	of	environmental	impacts;						Monitoring	and	
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evaluations;	Document	management;	Public	participation;	
Techniques	for	conflict	management	and	dispute	resolution.	
Study	and	observe	construction	project	work	that	causes	
impact.

MCM0304 การบัริหารโครงการก่อสูร้างระบับัราง 3(3-0-9)
 (Management of the railway system   
 construction project)
	 ศึึกิษ�เกีิ�ยวกัิบักิ�รจัำด้กิ�รระบับัข่นส่ำงท�งร�งเบืั�องต้น	กิ�ร
ข่นส่ำงสิำนค้�และกิ�รข่นส่ำงมวลชน	กิ�รจัำด้กิ�รสำถ�นี	กิ�รจัำด้กิ�รเส้ำนท�ง
และกิ�รเดิ้นรถ			กิ�รพัฒน�ทรัพย�กิร		กิ�รว�งแผนและกิ�รบัริห�รองค์กิร
กิ�รตรวจำสำอบัและกิ�รว�งแผนกิ�รบัำ�รุงรักิษ�ในระบับัร�ง	ผลกิระทบั
ด้้�นเศึรษฐกิิจำ	พลังง�น	สิำ�งแวด้ล้อมและคุณภ�พชีวิตข่องประช�กิร	กิ�ร
บัริห�รจัำด้กิ�รโครงกิ�รระบับัร�งในแต่ละรูปแบับั	กิฎีหม�ยที�เกีิ�ยวข้่อง		
ปัญห�ที�เกิิด้ขึ่�นในกิ�รบัริห�รโครงกิ�รระบับัร�ง		ศึึกิษ�ดู้ง�นโครงกิ�ร
ก่ิอสำร้�งระบับัร�งนอกิสำถ�นที�
	 Learn	about	the	management	of	basic	rail	
transport	systems,	Freight	and	Public	Transport,	Station	
management,	Route	management	and	transportation,	
Resource	development,	Corporate	planning	and	management,	
Inspection	and	maintenance	planning	in	rail	systems,	
Economic,	energy,	environmental,	and	quality	of	life	impact	
of	the	population,	Management	of	railroad	project	in	each	
type,	Related	laws,	Problems	in	rail	system	management,	
Study	visit	the	offsite	rail	construction	project.

MCM0305 การจััดการควิามปลัอดภััยในิโครงการก่อสูร้าง 3(3-0-9)
 (Safety management in construction   
 projects)
	 กิฎีหม�ยเกีิ�ยวกัิบัคว�มปลอด้ภัยในง�นก่ิอสำร้�ง	กิ�รบัริห�ร
คว�มปลอด้ภัยทั�วไปในง�นก่ิอสำร้�ง	กิ�รตรวจำและรับัรองคว�มปลอด้ภัย
ปั�นจัำ�น	กิ�รตรวจำสำอบัและรับัรองคว�มปลอด้ภัยข่องเครื�องจัำกิรในง�น
ก่ิอสำร้�ง	กิ�รศึึกิษ�คว�มสำ�ม�รถในกิ�รใช้ง�นลวด้สำลิงในกิ�รยกิย�้ยวัสำดุ้
กิ�รปฏิิบััติง�นและกิ�รป้องกัินอันตร�ยในง�นบันที�สำูง	ในง�นใต้นำ��	ง�น
ในที�อับัอ�กิ�ศึ	กิ�รใช้อุปกิรณ์ป้องกัินภัยส่ำวนบุัคคล	กิ�รฝึึกิอบัรมลูกิจ้ำ�ง

ด้้�นคว�มปลอด้ภัยในง�นก่ิอสำร้�งต�มกิฎีหม�ย	กิ�รอ่�นแบับัแปลนง�น
ก่ิอสำร้�ง	กิ�รคำ�นวณกิ�รรับันำ��หนักิข่องวัสำดุ้อุปกิรณ์ในง�นก่ิอสำร้�ง	กิ�ร
ว�งแผนง�นคว�มปลอด้ภัยในง�นก่ิอสำร้�ง	กิ�รควบัคุมป้องกัินอุบััติเหตุ
และอนัตร�ยหรอือบัุัติภัยในง�นกิอ่สำร�้ง	กิ�รตรวจำคว�มปลอด้ภยัในง�น	
ระบับัใบัอนุญ�ตกิ�รทำ�ง�น	และศึึกิษ�ดู้ง�นนอกิสำถ�นที�ในโครงกิ�ร
ก่ิอสำร้�งข่น�ด้ใหญ่	เป็นต้น
	 Construction	safety	 laws,	 	General	 safety	
management	in	construction,	Crane	safety	inspection	and	
certification,	Safety	inspection	and	certification	of	construction	
machinery,		A	study	of	the	ability	to	use	wire	rope	in	material	
handling,	Hazardous	operations	and	operations	at	high	
altitudes,		underwater	jobs,	confined	spaces,	Use	of	personal	
protective	equipment,		Training	for	construction	safety	workers	
in	accordance	with	the	law,		Reading	the	construction	drawing,		
Calculation	of	the	load	of	construction	materials	and	
equipment,	Construction	safety	planning,	Control	and	
prevention	of	accidents	and	hazards	or	accidents	in	construction,		
Safety	check	in	work,		Work	permit	system,	And	study	field	
trips	in	large	construction	projects	etc.

MCM0306 การบัริหารจััดการโครงการอสัูงหาริมทรัพิย์ 3(3-0-9)
 (Rael Estate Project Management)
	 คว�มรู้เบืั�องต้นท�งด้้�นกิ�รพัฒน�อสัำงห�ริมทรัพย์	องค์
คว�มรู้พื�นฐ�นที�เกีิ�ยวข้่องกัิบัธุ์รกิิจำ	อสัำงห�ริมทรัพย	์ทั�งกิ�รตล�ด้	กิ�รเงิน
กิฎีหม�ย	แนวท�งกิ�รพัฒน�อสำังห�ริมทรัพย์ในโครงกิ�รกิ่อสำร้�งต่�งๆ	
คว�ม รู้ เ บืั� อง ต้นในกิ�ร วิ เคร�ะห์คว�มเ ป็นไปไ ด้้ ในกิ�รพัฒน�
อสัำงห�ริมทรัพย์	คว�มรู้พื�นฐ�นเพื�อกิ�รเตรียมคว�มพร้อมเข้่�สู่ำแวด้วง
ธุ์รกิิจำอสัำงห�ริมทรัพย์	ศึึกิษ�ดู้ง�นเกีิ�ยวกัิบัโครงกิ�รอสัำงห�ริมทรัพย์
	 Introduction	to	real	estate	development.	Basic	
knowledge	related	to	realestate,	marketing,	finance	and	laws,	
Guidelines	for	real	estate	development	in	various	construction	
projects,	Basic	knowledge	in	feasibility	analysis	in	real	estate	
development,	Basic	knowledge	to	prepare	to	enter	the	real	
estate	business,	Study	trip	on	real	estate	projects.
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MCM0307 กฎหมายก่อสูร้างแลัะการตรวิจัสูอบั 3(3-0-9)
 ควิามปลัอดภััยอาคาร 
 (Construction Laws and Building safety   
  inspection Laws)
	 ศึึกิษ�กิฎีหม�ยที�เกีิ�ยวข้่องกัิบัง�นก่ิอสำร้�ง	เช่น	พระร�ช
บััญญัติควบัคุมอ�ค�ร	พระร�ชบััญญัติ	กิ�รผังเมือง	กิฎีหม�ยควบัคุม
อ�ค�ร	กิฏิหม�ยสิำ�งแวด้ล้อมสำำ�หรับัอ�ค�ร	พระร�ชบััญญัติแรงง�นสัำมพันธ์์
กิฎีหม�ยวิช�ชีพสำถ�ปนิกิและวิศึวกิร	จำรรย�บัรรณข่องกิ�รประกิอบั
วิช�ชีพ	บัทลงโทษและคว�มรับัผิด้ท�งกิฎีหม�ย	อนุญ�โตตุล�กิ�ร	และ
ร�ยละเอียด้ข่องกิฎีหม�ยกิ�รตรวจำสำอบัคว�มปลอด้ภัยอ�ค�ร	และกิ�ร
ศึึกิษ�ดู้ง�นนอกิสำถ�นที�
	 Introduction	to	construction	laws,	such	as	building	
control	act,	town	planning	act,	building	controlling	profession,	
environmental	laws.	Relating	to	buildings,	labor	relation	act,	
laws	for	architectural		and	engineering	profession,	professional	
codes	of	ethics,		penalty	clauses	and	legal	response,	arbitration	
and	detail	of	building	safety	inspection	laws	and	external	field	
trips.

MCM0308 ระบับัสูารสูนิเทศในิการจััดการโครงการก่อสูร้าง3(3-0-9)
 (Information System in Construction   
 Project Management)
	 แนวคว�มคิด้ข่องระบับัสำ�รสำนเทศึพื�นฐ�น	และกิ�ร
ประยุกิต์ใช้กัิบักิระบัวนกิ�รจัำด้กิ�รโครงกิ�รก่ิอสำร้�ง	กิ�รออกิแบับัและ
ว�งแผนระบับัสำ�รสำนเทศึเพื�อกิ�รควบัคุมกิ�รก่ิอสำร้�ง	กิ�รวิเคร�ะห์	
ร�ยง�น	และกิ�รประเมินผลข่องโครงกิ�ร	ระบับัสำ�รสำนเทศึเพื�อกิ�ร
วิเคร�ะห์เชิงกิ�รจัำด้กิ�ร	และกิ�รตัด้สิำนใจำสำำ�หรับัผู้บัริห�รโครงกิ�ร
ก่ิอสำร้�ง
	 Concept	of	basic	information	system;	practical	
applications	to	construction	project	management	procedures,	
Design	and	planning	of	information	systems	for	construction	
control,	Report	analysis	and	project	evaluation,	Management	
Information	Systems	And	decisions	for	construction	project	
managers

MCM0401 วิิทยานิิพินิธ์ี 1 (6 หน่ิวิยกิต) 6(0-6-18)
 (Thesis 1 (6 units)
 วิิชาบัังคับัก่อนิ : ผ่านิการเรียนิ
 วิิชาในิหลัักสููตรมาแล้ัวิไม่น้ิอยกว่ิา 24 หน่ิวิยกิต
	 ง�นวิจัำยโด้ยกิำ�หนด้ข่อบัเข่ตง�น	และวิธี์วิจัำยให้เกิิด้
ประโยชน์ในกิ�รพัฒน�ท�งด้้�นทฤษฎีีหรือกิ�รประยุกิต์ใช้ทฤษฎีีที�
เกีิ�ยวข้่อง	กัิบัปัญห�ท�งวิศึวกิรรมบัริห�รง�นก่ิอสำร้�ง	กิ�รเขี่ยนร�ยง�น
วิจัำยและกิ�รเผยแพร่ท�งวิช�กิ�รระดั้บัช�ติและน�น�ช�ติ	 (ศึึกิษ�ด้้วย
ตนเองโด้ยมีอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�เป็นผู้ชี�แนะ)
	 Research,	with	defined	scope	and	methodology,		
for	developing	a	theory	or	an	application	of	theory	in	
construction	engineering	and	management.	report	writing	and	
presentation,	research	writing	and	academic	contributing.
(The	students	learn	by	themselves	by	getting	advice	from	the	
lecturers)

MCM0402 วิิทยานิิพินิธ์ี 2 (6 หน่ิวิยกิต)  6(0-6-18)
 (Thesis 2 (6 units)
 วิิชาบัังคับัก่อนิ : ผ่านิการเรียนิ
 วิิชาในิหลัักสููตรมาแล้ัวิไม่น้ิอยกว่ิา 24 หน่ิวิยกิต
	 ง�นวิจัำยโด้ยกิำ�หนด้ข่อบัเข่ตง�น	และวิธี์วิจัำยให้เกิิด้
ประโยชน์ในกิ�รพัฒน�ท�งด้้�นทฤษฎีีหรือกิ�รประยุกิต์ใช้ทฤษฎีีที�
เกีิ�ยวข้่อง	กัิบัปัญห�ท�งวิศึวกิรรมบัริห�รง�นก่ิอสำร้�ง	กิ�รเขี่ยนร�ยง�น
วิจัำยและกิ�รเผยแพรท่�งวชิ�กิ�รระด้บััช�ตแิละน�น�ข่�ต	ิ					(ศึึกิษ�ด้้วย
ตนเองโด้ยมีอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�เป็นผู้ชี�แนะ)
	 Research,	with	defined	scope	and	methodology,	
for	developing	a	theory	or	an	application	of	theory	in	
construction	engineering	and	management.	report	writing	and
presentation,	research	writing	and	academic	contributing.
(The	students	learn	by	themselves	by	getting	advice	from	the	
lecturers)
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MCM0501 สูารนิิพินิธ์ี 1 (3 หน่ิวิยกิต)  3(0-3-9) 
 (Individual Study 1) (3 units)
	 กิ�รค้นคว้�และจัำด้ทำ�วิจัำย			เพื�อต่อยอด้องค์คว�มรู้ท�ง
วิช�กิ�รด้้�นกิ�รจัำด้กิ�รท�งวิศึวกิรรมบัริห�รก่ิอสำร้�งและ/หรือธุ์รกิิจำ
ก่ิอสำร้�ง	กิ�รเขี่ยนและนำ�เสำนอสำ�รนิพนธ์์	กิ�รเขี่ยนร�ยง�นวิจัำยและกิ�ร
เผยแพร่ท�งวิช�กิ�รระดั้บัช�ติ					(ศึึกิษ�ด้้วยตนเองโด้ยมีอ�จำ�รยที์�ปรึกิษ�
เป็นผู้ชี�แนะ)	
	 This	course	focuses	on	searching	and	creating	
detailed	research	for	improving	knowledge	in	engineering	
management	field	and/or	businesses,	report	writing	and	
presentation,	research	writing	and	academic	contributing.
(The	students	learn	by	themselves	by	getting	advice	from	the	
lecturers)

MCM0502 สูารนิิพินิธ์ี 2 (3 หน่ิวิยกิต)  3(0-3-9)
 (Individual Study 2) (3 units)
	 กิ�รค้นคว้�และจัำด้ทำ�วิจัำย			เพื�อต่อยอด้องค์คว�มรู้ท�ง
วิช�กิ�รด้้�นกิ�รจัำด้กิ�รท�งวิศึวกิรรม
บัริห�รก่ิอสำร้�งและ/หรือธุ์รกิิจำก่ิอสำร้�ง	กิ�รเขี่ยนและนำ�เสำนอสำ�รนิพนธ์์
กิ�รเขี่ยนร�ยง�นวิจัำยและกิ�รเผยแพร่ท�งวิช�กิ�รระดั้บัช�ติ	(ศึึกิษ�ด้้วย
ตนเองโด้ยมีอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�เป็นผู้ชี�แนะ)	
	 This	course	focuses	on	searching	and	creating	
detailed	research	for	improving	knowledge	in	engineering	
management	field	and/or	businesses,	report	writing	and	
presentation,	research	writing	and	academic	contributing.
(The	students	learn	by	themselves	by	getting	advice	from	the	
lecturers)
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต 
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ

1. หมวิดวิิชาเสูริมพ้ื้�นฐาน

     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสูำาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (English for Executives)  (ไม่นับหน่วิยกิต)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ภ�ษ�อังกิฤษธุุรกิิจำท�งกิ�รจัำด้กิ�รโด้ยเฉพ�ะกิ�รเขีียนและ
กิ�รอ่�นที�มุุ่่งเน้นคว�มุ่เข้ี�ใจำภ�ษ�เฉพ�ะท�ง และสำำ�นวนท�งธุุรกิิจำ กิ�ร
ระบุใจำคว�มุ่สำำ�คัญ ใจำคว�มุ่รองและข้ีอสำรุปในประเด็้นประโยค รวมุ่ทั�ง
กิ�รเขีียนเพ่�อกิ�รส่ำ�อสำ�รท�งธุุรกิิจำ
  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 เศรษฐศาสูตร์ทางการจัดการสูำาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Managerial Economics for Executives) 
 (ไม่นับหน่วิยกิต)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  แนวคิด้ท�งเศึรษฐศึ�สำตร์ที�เกีิ�ยวข้ีองกิับกิ�รบริห�รจำัด้กิ�ร
ธุุรกิิจำปัจำจุำบัน เพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำและกิำ�หนด้แนวท�งนโยบ�ยท�งธุุรกิิจำ กิ�ร
วิเคร�ะห์อุปสำงค์และอุปท�น กิ�รผลิตและต้นทุนกิ�รผลิต โครงสำร้�งตล�ด้
และกิิจำกิรรมุ่ท�งกิ�รตล�ด้ นโยบ�ยท�งกิ�รเงิน กิ�รคลังขีองรัฐบ�ลที�มีุ่
ผลกิระทบต่อกิ�รด้ำ�เนินง�นในภ�คธุุรกิิจำ
  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. หมวิดวิิชาบังคัับ
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0201 การบัญชีสูำาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Accounting for Executives)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 ศึึกิษ�พ่�นฐ�นและทกัิษะกิ�รใช้้ข้ีอมูุ่ลท�งบญัชี้เพ่�อใหค้ว�มุ่รู้
แก่ิผู้บริห�รในกิ�รตัด้สิำนใจำ ตลอด้จำนกิ�รว�งแผน และกิ�รควบคุมุ่ กิ�ร
วิเคร�ะห์ร�ยง�นท�งกิ�รเงิน กิ�รจัำด้กิ�รข้ีอมูุ่ลท�งบัญชี้และกิ�รจัำด้ทำ�
ร�ยง�น ข้ีอมุู่ลท�งกิ�รบัญช้ีที�เกีิ�ยวกัิบสำ่วนประกิอบขีองต้นทุนกิ�รผลิต 
ระบบบัญชี้ต้นทุน งบต้นทุนกิ�รผลิต กิ�รคำ�นวณต้นทุนกิ�รผลิตสิำนค้� 
แนวคิด้เกีิ�ยวกัิบต้นทุนและวิธีุกิ�รท�งบัญชี้ต้นทุนกิ�รวิเคร�ะห์ต้นทุน - 
ปริมุ่�ณ - กิำ�ไร กิ�รตดั้สิำนใจำเกีิ�ยวกิบังบประมุ่�ณกิ�รลงทนุ กิ�รบญัชี้ต�มุ่
คว�มุ่รบัผดิ้ช้อบและกิ�รบญัช้เีพ่�อกิ�รว�งแผนและควบคมุุ่กิำ�ไร ตลอด้จำน
ใช้้ประโยช้น์จำ�กิกิ�รบูรณ�กิ�รท�งบัญชี้และระบบสำ�รสำนเทศึ
  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.

MBA0202 การตลัาดเชิงบูรณาการสูำาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Integrated Marketing for Executives)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�แนวคิด้และกิระบวนกิ�รท�งกิ�รตล�ด้ กิ�รวิเคร�ะห์
สำภ�พแวด้ล้อมุ่ท�งกิ�รตล�ด้ กิ�รแข่ีงขัีน และกิ�รเปลี�ยนแปลงขีองสำภ�พ
แวด้ล้อมุ่ในตล�ด้ประช้�คมุ่อ�เซีียน พรอ้มุ่ทั�งวเิคร�ะหแ์ผนกิ�รตล�ด้และ
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กิ�รพย�กิรณ์คว�มุ่ต้องกิ�รขีองลูกิค้� กิ�รสำร้�งคุณค่� และกิ�รกิำ�หนด้
ส่ำวนประสำมุ่ท�งกิ�รตล�ด้ให้สำ�มุ่�รถนำ�มุ่�ประยุกิใช้้ได้้อย่�งเหมุ่�ะสำมุ่ 
ตลอด้จำนส่ำงเสำริมุ่จำรรย�บรรณในกิ�รจัำด้กิ�รกิ�รตล�ด้ให้เกิิด้คุณธุรรมุ่และ
จำริยธุรรมุ่
  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 การจัดการแลัะพื้ฤติกรรมอังค์ัการ 3(3-0-6)
  (Management and Organizational Behavior) 
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�แนวคิด้ ทฤษฎีีท�งกิ�รจัำด้กิ�รในรูปแบบกิ�รบูรณ�กิ�ร
 หน้�ที�หลกัิกิ�รจำดั้กิ�ร รวมุ่ทั�งเน้นศึึกิษ�ด้้�นพฤติกิรรมุ่องคก์ิ�รทั�งระดั้บ
ปัจำเจำกิช้น ระด้บักิลุ่มุ่ และระด้บัองคก์ิ�ร คว�มุ่สำมัุ่พันธุแ์ละประสำทิธุภิ�พ
ขีองกิลุ่มุ่ ค่�นิยมุ่ เจำตคติ กิ�รเรียนรู้ คว�มุ่พึงพอใจำ กิ�รจูำงใจำ ภ�วะผู้นำ� 
กิ�รทำ�ง�นเป็นทีมุ่ และคว�มุ่ขัีด้แย้ง กิระบวนกิ�รด้้�นกิ�รจัำด้กิ�รทุน
มุ่นุษย ์จำ�กิกิ�รว�งแผน กิ�รฝึึกิอบรมุ่และกิ�รพัฒน� จำริยธุรรมุ่และคว�มุ่
รับผิด้ช้อบต่อสัำงคมุ่ กิ�รติด้ต่อส่ำ�อสำ�ร ตลอด้จำนกิ�รประเมิุ่นผลกิ�ร
ปฏิิบัติง�น 
  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 การจัดการทางการเงินสูำาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Financial Management for Executives)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�ทฤษฎีีกิ�รบริห�รกิ�รเงิน กิ�รจัำด้กิ�รกิ�รเงินในรูปแบบ
ต่�ง ๆ กิระบวนกิ�รกิ�รตัด้สิำนใจำท�งกิ�รบริห�รกิ�รเงินและหน้�ที�กิ�ร
จัำด้กิ�รเงินขีองธุุรกิิจำ โด้ยเน้นกิ�รวิเคร�ะห์งบกิ�รเงินและกิ�รตัด้สิำนใจำ
ลงทุนท�งธุุรกิิจำภ�ยใต้คว�มุ่ไมุ่่แน่นอน แหล่งที�มุ่�ขีองเงินทุน โครงสำร้�ง
เงินทุนและอัตร�ผลตอบแทน มูุ่ลค่�ขีองเงินต�มุ่เวล� กิ�รประเมิุ่นมูุ่ลค่�
พันธุบตัรและหุ้นสำ�มุ่ญั กิ�รคำ�นวณห�ตน้ทนุขีองเงนิทนุ กิ�รตดั้สิำนใจำใน
เร่�องงบลงทุน โครงสำร้�งเงินทุนและนโยบ�ยเงินปันผล กิ�รจัำด้กิ�ร
คว�มุ่เสีำ�ยง
   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 วิิธีุวิิทยาการวิิจัย 3(3-0-6)
  (Business Research Methodology)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�แนวคิด้และแนวปฏิิบัติกิ�รด้้�นวิจัำยท�งธุุรกิิจำ วิธีุกิ�ร 
แนวท�งในกิ�รนำ�เสำนอผลกิ�รวิจัำยอย่�งมีุ่ประสิำทธิุผล กิ�รพัฒน� ทักิษะ
 ด้้�นกิ�รว�งแผนวิจัำย กิ�รค้นคว้�อย่�งเป็นระบบจำ�กิกิระบวนกิ�รวิจัำย 
กิำ�หนด้ปัญห�ด้้�นธุุรกิิจำและกิ�รประยุกิต์ใช้้ผลกิ�รวิจัำยเพ่�อกิ�รให้คำ�
ปรึกิษ� แนะนำ�แนวท�งปฏิิบัติที�ดี้และเหมุ่�ะสำมุ่ในในโลกิธุุรกิิจำที�เป็น
จำริง 
  Study on business research concepts and practice 
especially in methods and approach for proposing the research 
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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 การจัดการเชิงกลัยุทธ์ุร่วิมสูมัย 3(3-0-6)
  (Contemporary Strategic Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�กิระบวนกิ�รจำดั้กิ�รเชิ้งกิลยทุธุใ์นมุ่มุุ่มุ่องขีองนกัิบรหิ�ร
เพ่�อกิ�รด้ำ�รงอยู ่และได้้เปรยีบเชิ้งกิ�รแข่ีงขัีนอย�่งยั�งย่นในสำภ�พแวด้ลอ้มุ่
ที�มีุ่กิ�รเปลี�ยนแปลงตลอด้เวล� โด้ยมุุ่่งเน้นกิ�รด้ำ�เนินง�นระยะย�ว เริ�มุ่
ต้นจำ�กิกิ�รว�งแผนกิลยุทธ์ุ กิ�รกิำ�หนด้กิลยุทธ์ุ กิ�รด้ำ�เนินง�นต�มุ่แผน
และกิ�รประเมุ่ินผล กิ�รพิจำ�รณ�ร�ยละเอียด้ในกิ�รจัำด้กิ�รเชิ้งกิลยุทธ์ุ
เพ่�อสำร้�งคว�มุ่ได้้เปรียบเชิ้งกิ�รแข่ีงขัีนทั�งในประเทศึ ภูมิุ่ภ�ค และ
น�น�ช้�ติ รวมุ่ทั�งปัญห�ที�อ�จำเกิิด้จำ�กิคว�มุ่แตกิต่�งด้้�นวัฒนธุรรมุ่ที�ส่ำง
ผลต่อกิ�รนำ�กิลยุทธ์ุไปปฏิิบัติ
  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 การบริหารการดำาเนินงาน 3(3-0-6)
  (Operations Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  แนวคิด้ หลักิกิ�ร วิธีุกิ�รกิ�รจัำด้กิ�รผลิต และกิระบวนกิ�ร
ปฏิิบัติกิ�รกิ�รผลิต กิ�รวิเคร�ะห์และออกิแบบกิระบวนกิ�ร กิ�รควบคุมุ่
และปรับปรุงคุณภ�พ แนวคิด้ และวิธีุกิ�รจัำด้กิ�รโซ่ีอุปท�น กิ�รจัำด้กิ�ร

สิำนค้�คงเหล่อและระบบกิ�รผลิตและขัี�นตอน รวมุ่ทั�งระบบเทคโนโลยี
สำ�รสำนเทศึและนวัตกิรรมุ่ในกิ�รจัำด้กิ�รกิระบวนกิ�รผลิต
  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. หมวิดวิิชาเชี�ยวิชาญ

(ก) เชี�ยวิชาญการจัดการ
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0301 การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลัยุทธ์ุ 3(3-0-6)
  (Strategic Human Capital Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�แนวคิด้และรูปแบบกิระบวนกิ�รจัำด้กิ�รทุนมุ่นุษย์
เชิ้งกิลยุทธ์ุให้สำอด้คล้องกัิบวิสัำยทัศึน์ พันธุกิิจำ เป้�หมุ่�ยและกิลยุทธ์ุขีอง
องค์กิ�ร รวมุ่ทั�งขีอบเขีตที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�รจัำด้กิ�รและกิ�รพัฒน�ทุน
มุ่นุษย์เชิ้งกิลยุทธ์ุในด้้�นต่�ง ๆ เช่้น กิ�รว�งแผนกิำ�ลังคนทั�งระบบ กิ�ร
สำรรห�และคัด้เล่อกิบุคคล กิ�รประเมิุ่นผลกิ�รปฏิิบัติง�น กิ�รบริห�รค่�
ตอบแทน แรงง�นสัำมุ่พันธ์ุ ตลอด้จำนกิ�รส่ำงเสำริมุ่กิ�รเรียนรู้ กิ�ร
เปลี�ยนแปลงและกิ�รพัฒน�องค์รวมุ่ที�สำ�มุ่�รถบูรณ�กิ�รและนำ�เทคนิค
เคร่�องมุ่่อท�งกิ�รบริห�รต่�ง ๆ มุ่�ใช้้ในกิ�รจัำด้กิ�รและกิ�รพัฒน�
ศัึกิยภ�พขีองทุนมุ่นุษย์และวัฒนธุรรมุ่ให้เกิิด้เป็นคว�มุ่ยั�งย่น
  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 
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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 การจัดการดิจิทัลัทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
  (Digiatal Business Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�กิ�รนำ�ระบบสำ�รสำนเทศึต�่งๆ ที�ใช้้ในกิ�รประกิอบกิ�ร
ธุุรกิิจำมุ่�ประยุกิต์ใช้้ท�งกิ�รบริห�รให้ครอบคลุมุ่เน่�อห�วิช้�พ่�นฐ�นขีอง
ระบบสำ�รสำนเทศึท�งกิ�รจัำด้กิ�ร กิ�รตัด้สิำนใจำ กิ�รจัำด้กิ�รคว�มุ่รู้ขีอง
องค์กิร และสำ�มุ่�รถนำ�เทคโนโลยสีำ�รสำนเทศึมุ่�ปรับใช้้กิบั Value Chain 
ขีองธุุรกิิจำ โด้ยแนะนำ�ให้รู้จัำกิเทคโนโลยีต่�ง ๆ ในเบ่�องต้น อ�ทิ ระบบ    
e-Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain 
Management กิ�รตล�ด้ออนไลนโ์มุ่เด้ลธุุรกิิจำออนไลน์ และคว�มุ่รู้เบ่�อง
ต้นขีองกิ�รนำ� Best Practice ด้้�น IT มุ่�ใช้้บริห�รในองค์กิร
   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 การจัดการคัวิามคิัดสูร้างสูรรค์ัแลัะ 3(3-0-6)
 นวัิตกรรมเชิงธุุรกิจ   
 (Creativity Management and Business 
 Innovation)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�ตัวแบบจำำ�ลอง วิธีุกิ�รจัำด้กิ�รและกิ�รพัฒน�คว�มุ่รู้
ทักิษะ ประสำบกิ�รณ์และคว�มุ่คิด้ที�สำร้�งสำรรค์ให้เกิิด้เป็นเทคนิคและวิธีุ

กิ�รบริห�รกิ�รเปลี�ยนแปลงท�งนวัตกิรรมุ่ กิระบวนกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำที�นำ�
ไปสู่ำคว�มุ่คิด้สำร้�งสำรรค์ในกิ�รพัฒน�และปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ใหมุ่่หร่อ
กิระบวนกิ�รบริห�รง�นใหมุ่่ ๆ ที�ส่ำงเสำริมุ่และสำนับสำนุนประสำิทธิุผลขีอง
องค์กิ�รและคว�มุ่สำำ�เร็จำต�มุ่เป้�หมุ่�ย โด้ยใช้้เทคนิคกิ�รจัำด้กิ�ร
เปลี�ยนแปลงที�เหมุ่�ะสำมุ่
  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 การบริหารโคัรงการธุุรกิจยุคัดิจิทัลั 3(3-0-6)
  (Digital Business Project Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  กิ�รจัำด้กิ�รวิเคร�ะห์โครงกิ�ร กิ�รว�งแผนที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�ร
ติด้ต่อประสำ�นง�นหล�กิหล�ยกิิจำกิรรมุ่ ผ่�นกิฎีเกิณฑ์์ระเบียบต่�ง ๆ ที�
สำ�มุ่�รถบูรณ�กิ�รโครงสำร้�งพ่�นฐ�นขีองกิ�รประกิอบธุุรกิิจำให้สำ�มุ่�รถใช้้
ร่วมุ่กัิบกิลุ่มุ่คน องค์กิ�ร เทคโนโลยี และทรัพย�กิรต่�ง ๆ ที�นำ�ไปสู่ำเป้�
หมุ่�ยท�งนวัตกิรรมุ่ขีองตล�ด้ยุคดิ้จิำทัล โด้ยอ�ศึัยกิ�รคิด้เชิ้งวิเคร�ะห์ 
และกิ�รจัำด้กิ�รสำ�รสำนเทศึท�งธุุรกิิจำ ซึี�งร�ยวิช้�นี�จำะให้ผู้เรียนได้้รู้เกีิ�ยวกัิบ
เคร่�องมุ่่อต่�ง ๆ และประสำบกิ�รณ์ในกิ�รว�งแผนกิ�รจัำด้ทำ�โครงกิ�รเชิ้ง
ปฏิิบัติ
   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.
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MBA0305 การสูร้างภาวิะผูู้้นำาแลัะการจัดการทีมงาน 3(3-0-6)
  (Leadership Creation and Teamwork 
 Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�กิระบวนกิ�รสำร้�ง ว�งแผน และพัฒน�สำร้�งสำรรค์ให้
เกิิด้คุณลักิษณะที�ดี้ขีองผู้นำ� เสำริมุ่สำร้�งทฤษฎีีกิ�รปฏิิบัติ กิ�รใช้้อำ�น�จำ
หน้�ที�และกิ�รจำัด้กิ�รเชิ้งรุกิต่อกิ�รเปลี�ยนแปลงและกิ�รตัด้สิำนใจำอย่�งมุ่ี
ประสิำทธิุภ�พ พร้อมุ่ออกิแบบว�งแผน วิธีุกิ�รท�งเล่อกิในกิ�รจัำด้กิ�รทีมุ่
ง�น สำร้�งสำรรค์ให้เกิิด้กิ�รพัฒน�ทีมุ่ง�น พร้อมุ่กัิบขีจัำด้คว�มุ่ขัีด้แยง้ในทีมุ่
 ปัญห�ในกิ�รสำร้�งทีมุ่ง�นและแนวท�งแก้ิไขี ภ�ยใต้คุณธุรรมุ่และจำรรย�
บรรณขีองวิช้�ชี้พ
   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 จริยธุรรมทางธุุรกิจแลัะคัวิามรับผิู้ดชอับต่อัสัูงคัม 3(3-0-6)
  (Business Ethics and Social Responsibilities)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�หลักิกิ�ร แนวคิด้ด้้�นจำริยธุรรมุ่และจำรรย�บรรณท�ง
ธุุรกิิจำ กิ�รสำร้�งระบบกิ�รบริห�รและบรรษัทภิบ�ลที�ดี้ คว�มุ่สัำมุ่พันธ์ุกัิบ
คว�มุ่รับผิด้ช้อบต่อสัำงคมุ่ และผลกิระทบต่อผู้มีุ่ส่ำวนได้้เสีำยในสัำงคมุ่ ตลอด้
จำนใช้้หลักิธุรรมุ่�ภิบ�ลในกิ�รบริห�ร โด้ยมุุ่่งเน้นศึึกิษ�ปัญห�และวิธีุกิ�ร
แก้ิปัญห�ด้้�นจำริยธุรรมุ่ท�งธุุรกิิจำที�เกิิด้ขึี�นจำริงในกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำ จำ�กิ
กิรณีศึึกิษ�และกิ�รปฏิิบัติจำริง
   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) เชี�ยวิชาญวิิชาการเงิน
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0401 การจัดการการเงินขั�นสููง 3(3-0-6)
  (Advanced Financial Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  แนวคดิ้กิ�รบรหิ�รกิ�รเงนิเชิ้งกิลยทุธ์ุขีององคก์ิ�รธุุรกิิจำ กิ�ร
ว�งแผนและควบคุมุ่กิ�รเงินกิ�รจัำด้ห�ทุนและกิ�รลงทุนภ�ยใต้สำภ�วะ
กิ�รณ์เสีำ�ยง เคร่�องมุ่่อและแนวคิด้ท�งกิ�รเงิน งบจ่ำ�ยลงทุน กิ�รปรับ
โครงสำร�้งธุุรกิิจำและกิ�รเลกิิกิิจำกิ�รกิ�รควบกิิจำกิ�รกิ�รครอบงำ�กิิจำกิ�รและ
กิ�รยกิเลิกิกิ�รลงทุน นโยบ�ยโครงสำร้�งเงินทุนและ กิ�รพัฒน�ทฤษฎีี
ต้นทุนขีองเงินตัวแบบที�ใช้้ในกิ�รตัด้สิำนใจำเกีิ�ยวกัิบกิ�รเงินธุุรกิิจำและหัวข้ีอ
พิเศึษในกิรณีศึึกิษ�
   Concepts of strategic financial management of 
business organizations, financial planning and control, financing 
and investment under risk circumstances, financial tools and 
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 การลังทุน 3(3-0-6)
 (Investments)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 ศึึกิษ�กิ�รลงทุนในระยะสัำ�น ระยะกิล�ง และระยะย�ว ท�ง
เล่อกิและประเมิุ่นมูุ่ลค่�ขีองกิ�รลงทุนในรูปแบบต่�งๆ โด้ยเน้นถึงกิ�ร
วิเคร�ะหหุ้์นสำ�มุ่ญั พันธุบตัรรฐับ�ลและเอกิช้น หลกัิทรพัยที์�มีุ่หลกัิประกินั
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สัำญญ�ซ่ี�อขี�ยลว่งหน้� กิ�รบริห�รหลักิทรัพย์ กิ�รวิเคร�ะห์โครงกิ�ร หลักิ
กิ�รว�งนโยบ�ยและบริห�รกิ�รลงทุนสำำ�หรับบุคคลและสำถ�บันต่�งๆและ
กิรณีศึึกิษ� นอกิจำ�กินี�ยงัรวมุ่ถึงกิ�รศึึกิษ�โครงสำร้�งขีองกิ�รตล�ด้กิ�รเงิน
กิ�รประเมุ่ินผลตอบแทนและคว�มุ่เสีำ�ยงจำ�กิกิ�รลงทุน ทฤษฎีีและแนว
ปฏิิบัติในกิ�รจัำด้กิ�รกิลุ่มุ่สิำนทรัพย์ลงทุน
   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 การจัดการการเงินระหว่ิางประเทศ 3(3-0-6)
  (International Financial Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 ศึึกิษ�หลักิกิ�รบริห�รกิ�รเงินระบบและแนวคว�มุ่คิด้ต่�งๆ 
เพ่�อใช้้ในกิ�รวิเคร�ะห์ปัญห�กิ�รเงินระหว่�งประเทศึ กิ�รควบคุมุ่กิ�ร
ด้ำ�เนินง�นท�งกิ�รเงิน กิ�รลงทุนในตล�ด้กิ�รเงินและหลักิทรัพยร์ะหว่�ง
ประเทศึ วิเคร�ะห์กิ�รเคล่�อนย้�ยขีองเงินทุน กิ�รเคล่�อนย้�ยเงินทุนในรูป
แบบขีองคว�มุ่รว่มุ่มุ่่อขีองกิลุ่มุ่ประช้�คมุ่ท�งเศึรษฐกิิจำต่�งๆ เช่้น ASEAN 
และ AEC เป็นต้น กิระบวนกิ�รตัด้สิำนใจำด้้�นกิ�รเงินขีองธุุรกิิจำระหว่�ง
ประเทศึและกิรณีศึึกิษ�
   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 ตลัาดตราสูารอันุพัื้นธ์ุ ตลัาดซ้ื้�อัขายล่ัวิงหน้า 3(3-0-6)
 แลัะตลัาดตราสูารอัอัฟชั�น
 (Derivatives, Securities, Future, and Option 
 Markets)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�ถงึพฒัน�กิ�รและทฤษฎีีขีองตร�สำ�รอนพัุนธุช์้นิด้ต่�งๆ
 รวมุ่ทั�งบทบ�ทและหน้�ที�ขีองตร�สำ�รอนุพันธ์ุนั�นๆ ทิศึท�งรูปแบบตล�ด้
กิ�รเงินสำมัุ่ยใหมุ่่ลักิษณะกิ�รบริห�รจัำด้กิ�รท�งกิ�รเงินในตล�ด้ต่�งๆ 
ตล�ด้ตร�สำ�รอนุพันธ์ุ
   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 การวิางแผู้นแลัะการวิิเคัราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Planning and Financial Analysis)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 ศึึกิษ�กิ�รว�งแผนและกิ�รวิเคร�ะห์ท�งกิ�รเงินโด้ยใช้้แบบ
จำำ�ลองคอมุ่พิวเตอร์เพ่�อพัฒน�คว�มุ่สำ�มุ่�รถในกิ�รผสำมุ่ผสำ�นกิ�รใช้้
คอมุ่พิวเตอร์สำำ�หรับประเด้็นกิ�รว�งแผนท�งกิ�รเงิน รวมุ่ทั�งกิ�รระบุ
ปัญห� วิเคร�ะห์ และแก้ิไขีปัญห�ท�งกิ�รเงิน
   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.
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 (คั) เชี�ยวิชาญการตลัาด
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0501 พื้ฤติกรรมผูู้้บริโภคั 3(3-0-6)
  (Consumer Behavior)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 ทฤษฎีีพฤตกิิรรมุ่และสิำ�งจูำงใจำขีองผู้บริโภคในทฤษฎีีกิ�รตล�ด้
พฤติกิรรมุ่กิ�รแสำด้งออกิขีองผู้บริโภค อิทธิุพลภ�ยในและภ�ยนอกิทั�งท�ง
ตรงและท�งอ้อมุ่ขีองกิลุ่มุ่ต่�ง ๆ ที�มีุ่ผลต่อกิ�รตัด้สิำนใจำ ปัจำจัำยท�งสัำงคมุ่
และวัฒนธุรรมุ่ ส่ำ�อมุ่วลช้นที�มีุ่อิทธิุพลต่อกิ�รตัด้สิำนใจำขีองผู้บริโภค เช่้น 
วิทย ุโทรทัศึน์ หนังส่ำอพิมุ่พ์ ส่ำ�อท�งอิเล็กิทรอนิกิส์ำ เป็นต้น ศึึกิษ�ลักิษณะ
ขีองสิำนค้� กิ�รแยกิตล�ด้ ส่ำวนแบ่งตล�ด้ และกิรณีศึึกิษ�
  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 การตลัาดระหว่ิางประเทศ 3(3-0-6)
  (International Marketing)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ทฤษฎีีกิ�รวิเคร�ะห์กิ�รตล�ด้ระหว่�งประเทศึ โด้ยเน้นถึง
ยทุธุวธีิุแนวคดิ้กิ�รตล�ด้ระหว�่งประเทศึในยคุโลกิ�ภวัิฒน์ กิ�รสำร�้งกิำ�ไร
กิ�รแข่ีงขัีนและกิ�รด้ำ�เนินกิ�รต่�ง ๆ ขีององค์ประกิอบส่ำวนประสำมุ่
ท�งกิ�รตล�ด้ทั�งผลิตภัณฑ์์ ร�ค� ช่้องท�งกิ�รจัำด้จำำ�หน่�ยและกิ�รส่ำงเสำริมุ่
กิ�รตล�ด้ รวมุ่ถึงบทบ�ท นโยบ�ยรปูแบบขีององค์กิ�ร รูปแบบและระบบ
ต่�งๆ ขีองกิ�รทำ�กิ�รตล�ด้ระหว�่งประเทศึ กิลยทุธุก์ิ�รบรหิ�รง�น สำภ�พ
แวด้ล้อมุ่ ภ�ษีกิ�รขีนส่ำง กิระบวนกิ�รส่ำงออกิและศุึลกิ�กิร กิ�รพัฒน�
ตล�ด้และกิ�รแข่ีงขัีนระหว่�งประเทศึและกิ�รใช้้กิรณีศึึกิษ�
  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 การสู้�อัสูารการตลัาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
  (Integrated Marketing Communications) (IMC)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  วิช้�ที�แสำด้งถึงลักิษณะและคว�มุ่สำำ�คัญขีองกิลยุทธ์ุท�งส่ำ�อสำ�ร
ท�งกิ�รตล�ด้แบบครบวงจำร โด้ยเนน้ช่้องท�งกิ�รโฆษณ�และกิ�รสำง่เสำริมุ่
กิ�รขี�ย ประเภทขีองกิ�รโฆษณ� กิ�รใช้้ข้ีอมุ่ลู พฤตกิิรรมุ่กิ�รซ่ี�อเพ่�อกิ�ร
ตัด้สิำนใจำ กิ�รกิำ�หนด้งบประมุ่�ณกิ�รโฆษณ� วิธีุกิ�รเล่อกิส่ำ�อโฆษณ� กิ�ร
กิำ�หนด้ต�ร�งกิ�รโฆษณ� กิ�รประเมุ่ินผลกิ�รโฆษณ� ประเภทขีองกิ�ร
ส่ำงเสำรมิุ่กิ�รขี�ย กิ�รว�งแผนกิ�รสำง่เสำรมิุ่กิ�รขี�ย และกิ�รประเมุ่นิผลกิ�ร
ส่ำงเสำริมุ่กิ�รขี�ย และกิรณีศึึกิษ�
  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. 

MBA0504 การจัดการผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะตราสิูนค้ัา 3(3-0-6)
  (Product and Brand management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 กิลยุทธุ์กิ�รจำัด้กิ�รผลิตภัณฑ์์ โด้ยศึึกิษ�บทบ�ทหน้�ที�และ
คว�มุ่รับผิด้ช้อบขีองผู้จัำด้กิ�รผลิตภัณฑ์์ กิ�รจัำด้กิ�รส่ำวนประสำมุ่ผลิตภัณฑ์์
กิ�รจัำด้กิ�รบรรจำภัุณฑ์์ กิ�รพฒัน�ผลติภณัฑ์์ใหมุ่่ วงจำรขีองผลติภณัฑ์์ คว�มุ่
สัำมุ่พันธ์ุระหว่�งผลิตภัณฑ์์และส่ำวนประสำมุ่ขีองตล�ด้อ่�น 
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  กิลยุทธ์ุกิ�รจัำด้กิ�รตร�สิำนค้� โด้ยศึึกิษ�ถึงกิ�รวิเคร�ะห์ผู้
บริโภค กิ�รวิเคร�ะห์คู่แข่ีงขัีน กิระบวนกิ�รสำร้�งตร�สิำนค้� กิ�รออกิแบบ
ตร�สิำนค้� กิ�รขีย�ยตร�สิำนค้� กิ�รจัำด้กิ�รประสำ�ทสัำมุ่ผัสำเกีิ�ยวกัิบตร�สิำน
ค้� กิ�รสำร้�งตร�สิำนค้�ระดั้บโลกิ กิ�รด้ำ�รงตร�สิำนค้�ให้คงอยู่ตลอด้ไป 
คว�มุ่ล้มุ่เหลว และกิ�รแกิ้ไขีคว�มุ่ล้มุ่เหลวขีองตร�สำินค้� กิ�รสำ่�อสำ�ร
ตร�สิำนค้� กิ�รควบคุมุ่และประเมิุ่นตร�สิำนค้�และกิรณีศึึกิษ�
  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 การตลัาดบริการ 3(3-0-6)
  (Service Marketing)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 บทบ�ทคว�มุ่สำำ�คัญและแนวโน้มุ่ขีองธุุรกิิจำบริกิ�รท�งด้้�น
โครงสำร้�งบทบ�ท และพฤติกิรรมุ่ขีองอุตสำ�หกิรรมุ่กิ�รตล�ด้บริกิ�ร 
ประเภทขีองอุตสำ�หกิรรมุ่บริกิ�ร ส่ำวนประสำมุ่กิ�รตล�ด้บริกิ�ร กิลยุทธ์ุ
กิ�รตล�ด้ธุุรกิิจำบริกิ�ร จุำด้เด่้นขีองกิ�รตล�ด้บริกิ�รและกิ�รเข้ี�ถึงลูกิค้� 
กิ�รสำร้�งคว�มุ่แตกิต�่งในกิ�รตล�ด้บรกิิ�ร คุณภ�พขีององคป์ระกิอบกิ�ร
ตล�ด้ที�ใช้้ในกิ�รใหบ้ริกิ�รแกิลู่กิค้� และกิ�รกิำ�หนด้มุ่ลูค่�กิ�รตล�ด้บรกิิ�ร
ที�เหมุ่�ะสำมุ่ และกิรณีศึึกิษ�
  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)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 กิ�รจัำด้กิ�รง�นขี�ยทั�งระบบในกิ�รทำ�ธุุรกิิจำ ตั�งแต่กิ�รจัำด้
โครงสำร้�งองค์กิรกิ�รขี�ย รูปแบบกิ�รร�ยง�นต่อผู้บังคับบัญช้� กิ�ร
ว�งแผนกิ�รขี�ย กิ�รพย�กิรณ์กิ�รขี�ยกิ�รจำดั้ทำ�งบประมุ่�ณกิ�รขี�ย กิ�ร
สำรรห�และคัด้เล่อกิพนักิง�นขี�ย กิ�รฝึึกิอบรมุ่ กิ�รจ่ำ�ยผลตอบแทน กิ�ร
จูำงใจำง�นขี�ยและกิ�รรักิษ�พนักิง�นขี�ย กิ�รกิำ�หนด้อ�ณ�เขีตกิ�รขี�ย
และเป้�หมุ่�ยยอด้ขี�ย รวมุ่ถึงกิ�รประเมุ่ินผลง�นขี�ยเพ่�อให้องค์กิร
สำ�มุ่�รถพัฒน�กิ�รเติบโตยอด้ขี�ยเป็นระบบ และกิรณีศึึกิษ�
  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 การตลัาดยุคัดิจิทัลั 3(3-0-6)
  (Digital Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 ศึึกิษ�แนวคิด้ กิลยุทธ์ุ กิ�รจำัด้กิ�ร และเคร่�องมุ่่อท�งกิ�ร
ตล�ด้ด้ิจิำทัล โครงสำร้�งพ่�นฐ�นด้้�นทฤษฎีีท�งกิ�รตล�ด้โด้ยอ�ศึัย
เทคโนโลยีต่�ง ๆ ที�เกิิด้ขึี�นในปัจำจุำบันมุ่�ประยุกิต์ใช้้และพัฒน�ให้เกิิด้
ประโยช้น์ท�งธุุรกิิจำ อ�ท ิระบบ E-Commerce E-Marketing กิ�รว�งแผน
และกิ�รพัฒน�ตล�ด้ออนไลน์ โมุ่เด้ลธุุรกิิจำออนไลน์ และคว�มุ่รู้เบ่�องต้น
ขีองกิ�รนำ� Best Practice ด้้�น IT มุ่�ใช้้วิเคร�ะหแ์ละประเมุ่นิผลท�งกิ�ร
ตล�ด้ ตลอด้จำนศึึกิษ�แนวท�งแก้ิปัญห�และกิ�รตัด้สิำนใจำโด้ยใช้้กิรณีศึึกิษ�
และกิ�รปฏิิบัติจำริง
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  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 การตลัาดสีูเขียวิ 3(3-0-6)
  (Green Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 ศึึกิษ�สำภ�พแวด้ล้อมุ่ท�งธุุรกิิจำ กิ�รตล�ด้ วัตถุประสำงค์และ
องค์ประกิอบในกิ�รด้ำ�เนินง�นท�งกิ�รตล�ด้และกิ�รประกิอบธุุรกิิจำที�
ยั�งย่น กิ�รผสำมุ่ผสำ�นหลักิกิ�รจัำด้กิ�รสำภ�พแวด้ล้อมุ่และปรัช้ญ�ท�งกิ�ร
ตล�ด้สีำเขีียวที�มุุ่่งเน้นด้้�นสัำงคมุ่ โด้ยคำ�นึงถึงสำภ�พแวด้ล้อมุ่และคว�มุ่พึง
พอใจำระหว่�งผู้ผลิตและผู้บริโภค คว�มุ่รับผิด้ช้อบต่อสัำงคมุ่ขีององค์กิ�ร
ธุุรกิิจำ จำรรย�บรรณท�งกิ�รตล�ด้ และกิ�รวเิคร�ะหก์ิลยทุธ์ุท�งกิ�รตล�ด้
เพ่�ออนุรักิษ์ทรัพย�กิรธุรรมุ่ช้�ติ โด้ยศึึกิษ�แนวท�งแก้ิปัญห�และกิ�ร
ตัด้สิำนใจำจำ�กิกิรณีศึึกิษ�และกิ�รปฏิิบัติจำริง
  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) เชี�ยวิชาญการบัญชี
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0601 การบัญชีเพ้ื้�อัการจัดการขั�นสููง 3(3-0-6)
  (Advanced Managerial Accounting)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  เทคนิคท�งกิ�รบัญช้ีในกิ�รวิเคร�ะห์ข้ีอมุู่ลเพ่�อกิ�รจำัด้กิ�ร
อย่�งมีุ่เหตุผล ระบบข้ีอมูุ่ลท�งกิ�รบัญชี้ที�จำำ�เป็นสำำ�หรับกิ�รบริห�ร กิ�ร
ตล�ด้ กิ�รว�งแผน และกิ�รควบคุมุ่กิ�รผลิต
 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 ระบบคัวิบคุัมการบริหาร 3(3-0-6)
  (Management Control Systems)  
 วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ลักิษณะ สิำ�งแวด้ล้อมุ่ และกิระบวนกิ�รขีองระบบควบคุมุ่กิ�ร
บริห�รขีององค์กิ�ร หลักิและระบบกิ�รบัญชี้เพ่�อกิ�รว�งแผนและควบคุมุ่
กิ�รบริห�รขีองหน่วยง�นต�มุ่คว�มุ่รับผิด้ช้อบ หน้�ที�และจำรรย�บรรณ
ขีองผู้ควบคุมุ่ด้้�นกิ�รเงิน กิ�รจัำด้ทำ�งบประมุ่�ณ กิ�รวัด้ผลกิ�รด้ำ�เนินง�น 
กิ�รบริห�รค่�ตอบแทนและสิำ�งจูำงใจำ ระบบควบคุมุ่กิ�รบริห�รขีองธุุรกิิจำ
ในรูปแบบต่�ง 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 นโยบายการบัญชีแลัะการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Accounting Policy and Financial Reporting)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  สำภ�พแวด้ล้อมุ่ท�งกิ�รบัญชี้ แมุ่่บทกิ�รบัญชี้ มุ่�ตรฐ�นกิ�ร
บัญช้ี แนวคิด้กิ�รวัด้ผลกิำ�ไรท�งกิ�รบัญช้ี กิ�รบันทึกิบัญช้ี รวมุ่ถึงกิ�ร
สำรุปงบกิ�รเงิน กิ�รเปิด้เผยข้ีอมูุ่ลในร�ยง�นท�งกิ�รเงินภ�ยใต้กิ�รบัญชี้
ต�มุ่คว�มุ่รับผิด้ช้อบต่อสัำงคมุ่ และมุ่�ตรฐ�นกิ�รบัญชี้ระหว่�งประเทศึ
  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 การจัดการภาษีอัากร 3(3-0-6)
  (Tax Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  หลักิกิ�รจัำด้กิ�รภ�ษีอ�กิร กิ�รว�งแผนภ�ษีอ�กิรที�เกีิ�ยวข้ีอง
กัิบกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำ เทคนิควิธีุที�ใช้้ในกิ�รบริห�รและควบคุมุ่กิ�รด้ำ�เนิน
ง�นด้้�นภ�ษีอ�กิร แนวท�งกิ�รจำัด้กิ�รกิับปัญห�ท�งภ�ษีอ�กิรใน
ปัจำจุำบัน
   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 การบัญชีระหว่ิางประเทศ 3(3-0-6)
  (International Accounting)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  คว�มุ่รู้ทั�วไปเกีิ�ยวกัิบบัญชี้ระหว่�งประเทศึ กิ�รเปรียบเทียบ
คว�มุ่แตกิต่�งและคว�มุ่สำอด้คล้องขีองหลักิกิ�รบัญชี้ที�รับรองโด้ยทั�วไป 
วิธีุปฏิิบัติท�งกิ�รบญัช้ ีมุ่�ตรฐ�นกิ�รร�ยง�นท�งกิ�รเงนิระหว�่งประเทศึ
กิ�รวิเคร�ะห์งบกิ�รเงินระหว่�งประเทศึ กิ�รบัญชี้สำำ�หรับบริษัทข้ี�มุ่ช้�ติ

กิ�รเปลี�ยนแปลงค่�เงินตร�ต่�งประเทศึ กิ�รรวมุ่ธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึ 
กิ�รกิำ�หนด้ร�ค�โอนระหว่�งประเทศึ และกิ�รสำอบบัญชี้ระหว่�ง
ประเทศึ 
   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 การคัวิบคุัมแลัะตรวิจสูอับภายใน 3(3-0-6)
  (Audit and Control)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  แนวคิด้ทั�วไปและแมุ่่บทขีองมุ่�ตรฐ�นกิ�รสำอบบัญชี้ 
กิฎีหมุ่�ยและพระร�ช้บัญญัติ เกีิ�ยวกัิบกิ�รสำอบบัญชี้ จำรรย�บรรณและ
คว�มุ่รับผิด้ช้อบขีองผู้สำอบบัญชี้ ข้ีอตกิลงในกิ�รรับง�น สำอบบัญชี้ กิ�ร
ทุจำริตและข้ีอผิด้พล�ด้ กิ�รตรวจำสำอบ กิ�รปฏิิบัติง�น บทบ�ทและหน้�ที�
ขีองคณะกิรรมุ่กิ�ร และกิ�รว�งแผนง�นสำอบบัญชี้ คว�มุ่เสีำ�ยงในกิ�รสำอบ
บัญชี้และ คว�มุ่มุ่ีสำ�ระสำำ�คัญกิ�รประเมุ่ินคว�มุ่เสีำ�ยง หลักิฐ�นกิ�รสำอบ
บัญชี้ วิธีุกิ�รรวบรวมุ่หลักิฐ�นและวิธีุกิ�ร ตรวจำสำอบ กิ�รเล่อกิตัวอย่�งใน
กิ�รสำอบบัญชี้ กิระด้�ษทำ�กิ�รขีองผู้สำอบบัญชี้ ร�ยง�นกิ�รสำอบบัญชี้ 
แนวท�งกิ�รตรวจำสำอบบัญชี้ ด้้วยคอมุ่พิวเตอร์ กิ�รควบคุมุ่คุณภ�พกิ�ร
สำอบบัญชี้
   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
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 (จ) เชี�ยวิชาญการเป็นผูู้้ประกอับการ
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0701 โอักาสูทางธุุรกิจแลัะนวัิตกรรมเพ้ื้�อั 3(3-0-6)
 สูร้างมูลัค่ัาทางธุุรกิจ
  (Business Opportunity and Innovation 
 for Business Value Creation)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
   กิ�รแสำวงห�แนวคิด้ เคร่�องมุ่่อและแนวท�งในกิ�รประกิอบ
ธุุรกิิจำ ประเมุ่ินโอกิ�สำและทำ�คว�มุ่เข้ี�ใจำถึงกิระบวนกิ�รพัฒน�คว�มุ่คิด้
สำร้�งสำรรค์และนวัตกิรรมุ่ท�งธุุรกิิจำเพ่�อนำ�ไปสู่ำกิระบวนกิ�รสำร้�งคุณค่�
และกิ�รพัฒน�ธุุรกิิจำใหมุ่่ให้สำ�มุ่�รถแสำวงห�โอกิ�สำและนวัตกิรรมุ่รวมุ่เข้ี�
เป็นส่ำวนหนึ�งขีองกิลยุทธ์ุขีององค์กิรที�สำ�มุ่�รถตอบสำนองคว�มุ่พึงพอใจำ
ขีองลูกิค้�โด้ยสำมุ่บูรณ์ (Total Customer Satisfaction) เสำริมุ่สำร้�งมูุ่ลค่�
ให้กัิบธุุรกิิจำและสัำงคมุ่ ตลอด้จำนบทบ�ทและผลกิระทบขีองกิ�รรวมุ่กิลุ่มุ่
ท�งเศึรษฐกิิจำระดั้บภูมิุ่ภ�ค เช่้น กิลุ่มุ่ประช้�คมุ่เศึรษฐกิิจำอ�เซีียน (AEC) 
หร่อ ASEAN เป็นต้น ที�มีุ่ผลต่อกิ�รเตรียมุ่กิ�รขีองผู้ประกิอบกิ�ร 
  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 โคัรงสูร้างธุุรกิจสูำาหรับผูู้้ประกอับการยุคัใหม่ 3(3-0-6)
  (Business Structures for New Entrepreneurship)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
   กิ�รสำร้�งรูปแบบโครงสำร้�งในกิ�รเข้ี�สู่ำธุุรกิิจำใหมุ่่ กิ�ร
วิเคร�ะห์และกิ�รติด้ต�มุ่ ตรวจำสำอบกิ�รด้ำ�เนินง�นอย่�งมีุ่ระบบ กิ�รนำ�
เสำนอแผนโครงสำร้�งธุุรกิิจำต่อสำถ�บันกิ�รเงิน หร่อผู้ร่วมุ่ทุนอย่�งมุ่ี

ประสิำทธุิภ�พ รวมุ่ทั�งศึึกิษ�ประเด้็นสำำ�คัญท�งกิฏิหมุ่�ยทรัพย์สิำนท�ง
ปัญญ�และท�งกิ�รเงินในวงจำรขีองแผนโครงสำร้�งธุุรกิิจำใหมุ่่
  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 การจัดการอังค์ัการแลัะการสูร้างธุุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
  (Organization Management and 
 New Venture Creation)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  กิ�รจัำด้กิ�รองค์กิ�รเพ่�อสำร้�งธุุรกิิจำใหมุ่่สำำ�หรับผู้ประกิอบกิ�ร
กิ�รชี้�ให้เห็นถึงโอกิ�สำท�งธุุรกิิจำและกิ�รประเมิุ่นรูปแบบองค์กิ�รที�เหมุ่�ะ
สำมุ่ในกิ�รนำ�ไปประยุกิต์ใช้้ทรัพย�กิร กิ�รสำร้�ง ว�งแผนและนำ�กิลยุทธ์ุ
ธุุรกิิจำใหมุ่่ไปปฏิิบัติ กิ�รศึึกิษ�สำภ�พแวด้ล้อมุ่ทั�งภ�ยในและภ�ยนอกิ
องค์กิ�ร กิำ�หนด้กิลยุทธ์ุ จัำด้โครงสำร้�งองค์กิ�ร สำร้�งวัฒนธุรรมุ่องค์กิ�ร 
จัำด้รูปแบบกิ�รสำ่�อสำ�ร ประเมุ่ินคว�มุ่เป็นไปได้้ท�งธุุรกิิจำและวิเคร�ะห์
คว�มุ่คุ้มุ่ค่�ท�งธุุรกิิจำ ตลอด้จำนกิ�รได้้มุ่�ซึี�งทรัพย�กิรที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�ร
ด้ำ�เนินธุุรกิิจำใหมุ่่ 
   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 การจัดการอิัเล็ักทรอันิกส์ูเพ้ื้�อั 3(3-0-6)
 การประยุกต์ใช้สูำาหรับผูู้้ประกอับการ 
 (Electronic Management for Entrepreneurship 
 Applications)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�กิ�รนำ�ระบบสำ�รสำนเทศึต�่ง ๆ  ที�เปน็คณุสำมุ่บติัพ่�นฐ�น
ขีองฐ�นขี้อมุู่ล องค์ประกิอบและหน้�ที�ขีองระบบจำัด้กิ�รฐ�นขี้อมุู่ล มุ่�
ประยกุิต์ใช้้กัิบกิ�รจัำด้กิ�รธุุรกิิจำให้ครอบคลุมุ่บทบ�ทและสิำทธิุ�ขีองผู้ใช้้ง�น
ระดั้บต่�งๆ หลักิกิ�รคลังข้ีอมูุ่ล และกิ�รนำ�แนวคว�มุ่คิด้พ่�นฐ�นในกิ�ร
ประยุกิต์ใช้้ระบบข้ีอมูุ่ลในกิระบวนกิ�รบริห�รธุุรกิิจำ กิ�รตล�ด้ออนไลน์
โมุ่เด้ลธุุรกิิจำออนไลน์ และคว�มุ่รู้เบ่�องต้นขีองกิ�รนำ� Best Practice ด้้�น
 IT มุ่�ใช้้บริห�รในองค์กิร 
  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 การจัดการธุุรกิจระดับโลัก 3(3-0-6)
  (Global Business Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  บทบ�ทขีองธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึที�มีุ่ต่อกิ�รจัำด้กิ�รกิลยุทธ์ุ
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง ๆ ประเด็้นโอกิ�สำและอุปสำรรคในกิ�รเข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระดั้บโลกิ
ในด้้�นเศึรษฐกิิจำ กิ�รเมุ่่อง วัฒนธุรรมุ่ สัำงคมุ่ กิ�รกิำ�หนด้กิลยุทธ์ุในกิ�ร
เข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึให้เหมุ่�ะสำมุ่กัิบศัึกิยภ�พ รวมุ่ถึงกิ�รจัำด้กิ�ร
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง ๆ ในบริบทธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึ
   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) เชี�ยวิชาญการจัดการธุุรกิจดิจิทัลั
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0801 การจัดการอังค์ักรอิัเล็ักทรอันิกส์ู 3(3-0-6)
  (Management of e-Enterprise)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
   ระบบสำ�รสำนเทศึต่�งๆ ที�ใช้้ในกิ�รประกิอบกิ�ร อ�ทิ ระบบ
สำ�รสำนเทศึเพ่�อสำนับสำนุนกิ�รจัำด้กิ�ร ระบบสำ�รสำนเทศึเพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำ 
ระบบสำ�รสำนเทศึเพ่�อกิ�รจัำด้กิ�รคว�มุ่รู้ขีององค์กิร เป็นต้น บทบ�ทขีอง
เทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึที�มีุ่ต่อกิ�รปรับเปลี�ยนวิธีุกิ�รบริห�รจัำด้กิ�รองค์กิร
และกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำ กิ�รบริห�รง�นบริกิ�ร กิ�รกิำ�กัิบดู้แล กิ�รจัำด้กิ�ร
คว�มุ่เสีำ�ยง กิ�รปฏิิบัติต�มุ่ข้ีอกิำ�หนด้ กิ�รจัำด้องค์กิร นวัตกิรรมุ่ด้้�น
เทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึ และกิ�รใช้้ระบบสำ�รสำนเทศึเพ่�อกิ�รสำนับสำนุน
กิลยทุธ์ุ และปรัช้ญ�องคก์ิร แนวคดิ้พ่�นฐ�น ขีองระบบว�งแผนทรพัย�กิร
องค์กิรและคว�มุ่สำำ�คัญขีองกิ�รบูรณ�กิ�รระบบสำ�รสำนเทศึในองค์กิร กิ�ร
วิเคร�ะห์ออกิแบบและพัฒน�ระบบเทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึ กิฎีหมุ่�ย
เทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึ กิฎีหมุ่�ยธุุรกิรรมุ่อิเล็กิทรอนิกิส์ำ อ�ช้ญ�กิรรมุ่
คอมุ่พิวเตอร์ กิ�รฉ้อโกิง และกิ�รละเมุ่ิด้ท�งคอมุ่พิวเตอร์ กิฎีระเบียบ
อินเตอร์เน็ต กิ�รคุ้มุ่ครองลิขีสิำทธิุ� กิ�รจัำด้กิ�รสิำทธิุดิ้จิำทัล กิ�รกิระทำ�คว�มุ่
ผิด้ท�งคอมุ่พิวเตอร์ เทคโนโลยีและเคร่�องมุ่่อบังคับใช้้ท�งกิฎีหมุ่�ย 
 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 นวัิตกรรมการประมวิลัผู้ลัระดับอังค์ักร  3(3-0-6)
 เทคัโนโลัยีคัลัาวิด์ แลัะผูู้้ประกอับการทางเทคัโนโลัยี 
  (Innovative Enterprise Computing,
 Cloud Technologies and Technopreneurship)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
   กิ�รจัำด้กิ�รสำถ�ปัตยกิรรมุ่เทคโนโลยสีำ�รสำนเทศึระดั้บองค์กิร
ที�ทันสำมุ่ัย แนวโน้มุ่กิ�รประมุ่วลผลระด้ับองค์กิร มุ่�ตรฐ�น และ
สำถ�ปัตยกิรรมุ่เชิ้งบริกิ�ร ข้ีอมูุ่ลใหญ่ และเทคโนโลยีคล�วด์้ระดั้บองค์กิร
คว�มุ่คิด้สำร้�งสำรรค์และกิระบวนกิ�รสำร้�งสำรรค์นวัตกิรรมุ่ นวัตกิรรมุ่
กิระบวนกิ�ร นวัตกิรรมุ่ผลิตภัณฑ์์ กิ�รส่ำงเสำริมุ่กิ�รพัฒน�นวัตกิรรมุ่และ
เทคโนโลยีในองค์กิร กิ�รนำ�นวัตกิรรมุ่และเทคโนโลยีไปสู่ำเชิ้งพ�ณิช้ย ์กิ�ร
ระด้มุ่เงินทุนเพ่�อกิ�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกิรรมุ่ กิ�รวิจัำยประเมิุ่น
คว�มุ่เป็นไปได้้ท�งธุุรกิิจำ กิ�รตล�ด้และกิ�รเป็นผู้ประกิอบกิ�รด้้�น
นวัตกิรรมุ่และเทคโนโลย ี
 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 การจัดการพื้าณิชย์อิัเล็ักทรอันิกส์ู  3(3-0-6)
 แลัะธุุรกิจดิจิทัลั  
 (e-Commerce and Digital Business Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  โครงสำร้�งพ่�นฐ�นขีองกิ�รประกิอบธุุรกิิจำท�งอิเล็กิทรอนิกิส์ำ 
กิ�รแข่ีงขัีนท�งธุุรกิิจำ ผลกิระทบต่อคู่แข่ีงและตล�ด้ โครงสำร้�งพ่�นฐ�นขีอง
พ�ณิช้ย์อิเล็กิทรอนิกิส์ำ รูปแบบในกิ�รประกิอบธุุรกิิจำอิเล็กิทรอนิกิส์ำ เช่้น 
B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer) กิ�รตล�ด้
ดิ้จิำทัล กิ�รประมูุ่ลท�งอิเล็กิทรอนิกิส์ำ กิ�รโฆษณ�ออนไลน์ ส่ำ�อสัำงคมุ่
เป็นต้น กิฎีหมุ่�ยที�เกีิ�ยวข้ีองกิับพ�ณิช้ย์อิเล็กิทรอนิกิส์ำ กิ�รเข้ี�รหัสำและ
ระบบคว�มุ่ปลอด้ภัย ระบบกิ�รช้ำ�ระเงินท�งอิเล็กิทรอนิกิส์ำ ระบบกิ�รจำดั้
ส่ำงกิ�รเตรียมุ่คว�มุ่พร้อมุ่และกิ�รจัำด้องค์กิร กิ�รว�งแผนและกิลยุทธ์ุใน
กิ�รประกิอบกิ�รและกิ�รสำร้�งระบบง�นเพ่�อรองรับกิ�รประกิอบธุุรกิิจำ
ท�งอิเล็กิทรอนิกิส์ำ และภัยไซีเบอร์ กิ�รกิลั�นแกิล้งท�งไซีเบอร์ และ 
วิศึวกิรรมุ่ท�งสัำงคมุ่ 
  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 ระบบฐานข้อัมูลัเพ้ื้�อัการประยุกต์ใช้ในธุุรกิจ 3(3-0-6)
  (Database Systems for Business Applications)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
   คุณสำมุ่บัติพ่�นฐ�นขีองฐ�นข้ีอมูุ่ล องค์ประกิอบและหน้�ที�ขีอง
ระบบจัำด้กิ�รฐ�นข้ีอมูุ่ล กิ�รออกิแบบโมุ่เด้ลข้ีอมูุ่ล กิ�รกิำ�หนด้บทบ�ท
และสิำทธิุ�ขีองผู้ใช้้ง�นในระด้บัต่�งๆ หลกัิกิ�รคลงัข้ีอมูุ่ล และกิ�รทำ�เหมุ่่อง
ข้ีอมูุ่ล แนวคว�มุ่คดิ้พ่�นฐ�นในกิ�รประยกุิต์ใช้้ระบบขีอ้มูุ่ลในกิระบวนกิ�ร
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บริห�รธุุรกิิจำ 
  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 ระบบสูนับสูนุนการตัดสิูนใจแลัะระบบ 3(3-0-6)
 สูนับสูนุนผูู้้บริหาร
 (Decision Support Systems and Executive 
 Support Systems)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  กิระบวนกิ�รตัด้สิำนใจำ ลักิษณะขีองปัญห�และระดั้บคว�มุ่ซัีบ
ซ้ีอนขีองกิ�รตดั้สิำนใจำ บทบ�ทขีองขีอ้มูุ่ลในกิระบวนกิ�รตดั้สิำนใจำ ตัวแบบ
ที�ใช้้ในกิ�รตัด้สิำนใจำในระดั้บต่�งๆ คุณลักิษณะขีองระบบสำนับสำนุนกิ�ร
ตัด้สิำนใจำ และกิ�รประยุกิต์ใช้้ฐ�นข้ีอมูุ่ลเพ่�อรองรับระบบสำนับสำนุนกิ�ร
ตัด้สิำนใจำ คุณลักิษณะขีองระบบสำนับสำนุนผู้บริห�รและกิ�รประยุกิต์ใช้้ฐ�น
ข้ีอมูุ่ลเพ่�อรองรับระบบสำนับสำนุนผู้บริห�ร แนวคว�มุ่คิด้พ่�นฐ�นเกีิ�ยวกัิบ
ระบบปัญญ�ธุุรกิิจำ
  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 ข้อัมูลัขนาดใหญ่ แลัะการวิิเคัราะห์ 3(3-0-6)
 (Big Data and Big Data Analytics)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  เทคโนโลยี กิ�รจัำด้กิ�ร และแอพพลิเคชั้น สำำ�หรับข้ีอมูุ่ลขีน�ด้
ใหญ ่ประกิอบด้้วยหัวขีอ้ต่�งๆ ดั้งนี� คุณลกัิษณะขีองขีอ้มุ่ลูขีน�ด้ใหญ ่กิ�ร
สำร้�งแบบจำำ�ลองเชิ้งมิุ่ติ กิ�รสำกัิด้ กิ�รแปลง และกิ�รโหลด้ กิ�รรวบรวมุ่

คว�มุ่ต้องกิ�ร สำถ�ปัตยกิรรมุ่คลังขี้อมุู่ล กิ�รออกิแบบฐ�นขี้อมูุ่ลเชิ้ง
กิ�ยภ�พ สำถ�ปัตยกิรรมุ่เชิ้งกิ�ยภ�พ กิ�รทำ�เหมุ่่องข้ีอมูุ่ล รูปแบบและ
เทคโนโลยีกิ�รจัำด้เก็ิบข้ีอมูุ่ลขีน�ด้ใหญ่ เคร่�องมุ่่อและเทคนิคในกิ�ร
วิเคร�ะห์ข้ีอมูุ่ลขีน�ด้ใหญ่ โปรแกิรมุ่ประยุกิต์ท�งธุุรกิิจำ
  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 การพัื้ฒนาแอัพื้พื้ลิัเคัชั�น แลัะผู้ลิัตภัณฑ์ิ IoT 3(3-0-6)
 (Internet of Things (IoT) Application and 
 Product Development)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  อินเตอร์เน็ตสำำ�หรับสำรรพสิำ�ง จำริยธุรรมุ่ คว�มุ่เป็นส่ำวนตัว และ
คว�มุ่รับผิด้ช้อบ สำถ�ปัตยกิรรมุ่ขีอง IoT กิ�รโปรแกิรมุ่ IoT และทิศึท�ง
ง�นวิจัำย IoT กิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบ IoT โด้ยยึด้หลักิ PDCA 
ประกิอบด้้วย กิ�รสำำ�รวจำตล�ด้ กิ�รวิเคร�ะห์คว�มุ่ต้องกิ�รขีองผู้ใช้้ กิ�ร
ออกิแบบ พัฒน� ทด้สำอบผลิตภัณฑ์์ กิ�รทำ�กิ�รตล�ด้ รวมุ่ทั�งรูปแบบขีอง
กิ�รสำร้�งร�ยได้้ 
  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.
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 (ช) เชี�ยวิชาญการจัดการโลัจิสูติกส์ู
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0901 การจัดการโลัจิสูติกส์ูแลัะโซ่ื้อุัปทาน 3(3-0-6)
  (Logistics and Supply Chain Management)
  วิช้�บังคับก่ิอน : ไมุ่่มีุ่
  ศึึกิษ�กิระบวนกิ�รจำัด้กิ�รและคุณลักิษณะขีองกิิจำกิรรมุ่กิ�ร
ปฏิิบัติกิ�รด้้�นโลจิำสำติกิส์ำขีององค์กิ�รธุุรกิิจำ รวมุ่ทั�งศึึกิษ�คว�มุ่สัำมุ่พันธ์ุ
ระหว่�งกัินภ�ยในโซ่ีอุปท�นกัิบหน่วยง�นภ�ยนอกิ ศึึกิษ�ธุุรกิิจำกิ�รให้
บริกิ�รโลจิำสำติกิส์ำ โลจิำสำติกิส์ำย้อนกิลับ โลจิำสำติกิส์ำระหว่�งประเทศึ กิ�ร
วิเคร�ะห์ค่�ใช้้จ่ำ�ยขีองกิิจำกิรรมุ่โลจิำสำติกิส์ำเพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำท�งธุุรกิิจำ กิ�ร
วัด้ผลปฏิิบัติกิ�รโลจิำสำติกิส์ำในองค์กิ�รธุุรกิิจำ กิ�รจัำด้โครงสำร้�งองค์กิ�รเพ่�อ
กิ�รจัำด้กิ�รโลจิำสำติกิส์ำ กิ�รจัำด้กิ�รโซ่ีอุปท�น ตลอด้จำนกิ�รวิเคร�ะห์และ
กิ�รแก้ิปัญห�ด้้�นโลจิำสำติกิส์ำและกิระบวนกิ�รจัำด้กิ�รโซ่ีอุปท�นให้เกิิด้กิ�ร
ว�งแผนและกิ�รด้ำ�เนินกิ�รที�มีุ่ประสิำทธิุภ�พ
  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 การจัดการการขนสู่งแลัะเคัร้อัข่าย 3(3-0-6)
 การกระจายสิูนค้ัา   
 (Transportation and Distribution Network 
 Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�บทบ�ทขีองกิ�รจัำด้กิ�รขีนส่ำงที�มีุ่ต่อเศึรษฐกิิจำ รูปแบบ
และองค์ประกิอบขีองกิ�รขีนส่ำงและค่�ใช้้จ่ำ�ย กิ�รวิเคร�ะห์ต้นทุนกิ�ร

ขีนส่ำง ตัวชี้�วัด้ประสิำทธิุภ�พกิ�รขีนสำ่ง กิ�รคัด้เล่อกิผู้ให้บริกิ�รขีนส่ำง ตัว
แบบสำำ�หรับเคร่อข่ี�ยกิ�รขีนส่ำง ปัญห�กิ�รจำัด้เส้ำนท�งกิ�รขีนสำ่ง พร้อมุ่
ทั�งกิ�รกิำ�หนด้ตัวแบบตำ�แหน่งสิำ�งอำ�นวยคว�มุ่สำะด้วกิ กิ�รประยุกิต์ใช้้
เทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึมุ่�พัฒน�ระบบฐ�นขี้อมูุ่ลภ�ยในหน้�ที�โลจำิสำติกิส์ำ
และบทบ�ทขีองผู้ให้บริกิ�ร ตลอด้จำนกิ�รแก้ิปัญห�ช่้องท�งกิ�รกิระจำ�ย
สิำนค้�ไปยงัผู้บริโภค
  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 การจัดการคัลัังสิูนค้ัา 3(3-0-6)
  (Warehouse Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�บทบ�ท เป้�หมุ่�ยและกิ�รออกิแบบคลังสิำนค้� กิ�รใช้้
เทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึในกิ�รจำัด้กิ�รคลังสิำนค้� คุณลักิษณะพ่�นฐ�นขีอง
คลังสิำนค้� ปฏิิบัติกิ�รต่�ง ๆ ในคลังสิำนค้� ระบบกิ�รจัำด้กิ�รคลังสิำนค้� 
อุปกิรณ์กิ�รจัำด้เก็ิบและกิ�รขีนย้�ยสิำนค้� กิ�รออกิแบบโครงร่�งขีองพ่�นที�
ที�จัำด้เก็ิบสิำนค้� กิ�รจำัด้ว�ง กิ�รจำัด้สำรรทรัพย�กิรในคลังสิำนค้� กิ�ร
วิเคร�ะห์และออกิแบบระบบกิ�รไหลเวียนขีองสิำนค้� กิ�รจัำด้คลังสิำนค้�
แบบรวมุ่ศูึนย์ข้ี�มุ่ท่�เร่อศูึนย์เปลี�ยนถ่�ยสิำนค้�กิ�รวัด้กิ�รด้ำ�เนินง�น
ต่�ง ๆ ขีองคลังสิำนค้�
  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, 
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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.

MBA0904 การจัดการสิูนค้ัาคังคัลััง 3(3-0-6)
  (Inventory Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�กิลยุทธ์ุท�งกิ�รจัำด้กิ�รกิ�รแบ่งกิลุ่มุ่สิำนค้�คงคลังและ
กิ�รจัำด้ซ่ี�อ กิ�รจัำด้ซ่ี�อจัำด้ห�จำ�กิแหล่งสำนับสำนุนภ�ยนอกิ และกิ�รตรวจำ
สำอบคุณภ�พในโซ่ีอุปท�น กิ�รควบคุมุ่สิำนค้�คงคลัง ระบบจำำ�แนกิประเภท
ขีองสิำนค้�คงคลัง กิำ�หนด้บทบ�ทหน้�ที�วิธีุกิ�รและเทคนิคกิ�รจำัด้ระบบ
สิำนค้�คงคลังต�มุ่ตัวแบบสิำนค้�คงคลังแบบสำโทแคสำติกิในกิรณีค�บเด้ียว
และหล�ยค�บ ตัวแบบสิำนค้�คงคลังซึี�งมีุ่เวล�นำ�เป็นสำโทแคสำติกิ ระบบ
สิำนค้�คงคลงัแบบลำ�ดั้บ ตัวแบบสำนิค้�คงคลงัแบบหล�ยชั้�น กิ�รวเิคร�ะห์
ควบคุมุ่ระดั้บสิำนค้�คงคลังและกิ�รจัำด้กิ�รคว�มุ่เสีำ�ยง
  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 การจัดการพื้าณิชย์นาวีิ 3(3-0-6)
  (Maritime Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�แนวคิด้ลักิษณะกิ�รด้ำ�เนินง�นโด้ยรวมุ่ขีองธุุรกิิจำ
พ�ณิยช์้น�วีและกิ�รขีนส่ำงท�งนำ��และท�งทะเล นับตั�งแต่ประเภทขีองเร่อ
ที�ใช้้ในธุุรกิิจำพ�ณิช้ย์น�วี ธุุรกิิจำกิ�รขีนสำ่งท�งนำ�� ท�งทะเล และธุุรกิิจำที�
เกีิ�ยวข้ีอง บทบ�ทขีองรัฐบ�ลต่ออุตสำ�หกิรรมุ่เดิ้นเร่อ กิลไกิพ่�นฐ�นและ

โครงสำร้�งองค์กิ�ร กิ�รจัำด้องค์กิ�รที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�รเดิ้นเร่อพ�ณิช้ย์ 
องค์กิ�รอ่�นที�ช่้วยสำนับสำนุนกิ�รขีนส่ำงท�งนำ��และท�งทะเล ระบบกิ�รขีน
ถ่�ย กิ�รจำัด้ว�งสิำนค้� รวมุ่ทั�งขัี�นตอนกิ�รขีนสำ่งท�งนำ��และท�งทะเล      
กิ�รจำองระว�งเร่อ กิ�รคิด้ค่�ระว�ง และอุปกิรณ์ที�ใช้้ในกิ�รขีนถ่�ย กิ�ร
ด้ำ�เนินกิ�รด้้�นเอกิสำ�รต�มุ่ข้ีอตกิลงแห่งสัำญญ� กิ�รจัำด้กิ�รกิ�รขีนส่ำง   
ต่�ง ๆ และพิธีุกิ�รศุึลกิ�กิร
  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. หมวิดวิิชาเล้ัอักเสูรี
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
 ให้เล่อกิศึึกิษ�วิช้�ใด้ ๆ ในหลักิสูำตรระดั้บปริญญ�โทที�เปิด้
สำอนขีองมุ่ห�วิทย�ลัยเอเชี้ยอ�คเนย์  หร่อร�ยวิช้�ในหมุ่วด้วิช้�เล่อกิเสำรี
ที�เปิด้สำอนในคณะบัณฑิ์ตวิทย�ลัย ดั้งต่อไปนี�
MBA1001 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการจัดการ 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Management Issues)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
 สัำมุ่มุ่น� แลกิเปลี�ยนคว�มุ่รู้ คว�มุ่คิด้เห็นประเด็้นสำำ�คัญที�
เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�รจัำด้กิ�รในองค์กิรปัจำจุำบัน กิ�รวิเคร�ะห์ปัญห� กิ�รแก้ิไขี
ด้้วยเคร่�องมุ่่อท�งด้้�นกิ�รจัำด้กิ�ร พร้อมุ่นำ�เทคนิคและแนวท�งกิ�รจัำด้กิ�ร
มุ่�บูรณ�กิ�รใช้้ทรัพย�กิรมุ่นุษย์กัิบทรัพย�กิรที�องค์กิรมุ่ีอยู่ ตลอด้จำน
ศึึกิษ�ประเด็้นสำำ�คัญ และกิรณีศึึกิษ�เหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้ขึี�นจำริงในปัจำจุำบัน    
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   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.

MBA1002 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Finance Issues)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  ศึึกิษ�ประเด็้นสำำ�คัญท�งกิ�รเงินโด้ยใช้้กิ�รบรรย�ย และกิ�ร
อภิปร�ยกิรณีศึึกิษ�รวมุ่ทั�งทำ�กิ�รค้นคว้�ร�ยบุคคลเพ่�อให้เข้ี�ใจำใน
ประเด้็นปัญห�ปัจำจุำบันท�งกิ�รเงินเพ่�อเพิ�มุ่พูนทักิษะในกิ�รแกิ้ไขีปัญห�
ที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบสำ�ระสำำ�คัญท�งกิ�รเงิน
   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 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการตลัาด 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Marketing Issues)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  สัำมุ่มุ่น� แลกิเปลี�ยนคว�มุ่รู้ คว�มุ่คิด้เห็นประเด็้นสำำ�คัญที�
เกีิ�ยวขีอ้งกิบักิลยทุธุก์ิ�รตล�ด้ ธุุรกิิจำ และด้้�นอ่�น ๆ  ที�เกีิ�ยวขีอ้งในปจัำจุำบัน
หร่อแนวโน้มุ่ในอน�คต กิ�รตล�ด้แบบบูรณ�กิ�ร ตลอด้จำนศึึกิษ�ประเด็้น
สำำ�คัญและกิรณีศึึกิษ�เหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้ขึี�นจำริงในปัจำจุำบัน
  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 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการบัญชี 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Accounting Issues)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  สัำมุ่มุ่น� แลกิเปลี�ยนคว�มุ่รู้ คว�มุ่คิด้เห็น เพ่�อห�ข้ีอสำรุปใน
ประเด้็นที�เกีิ�ยวข้ีองกิับกิ�รบัญช้ีที�เปลี�ยนแปลงไปร่วมุ่กิับกิลุ่มุ่บุคคลที�
เกีิ�ยวข้ีอง วิเคร�ะห์กิรณีศึึกิษ�และเหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้ขึี�นจำริงในปัจำจุำบัน
   Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently varied accounting issues associated with related 
persons, analysis of case studies and current accounting issues.

MBA1005 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการเป็นผูู้้ประกอับการ 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Entrepreneurship Issues)
  วิช้�บังคับก่ิอน : ไมุ่่มีุ่
   สัำมุ่มุ่น� แลกิเปลี�ยนคว�มุ่รู้ คว�มุ่คิด้เห็นประเด้็นสำำ�คัญที�
เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�รเป็นผู้ประกิอบกิ�รในระบบเศึรษฐกิิจำปัจำจุำบัน กิ�ร
วิเคร�ะหปั์ญห�และประเด้น็สำำ�คัญ และกิรณีศึึกิษ�เหตกุิ�รณ์ที�เกิิด้ขึี�นจำริง
ในปัจำจุำบัน
   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 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการจัดการธุุรกิจดิจิทัลั 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Digital Business
 Management Issues)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  สัำมุ่มุ่น� แลกิเปลี�ยนคว�มุ่รู้ คว�มุ่คิด้เห็นประเด้็นสำำ�คัญที�
เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�รจัำด้กิ�รธุุรกิิจำดิ้จิำทัลและเทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึ กิ�รส่ำ�อสำ�ร
สัำงคมุ่ออนไลน์ในปัจำจุำบัน กิ�รวิเคร�ะห์ปัญห�และประเด็้นสำำ�คัญ และ
กิรณีศึึกิษ�เหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้ขึี�นจำริงในปัจำจุำบัน 
  Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently digital business and information technology 
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management, communication and social media, problem 
analysis and important issues, as well as case studies of current 
digital business issues.

MBA1007 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการจัดการโลัจิสูติกส์ู 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Logistics Management Issues)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  สัำมุ่มุ่น� แลกิเปลี�ยนคว�มุ่รู้ คว�มุ่คิด้เห็นประเด็้นสำำ�คัญที�
เกีิ�ยวข้ีองกิบักิ�รจำดั้กิ�รโลจำสิำติกิส์ำ กิ�รพฒัน�ตวัแบบ กิ�รเกิบ็และเตรยีมุ่
ข้ีอมูุ่ล กิ�รสำร้�งโปรแกิรมุ่เพ่�อกิ�รวิเคร�ะห์ผลเพ่�อปรับปรุงและพัฒน�
ประสิำทธิุภ�พในกิ�รจำดั้กิ�รด้้�นโลจิำสำติกิส์ำ และกิรณศึีึกิษ�เหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้
ขึี�นจำริงในปัจำจุำบัน
  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. หมวิดวิิชาวิิทยานิพื้นธ์ุ
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA1101 วิิทยานิพื้นธ์ุ 1 6(0-0-12)
  (Thesis 1)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  กิ�รทำ�วิจัำยเพ่�อคว�มุ่ก้ิ�วหน้�ท�งวิช้�กิ�รในสำ�ขี�วิช้�
บริห�รธุุรกิิจำที�สำนใจำ กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รทำ�วิจัำย ค้นคว้�แหล่งที�มุ่�ขีองข้ีอมูุ่ล
และทฤษฎีีที�เกีิ�ยวขีอ้งพรอ้มุ่เสำนอหวัข้ีอเพ่�อขีออนุมัุ่ติ ทบทวนวรรณกิรรมุ่
กิรอบแนวคดิ้และทฤษฎีี เพ่�อพฒัน�กิรอบแนวคดิ้ใหต้รงต�มุ่ประเด้น็และ
วัตถุประสำงค์ที�ตั�งไว้ พร้อมุ่ทั�งนำ�เสำนอระเบียบวิธีุกิ�รวิจัำย พัฒน�เคร่�อง
มุ่่อ เทคนิคกิ�รรวบรวมุ่ข้ีอมูุ่ลและสำถิติที�ใช้้ในกิ�รวิเคร�ะห์ ภ�ยใต้คว�มุ่
ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ� ซึี�งมีุ่หน้�ที�ให้คำ�ปรึกิษ�และควบคุมุ่กิ�รทำ�
วิทย�นิพนธ์ุ และนำ�เสำนอผลง�นวิจัำยครั�งที� 1 ต่อคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบที�ได้้
รับกิ�รแต่งตั�ง พร้อมุ่ปรับปรุงแก้ิไขีต�มุ่ข้ีอแนะนำ�ขีองคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบ
ให้แล้วเสำร็จำ

  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 วิิทยานิพื้นธ์ุ 2 6(0-0-12)
  (Thesis 2)
  วิิชาบังคัับก่อัน : MBA1001 วิิทยานิพื้นธ์ุ 1
   ด้ำ�เนนิกิ�รต�มุ่ขัี�นตอนขีองกิ�รวจัิำย โด้ยกิ�รประมุ่วลผลกิ�ร
วิเคร�ะห์ ร�ยง�นผลที�ได้้ สำรุปผลกิ�รวิจัำย อภิปร�ยผล และข้ีอเสำนอแนะ
ภ�ยใต้คว�มุ่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ� ซึี�งมุ่ีหน้�ที�ให้คำ�ปรึกิษ�และ
ควบคุมุ่กิ�รทำ�วิทย�นิพนธ์ุขีองนักิศึึกิษ�แต่ละคนจำนแล้วเสำร็จำ และนำ�
เสำนอผลง�นวิจัำยครั�งที� 2 ต่อคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง พร้อมุ่
ปรับปรุงแก้ิไขีต�มุ่ข้ีอแนะนำ�ขีองคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบให้แล้วเสำร็จำ เพ่�อ
คว�มุ่สำมุ่บูรณ์ขีองวิทย�นิพนธ์ุ และเมุ่่�อวิทย�นิพนธ์ุนำ�เสำนอฉบับสำมุ่บูรณ์
แล้ว นักิศึึกิษ�ต้องนำ�ผลง�นวิทย�นิพนธ์ุฉบับสำมุ่บูรณ์จัำด้ตีพิมุ่พ์หร่อเผย
แพร่ผ่�นส่ำ�อท�งวิช้�กิ�รหร่อวิช้�ชี้พต่�ง 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. หมวิดการค้ันคัว้ิาอิัสูระ
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA1201 การค้ันคัว้ิาอิัสูระ  6(0-0-12)
  (Independent Study)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
   กิ�รค้นคว้�อิสำระในเร่�องที�เกีิ�ยวกัิบสำ�ขี�วิช้�บริห�รธุุรกิิจำที�
สำนใจำ กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รค้นคว้�ด้้วยตนเอง ทบทวนวรรณกิรรมุ่ กิรอบ
แนวคิด้ ทฤษฎีี เพ่�อพัฒน�กิรอบแนวคิด้ให้ตรงต�มุ่ประเด้็นและ
วัตถุประสำงค์ที�ตั�งไว้ พร้อมุ่ทั�งนำ�เสำนอระเบียบวิธีุกิ�รวิจัำย พัฒน�เคร่�อง
มุ่่อ เทคนิคกิ�รรวบรวมุ่ข้ีอมูุ่ล วิเคร�ะห์ อภิปร�ยผล และสำรุปผลกิ�รวิจัำย
ที�ได้้ พร้อมุ่มีุ่ข้ีอเสำนอแนะในกิ�รจัำด้กิ�ร ภ�ยใต้คว�มุ่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�
ปรึกิษ� และต้องได้้รับอนุมัุ่ติจำ�กิคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง 
โด้ยกิ�รค้นคว้�อิสำระจำะมุุ่่งเน้นคว�มุ่สำ�มุ่�รถที�นำ�ไปเพิ�มุ่พูนองค์คว�มุ่รู้
ท�งวิช้�กิ�ร และประยุกิต์ใช้้ในกิ�รพัฒน�ด้้�นบริห�รธุุรกิิจำ ตลอด้จำนต้อง
นำ�ผลง�นกิ�รคน้คว�้อิสำระฉบบัสำมุ่บรูณ์จัำด้ตีพิมุ่พ์หร่อเผยแพรผ่่�นสำ่�อท�ง
วิช้�กิ�รหร่อวิช้�ชี้พต่�ง 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.หมวิดการสูอับประมวิลัคัวิามรู้
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA1301 การสูอับประมวิลัคัวิามรู้  0(0-0-0)
  (Comprehensive Examination) (ไม่นับหน่วิยกิต)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
   กิ�รวดั้ขีีด้คว�มุ่รู้คว�มุ่สำ�มุ่�รถโด้ยบูรณ�กิ�รองคค์ว�มุ่รู้ด้้�น
บริห�ร ทั�งท�งด้้�นทฤษฎีีและกิ�รประยุกิต์ใช้้ในง�นวิจัำย เพ่�อแสำด้งให้เห็น
ถึงคว�มุ่เข้ี�ใจำอย�่งลกึิซึี�งขีองเน่�อห�สำ�ระที�จำะนำ�ไปสู่ำร�กิฐ�นกิ�รคน้คว�้
อิสำระต่อไป ทั�งนี�กิ�รสำอบวัด้คุณสำมุ่บัติเป็นแบบขี้อเขีียนและ/หร่อป�กิ
เปล่�
   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.
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต 
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (นานาชาติ)

หมวิดวิิชาเสูริมพ้ื้�นฐาน (Foundation Courses)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0101 ภาษาอัังกฤษสูำาหรับผูู้�บริหาร 0(0-0-0)
 (English for Executives)  (ไม่นับหน่วิยกิต)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 ภ�ษ�อังกิฤษธุุรกิิจำท�งกิ�รจัำด้กิ�รโด้ยเฉพ�ะกิ�รเขีียนและ
กิ�รอ่�นที�มุุ่่งเน้นคว�มุ่เข้ี�ใจำภ�ษ�เฉพ�ะท�ง	และสำำ�นวนท�งธุุรกิิจำ	กิ�ร
ระบุใจำคว�มุ่สำำ�คัญ	ใจำคว�มุ่รองและข้ีอสำรุปในประเด็้นประโยค	รวมุ่ทั�ง
กิ�รเขีียนเพ่�อกิ�รส่ำ�อสำ�รท�งธุุรกิิจำ
 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. 

หมวิดวิิชาบังคัับ (Professional Core courses)
	 นักิศึึกิษ�แผน	กิ	แบบ	กิ	2	และแผน	ขี	ศึึกิษ�ร�ยวิช� 
บังคับ7	วิช�	จำำ�นวนรวมุ่	21	หน่วยกิิต	จำ�กิร�ยวิช�ดั้งต่อไปนี�
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0201 การจัดการแลัะพ้ื้�นฐานทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Management and Business Essentials)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 แนวคิด้	ทฤษฎีีท�งกิ�รจัำด้กิ�รในรูปแบบกิ�รบูรณ�กิ�ร	
หน้�ที�หลักิกิ�รจัำด้กิ�ร	รวมุ่ทั�งเน้นศึึกิษ�ด้้�นพฤติกิรรมุ่องค์กิ�รทั�งระดั้บ
ปัจำเจำกิชน	ระดั้บกิลุ่มุ่	และระดั้บองค์กิ�ร	คว�มุ่สัำมุ่พันธ์ุและประสิำทธิุภ�พ
ขีองกิลุ่มุ่	ค่�นิยมุ่	เจำตคติ	กิ�รเรียนรู้	คว�มุ่พึงพอใจำ	กิ�รจูำงใจำ	ภ�วะผู้นำ�	
กิ�รทำ�ง�นเป็นทีมุ่	และคว�มุ่ขัีด้แย้ง	กิระบวนกิ�รด้้�นกิ�รจัำด้กิ�รทุน
มุ่นุษย	์จำ�กิกิ�รว�งแผน	กิ�รฝึึกิอบรมุ่และกิ�รพัฒน�	จำริยธุรรมุ่และคว�มุ่

รับผิด้ชอบต่อสัำงคมุ่	กิ�รติด้ต่อส่ำ�อสำ�ร	ตลอด้จำนกิ�รประเมิุ่นผลกิ�รปฏิิบัติ
ง�น	
 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.

MBA0202 กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด 3(3-0-6)
 (Marketing Strategy and Execution)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 หน้�ที�ท�งกิ�รตล�ด้	กิ�รวิเคร�ะห์โอกิ�สำและว�งแผนกิ�ร
ตล�ด้	กิ�รวิเคร�ะห์สำภ�พแวด้ล้อมุ่ท�งกิ�รตล�ด้เพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำท�งกิ�ร
ตล�ด้	พฤติกิรรมุ่ผู้บริโภค	กิ�รแบ่งส่ำวนตล�ด้	กิำ�หนด้ตล�ด้เป้�หมุ่�ย	กิ�ร
ว�งตำ�แหน่งสิำนค้�หร่อบริกิ�ร	กิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์	สิำนค้�หร่อบริกิ�รใหมุ่่
กิำ�หนด้กิลยุทธุ์ส่ำวนประสำมุ่ท�งกิ�รตล�ด้	กิ�รจำัด้ทำ�แผนกิ�รตล�ด้	กิ�ร
บริห�รลูกิค้�สัำมุ่พันธ์ุ	กิ�รส่ำ�อสำ�รท�งกิ�รตล�ด้	บทบ�ทและคว�มุ่สำำ�คัญ
ขีองกิ�รตล�ด้ส่ำ�อสัำงคมุ่ออนไลน์ในกิ�รทำ�ธุุรกิิจำ
 Marketing functions, opportunity analysis and 
marketing plan. Analysis of the marketing environment for 
marketing decisions. Consumer behavior, market segmentation, 
defining	the	target	market,	positioning	the	product	or	service,	
product or service development, strategic marketing mix, 
marketing plan, customer relationship management, marketing 
communications and the role and importance of social media 
in online marketing.
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MBA0203 การจัดการทางการเงินเพ้ื้�อัการตัดสิูนใจ 3(3-0-6)
 (Financial Management for Decision   
 Making) 
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 ทฤษฎีีกิ�รบริห�รกิ�รเงิน		กิ�รจัำด้กิ�รกิ�รเงินในรูปแบบ 
ต่�ง	ๆ		กิระบวนกิ�รกิ�รตัด้สิำนใจำท�งกิ�รบริห�รกิ�รเงินและหน้�ที�กิ�ร
จัำด้กิ�รเงินขีองธุุรกิิจำ	โด้ยเน้นกิ�รวิเคร�ะห์งบกิ�รเงินและกิ�รตัด้สิำนใจำ
ลงทุนท�งธุุรกิิจำภ�ยใต้คว�มุ่ไมุ่่แน่นอน		แหล่งที�มุ่�ขีองเงินทุน	โครงสำร้�ง
เงินทุนและอตัร�ผลตอบแทน	มุ่ลูค่�ขีองเงนิต�มุ่เวล�		กิ�รประเมุ่นิมูุ่ลค่�
พันธุบัตรและหุ้นสำ�มัุ่ญ	กิ�รคำ�นวณห�ต้นทุนขีองเงินทุน	กิ�รตัด้สิำนใจำใน
เร่�องงบลงทุน	โครงสำร้�งเงินทุนและนโยบ�ยเงินปันผล	กิ�รจัำด้กิ�รคว�มุ่
เสีำ�ยง	 	 	
	 	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.

MBA0204 การนำาการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั 3(3-0-6)
 (Leading Digital Transformation) 
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 เข้ี�ใจำถึึงกิ�รเปลี�ยนแปลงและผลกิระทบที�จำะเกิิด้ขึี�นในโลกิ
ดิ้จิำทัล	เข้ี�ใจำถึึงแนวโน้มุ่ขีองเทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึต่�งๆ	ที�กิำ�ลังจำะเข้ี� 
มุ่�สำร้�งคว�มุ่เปลี�ยนแปรงในกิ�รทำ�ธุุรกิิจำ	ที�	เพ่�อกิำ�หนด้ทิศึท�งว�งแผน
กิ�รสำร้�งกิลยุทธ์ุด้้�นด้ิจิำทัลให้กัิบองค์กิร	กิ�รสำร้�งกิระบวนกิ�รใหมุ่่ผ่�น
เทคโนโลยีให้มีุ่ประสิำทธิุภ�พ	และประสิำทธิุผลมุ่�กิขึี�น
 Understand the change and effect in the digital 
era. Understand the trend in technology that lead to disruption 
in business. Building new process with the aid of digital 

technology	to	improve	efficiency	and	effectiveness.
MBA0205 การคิัดเชิงอัอักแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking)  
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 กิระบวนกิ�รคิด้วิเคร�ะห์เพ่�อห�ท�งแก้ิปัญห�อย่�งเป็น
ระบบ	โด้ยมีุ่หลักิสำำ�คัญค่อกิ�รเข้ี�ใจำคว�มุ่ต้องกิ�รและปัญห�ขีองกิลุ่มุ่เป้�
หมุ่�ยหร่อผู้ใช้เป็นหลักิ	เพ่�อสำร�้งผลติภัณฑ์์และกิ�รบรกิิ�รเพ่�อตอบโจำทย์
ลูกิค้�ยคุใหมุ่่
 Understanding the process of analyzing problem 
with clear understanding of the needs and problems of the 
targets or users in order to develop new product and services 
that answer the lifestyle of the customer in modern era.

MBA0206 การสูร�างโมเดลัธุุรกิจในยุคัการเปลีั�ยนแปลัง 3(3-0-6)
 (Disruptive Business Model) 
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 แนวคิด้	หลักิกิ�ร	และวิธีุกิ�รสำร้�งคว�มุ่ได้้เปรียบเชิงกิลยุทธ์ุ
ด้้วยกิ�รสำร้�งนวัตกิรรมุ่โมุ่เด้ลธุุรกิิจำ	ผ่�นกิ�รวิเคร�ะห์ปัจำจัำยที�สำำ�คัญท�ง
ธุุรกิิจำ	เพ่�อสำร้�งธุุรกิิจำใหมุ่่ๆที�สำร้�งคุณค่�ให้กัิบลูกิค้�	และสำ�มุ่�รถึเติบโต
ได้้อย่�งยั�งย่น
 Concepts, principles and competitive strategies by 
creating and innovative business model through analyzing key 
business factors in order to build new business that create 
value for customer and leading sustainable growth.

MBA0207 การวิิจัยทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Business Research)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 วิธีุกิ�รด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยท�งธุุรกิิจำ	หลักิกิ�รคว�มุ่สำำ�คัญ	เหตุผล
และวิธีุกิ�รในกิ�รออกิแบบง�นวิจัำย	นบัตั�งแต่กิ�รกิำ�หนด้ปัญห�	กิ�รสำร้�ง
สำมุ่มุ่ติฐ�น	กิ�รเก็ิบรวบรวมุ่ข้ีอมูุ่ล	กิ�รนำ�เทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึมุ่�ใช้ใน
กิ�รประมุ่วลผล	กิ�รวิเคร�ะห์ข้ีอมูุ่ล	กิ�รแปลผลกิ�รวิจัำย	กิ�รเขีียน

252



ร�ยง�นและนำ�เสำนอผลกิ�รวิจัำย	ที�สำ�มุ่�รถึประยุกิต์ใช้ในกิ�รด้ำ�เนินง�น
ขีองธุุรกิิจำ	 	 	
 The research procedures, business principles, 
significance,	reason	and	methods	in	the	research	design.	
Determine the Problems, create hypothesis, collect data. Using 
information technology in the processing, data analysis, report 
writing and interpret and present research result which can 
be applied in the operation of the business.

หมวิดกลุ่ัมวิิชา (Concentration Courses)
	 นักิศึึกิษ�แผน	กิ	แบบ	กิ	2	เล่อกิศึึกิษ�ร�ยวิช�ใด้	ๆ	ในกิลุ่มุ่
ร�ยวิช�ที�สำนใจำ	1	วิช�	จำำ�นวน	3	หน่วยกิิต	และนักิศึึกิษ�แผน	ขี	เล่อกิ
ศึึกิษ�	3	ร�ยวิช�ในกิลุ่มุ่ร�ยวิช�ที�สำนใจำ	หร่อ	เล่อกิศึึกิษ�	3	ร�ยวิช�จำ�กิ
กิลุ่มุ่วิช�ใด้ๆ	ในกิลุ่มุ่วิช�ทั�งหมุ่ด้	จำำ�นวนรวมุ่	9	หน่วยกิิต	จำ�กิร�ยวิช�ดั้ง
ต่อไปนี�

(ก)  กลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศ (International 
Business Management Concentration)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0301 การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศ 3(3-0-6)
 (International Business Management)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 บทบ�ทขีองธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึที�มีุ่ต่อกิ�รจัำด้กิ�รกิลยทุธ์ุ
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง	ๆ 	ประเด็้นโอกิ�สำและอุปสำรรคในกิ�รเข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระดั้บโลกิ
ในด้้�นเศึรษฐกิิจำ	กิ�รเมุ่่อง	วัฒนธุรรมุ่	สำังคมุ่	กิ�รกิำ�หนด้กิลยุทธ์ุในกิ�ร
เข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึให้เหมุ่�ะสำมุ่กิับศัึกิยภ�พ	รวมุ่ถึึงกิ�รจำัด้กิ�ร
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง	ๆ	ในบริบทธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึ
  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.

MBA0302 การสูร�างเคัร้อัข่ายแลัะคัวิามร่วิมม้อัระดับโลัก 3(3-0-6)
 (Global Networking and Co-creation)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 แนวคิด้	ทฤษฎีีที�เกีิ�ยวข้ีองกิบัคว�มุ่หล�กิหล�ยขีองวฒันธุรรมุ่
รูปแบบและคว�มุ่แตกิต่�งขีองวัฒนธุรรมุ่	กิ�รเปลี�ยนแปลงท�งวัฒนธุรรมุ่
องค์กิ�ร	กิ�รใช้วัฒนธุรรมุ่องค์กิ�รและวัฒนธุรรมุ่ข้ี�มุ่ช�ติเพ่�อเป็นเคร่�อง
มุ่่อในกิ�รบริห�รง�น	วัฒนธุรรมุ่และกิ�รสำ่�อสำ�รในบริบทขีองกิ�รจำัด้กิ�ร
ระดั้บโลกิ	กิ�รจัำด้กิ�รคว�มุ่หล�กิหล�ยท�งวัฒนธุรรมุ่ในสำถึ�นที�ทำ�ง�น	
และกิ�รบริห�รทรัพย�กิรณ์มุ่นุษย์ที�แตกิต่�งกัินและเป็นกิลยุทธ์ุในกิ�ร
แข่ีงขัีนขีองธุุรกิิจำ
 The theoretical concepts related to cultural 
diversity, different type of cultures and cultural change in 
organization.	The	use	of	organizational	culture	and	Cross-
cultural management as a tool to manage organization. Culture 
and communication in the context of global management. 
Managing cultural diversity in the workplace and Managing 
cultural diversity in the workplace to gain competitive 
advantage.

MBA0303 การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับผูู้�บริหาร 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for Executives)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 กิ�รวิเคร�ะห์สิำ�งแวด้ล้อมุ่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะสัำ�น
และระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคิด้กิ�รพัฒน�	กิ�รค�ด้กิ�รณ์ 
งบประมุ่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคร�ะห์คว�มุ่เป็นไปได้้ขีองโครงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโครงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คล้องกัิบ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial	budgeting	and	feasibility	study	of	the	project.	Practice	
writing a business plan in accordance with the actual operation 
of the business.
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(ข) กลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร�างสูรรค์ั 
     (Creative Marketing Concentration)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0401 การตลัาดดิจิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Marketing)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 แนวคิด้	กิลยุทธ์ุ	กิ�รจัำด้กิ�ร	และเคร่�องมุ่่อท�งกิ�รตล�ด้
ดิ้จิำทัล	โครงสำร้�งพ่�นฐ�นด้้�นทฤษฎีีท�งกิ�รตล�ด้โด้ยอ�ศัึยเทคโนโลยี 
ต่�ง	ๆ	ที�เกิิด้ขึี�นในปัจำจุำบันมุ่�ประยุกิต์ใช้และพัฒน�ให้เกิิด้ประโยชน์ท�ง
ธุุรกิิจำ	อ�ทิ	ระบบ	E-Commerce	E-Marketing	กิ�รว�งแผนและกิ�ร
พัฒน�ตล�ด้ออนไลน	์โมุ่เด้ลธุุรกิิจำออนไลน	์และคว�มุ่รู้เบ่�องต้นขีองกิ�รนำ�	
Best	Practice	ด้้�น	IT	มุ่�ใช้วิเคร�ะห์และประเมิุ่นผลท�งกิ�รตล�ด้	ตลอด้
จำนศึึกิษ�แนวท�งแกิ้ปัญห�และกิ�รตัด้สิำนใจำโด้ยใช้กิรณีศึึกิษ�และกิ�ร
ปฏิิบัติจำริง
 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.

MBA0402 การสู้�อัสูารการตลัาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated Marketing Communications)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 ลักิษณะและคว�มุ่สำำ�คัญขีองกิลยุทธ์ุท�งสำ่�อสำ�รท�งกิ�ร
ตล�ด้แบบครบวงจำร	โด้ยเน้นช่องท�งกิ�รโฆษณ�และกิ�รส่ำงเสำริมุ่กิ�รขี�ย
ประเภทขีองกิ�รโฆษณ�		กิ�รใช้ข้ีอมูุ่ลพฤติกิรรมุ่กิ�รซ่ื้�อเพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำ
กิ�รกิำ�หนด้งบประมุ่�ณกิ�รโฆษณ�		วธีิุกิ�รเล่อกิสำ่�อโฆษณ�		กิ�รกิำ�หนด้
ต�ร�งกิ�รโฆษณ�		กิ�รประเมิุ่นผลกิ�รโฆษณ�		ประเภทขีองกิ�รส่ำงเสำริมุ่
กิ�รขี�ย		กิ�รว�งแผนกิ�รสำ่งเสำริมุ่กิ�รขี�ย		และกิ�รประเมุ่ินผลกิ�รสำ่ง
เสำริมุ่กิ�รขี�ย	และกิรณีศึึกิษ�

 The issue and importance 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.

MBA0403 การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับนักการตลัาด 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for Marketers)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 กิ�รวิเคร�ะห์สิำ�งแวด้ล้อมุ่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะสัำ�น
และระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคิด้กิ�รพัฒน�	กิ�รค�ด้กิ�รณ์ 
งบประมุ่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคร�ะห์คว�มุ่เป็นไปได้้ขีองโครงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโครงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คล้องกัิบ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial	budgeting	and	feasibility	study	of	the	project.	Practice	
writing a business plan in accordance with the actual operation 
of the business.

(คั) กลุ่ัมวิิชาผูู้�ประกอับการเชิงนวัิตกรรม 
     (Innovative Entrepreneur Concentration)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0501 การพัื้ฒนาผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะการสูร�างตราสิูนคั�า 3(3-0-6)
 (Product Development and Branding) 
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 กิลยุทธ์ุกิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ใหมุ่่	กิลยุทธ์ุกิ�รตล�ด้สำำ�หรับ
ช่วงวงจำรชีวิตผลิตภัณฑ์์	กิลยุทธ์ุกิ�รตล�ด้สำำ�หรับผลิตภัณฑ์์และบริกิ�ร
ประเภทต่�ง	ๆ 	กิ�รจัำด้กิ�รผลิตภัณฑ์์	แนวคิด้และองค์ประกิอบขีองตร�สิำน
ค้�	เพ่�อพัฒน�กิลยุทธุ์กิ�รสำ่�อสำ�รตร�สำินค้�	กิ�รคิด้เชิงกิลยุทธุ์เกีิ�ยวกัิบ
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ปัญห�ด้้�นตร�สิำนค้�อย่�งเป็นระบบ
 New product development strategy and Marketing 
strategy for each stage of the product lifecycle. Marketing 
strategy of different type of products and services. The concept 
and elements of the brand strategy to develop brand 
communication. Strategic thinking about branding issues 
systematically.

MBA0502 นวัิตกรรมทางธุุรกิจสูำาหรับผูู้�ประกอับการ 3(3-0-6)
 (Business Innovation for Entrepreneurs) 
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 ตัวแบบจำำ�ลอง	วิธีุกิ�รจัำด้กิ�รและกิ�รพัฒน�คว�มุ่รู้ทักิษะ	
ประสำบกิ�รณ์และคว�มุ่คิด้ที�สำร้�งสำรรค์ให้เกิิด้เป็นเทคนิคและวิธีุกิ�ร
บริห�รกิ�รเปลี�ยนแปลงท�งนวัตกิรรมุ่	กิระบวนกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำที�นำ�ไป
สู่ำคว�มุ่คิด้สำร้�งสำรรค์ในกิ�รพัฒน�และปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ใหมุ่่หร่อ
กิระบวนกิ�รบริห�รง�นใหมุ่่	ๆ	ที�ส่ำงเสำริมุ่และสำนับสำนุนประสิำทธิุผลขีอง
องค์กิ�รและคว�มุ่สำำ�เร็จำต�มุ่เป้�หมุ่�ย	โด้ยใช้เทคนิคกิ�รจำัด้กิ�ร
เปลี�ยนแปลงที�เหมุ่�ะสำมุ่	 	
 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.

MBA0503 การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับผูู้�ประกอับการ 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for   
  Entrepreneurs)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 กิ�รวเิคร�ะหสิ์ำ�งแวด้ลอ้มุ่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะสัำ�น
และระยะย�ว	กิ�รพฒัน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคดิ้กิ�รพฒัน�	กิ�รค�ด้กิ�รณง์บ
ประมุ่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคร�ะห์คว�มุ่เป็นไปได้้ขีองโครงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโครงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คล้องกิับ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial	budgeting	and	feasibility	study	of	the	project.	Practice	
writing a business plan in accordance with the actual operation 
of the business.

หมวิดวิิชาวิิทยานิพื้นธ์ุ (Thesis)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA1101 วิิทยานิพื้นธ์ุ 1 6(0-0-12)
 (Thesis 1)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 กิ�รทำ�วิจัำยเพ่�อคว�มุ่ก้ิ�วหน้�ท�งวิช�กิ�รในสำ�ขี�วิช�
บริห�รธุุรกิิจำที�สำนใจำ	กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รทำ�วิจัำย	ค้นคว้�แหล่งที�มุ่�ขีองข้ีอมูุ่ล
และทฤษฎีีที�เกีิ�ยวขีอ้งพรอ้มุ่เสำนอหวัข้ีอเพ่�อขีออนมัุุ่ติ	ทบทวนวรรณกิรรมุ่
กิรอบแนวคดิ้และทฤษฎีี	เพ่�อพฒัน�กิรอบแนวคดิ้ใหต้รงต�มุ่ประเด้น็และ
วัตถุึประสำงค์ที�ตั�งไว้	พร้อมุ่ทั�งนำ�เสำนอระเบียบวิธุีกิ�รวิจำัย	พัฒน�เคร่�อง
มุ่่อ	เทคนิคกิ�รรวบรวมุ่ข้ีอมูุ่ลและสำถิึติที�ใช้ในกิ�รวิเคร�ะห์	ภ�ยใต้คว�มุ่
ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	ซึื้�งมีุ่หน้�ที�ให้คำ�ปรึกิษ�และควบคุมุ่กิ�รทำ�
วิทย�นิพนธ์ุ	และนำ�เสำนอผลง�นวิจัำยครั�งที�	1	ต่อคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบที�ได้้
รับกิ�รแต่งตั�ง	พร้อมุ่ปรับปรุงแก้ิไขีต�มุ่ข้ีอแนะนำ�ขีองคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบ
ให้แล้วเสำร็จำ
 Research for academic progress in business 
administration	of	interests,	define	thesis	title,	study	for	useful	
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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 วิิทยานิพื้นธ์ุ 2 6(0-0-12)
 (Thesis 2)
 วิิชาบังคัับก่อัน: MBA1101 วิิทยานิพื้นธ์ุ 1
 Prerequisite: MBA1101 Thesis 1
	 ด้ำ�เนินกิ�รต�มุ่ขัี�นตอนขีองกิ�รวิจัำย	โด้ยกิ�รประมุ่วลผลกิ�ร
วิเคร�ะห์	ร�ยง�นผลที�ได้้	สำรุปผลกิ�รวิจัำย	อภิปร�ยผล	และข้ีอเสำนอแนะ
ภ�ยใต้คว�มุ่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	ซึื้�งมีุ่หน้�ที�ให้คำ�ปรึกิษ�และ
ควบคุมุ่กิ�รทำ�วิทย�นิพนธ์ุขีองนักิศึึกิษ�แต่ละคนจำนแล้วเสำร็จำ	และนำ�
เสำนอผลง�นวิจัำยครั�งที�	2	ต่อคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง	พร้อมุ่
ปรับปรุงแก้ิไขีต�มุ่ข้ีอแนะนำ�ขีองคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบให้แล้วเสำร็จำ	เพ่�อ
คว�มุ่สำมุ่บูรณ์ขีองวิทย�นิพนธ์ุ	และเมุ่่�อวิทย�นิพนธ์ุนำ�เสำนอฉบับสำมุ่บูรณ์
แล้ว	นักิศึึกิษ�ต้องนำ�ผลง�นวิทย�นิพนธ์ุฉบับสำมุ่บูรณ์จัำด้ตีพิมุ่พ์หร่อเผย
แพร่ผ่�นส่ำ�อท�งวิช�กิ�รหร่อวิช�ชีพต่�ง	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. 

หมวิดการคั�นคัวิ�าอิัสูระ (Independent Study)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA1201 การคั�นคัวิ�าอิัสูระ 6(0-0-12)
 (Independent Study)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 กิ�รค้นคว้�อิสำระในเร่�องที�เกีิ�ยวกัิบสำ�ขี�วิช�บริห�รธุุรกิิจำที�
สำนใจำ	กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รค้นคว้�ด้้วยตนเอง		เป็นโครงกิ�รวิจัำยที�ออกิแบบ
มุ่�เพ่�อให้นักิศึึกิษ�สำ�มุ่�รถึใช้	สำถึ�นกิ�รณ์ท�งธุุรกิิจำมุ่�ตีโจำทย์ทำ�คว�มุ่
เข้ี�ใจำ	กิ�รเล่อกิประเด็้นปัญห�สำำ�หรับกิ�รศึึกิษ�โด้ยกิ�รค้นคว้�และ
วิเคร�ะห์ข้ีอมูุ่ลเพ่�อตอบปัญห�ในธุุรกิิจำ	พร้อมุ่มีุ่ข้ีอเสำนอแนะในกิ�รจัำด้กิ�ร
ภ�ยใต้คว�มุ่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	และต้องได้้รับอนุมัุ่ติจำ�กิคณะ
กิรรมุ่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง	โด้ยกิ�รค้นคว้�อิสำระจำะมุุ่่งเน้นคว�มุ่
สำ�มุ่�รถึที�นำ�ไปเพิ�มุ่พูนองค์คว�มุ่รู้ท�งวิช�กิ�ร	และประยุกิต์ใช้ในกิ�ร
พัฒน�ด้้�นบริห�รธุุรกิิจำ	
 Independent study of the topic of interests 
concerning	business	administration,	define	the	title	of	
independent	study	and	research	project	that	allow	learner	to	
use business issues for analysis leading to solving business 
issues with management recommendation under supervision 
of advisor and need to be approved by appointed committee. 
Independent study can be used for enhancing cognitive 
academic knowledge, and applied to business administration 
development.

หมวิดการสูอับประมวิลัคัวิามรู�(Comprehensive Examination)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA1301 การสูอับประมวิลัคัวิามรู� 0(0-0-0)
 (Comprehensive Examination)(ไม่นับหน่วิยกิต)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 กิ�รวัด้ขีีด้คว�มุ่รู้คว�มุ่สำ�มุ่�รถึโด้ยบูรณ�กิ�รองค์คว�มุ่รู้ด้้�น
บริห�ร	ทั�งท�งด้้�นทฤษฎีีและกิ�รประยุกิต์ใช้ในง�นวิจัำย	เพ่�อแสำด้งให้เห็น
ถึึงคว�มุ่เข้ี�ใจำอย�่งลกึิซึื้�งขีองเน่�อห�สำ�ระที�จำะนำ�ไปสู่ำร�กิฐ�นกิ�รคน้คว�้
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อิสำระต่อไป	ทั�งนี�กิ�รสำอบวัด้คุณสำมุ่บัติเป็นแบบข้ีอเขีียนและ/หร่อป�กิ
เปล่�
 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.
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต 
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (เรียนทางไกลั)

1.หมวิดวิิชาเสูริมพ้ื้�นฐาน (Foundation Courses)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0101 ภาษาอัังกฤษสูำาหรับผูู้�บริหาร 0(0-0-0)
 (English for Executives) (ไม่นับหน่วิยกิต)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 ภ�ษ�อังกิฤษธุุรกิิจำท�งกิ�รจัำด้กิ�รโด้ยเฉพ�ะกิ�รเขีียน	และ
กิ�รอ่�นที�มุุ่่งเน้นคว�มุ่เข้ี�ใจำภ�ษ�เฉพ�ะท�ง	และสำำ�นวนท�งธุุรกิิจำ	กิ�ร
ระบุใจำคว�มุ่สำำ�คัญ	ใจำคว�มุ่รองและข้ีอสำรุปในประเด็้นประโยค	รวมุ่ทั�ง
กิ�รเขีียนเพ่�อกิ�รส่ำ�อสำ�รท�งธุุรกิิจำ
 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. 

2. หมวิดวิิชาบังคัับ (Professional Core courses)
	 นักิศึึกิษ�แผน	กิ	แบบ	กิ	2	และแผน	ขี	ศึึกิษ�ร�ยวิช� 
บังคับ	7	วิช�	จำำ�นวนรวมุ่	21	หน่วยกิิต	จำ�กิร�ยวิช�ดั้งต่อไปนี�
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0201 การจัดการแลัะพ้ื้�นฐานทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Management and Business Essentials)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 แนวคิด้	ทฤษฎีีท�งกิ�รจัำด้กิ�รในรูปแบบกิ�รบูรณ�กิ�ร	
หน้�ที�หลักิกิ�รจัำด้กิ�ร	รวมุ่ทั�งเน้นศึึกิษ�ด้้�นพฤติกิรรมุ่องค์กิ�รทั�งระดั้บ
ปัจำเจำกิชน	ระดั้บกิลุ่มุ่	และระดั้บองค์กิ�ร	คว�มุ่สัำมุ่พันธ์ุและประสิำทธิุภ�พ
ขีองกิลุ่มุ่	ค่�นิยมุ่	เจำตคติ	กิ�รเรียนรู้	คว�มุ่พึงพอใจำ	กิ�รจำูงใจำ	ภ�วะผู้นำ�	
กิ�รทำ�ง�นเป็นทีมุ่	และคว�มุ่ขัีด้แย้ง	กิระบวนกิ�รด้้�นกิ�รจัำด้กิ�รทุน
มุ่นุษย	์จำ�กิกิ�รว�งแผน	กิ�รฝึึกิอบรมุ่และกิ�รพัฒน�	จำริยธุรรมุ่และคว�มุ่
รับผิด้ชอบต่อสัำงคมุ่	กิ�รติด้ต่อส่ำ�อสำ�ร	ตลอด้จำนกิ�รประเมิุ่นผลกิ�รปฏิิบัติ
ง�น	

 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.

MBA0202 กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด 3(3-0-6)
 (Marketing Strategy and Execution)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 หน้�ที�ท�งกิ�รตล�ด้	กิ�รวิเคร�ะห์โอกิ�สำและว�งแผนกิ�ร
ตล�ด้	กิ�รวิเคร�ะห์สำภ�พแวด้ล้อมุ่ท�งกิ�รตล�ด้เพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำท�งกิ�ร
ตล�ด้	พฤติกิรรมุ่ผู้บริโภค	กิ�รแบ่งส่ำวนตล�ด้	กิำ�หนด้ตล�ด้เป้�หมุ่�ย	กิ�ร
ว�งตำ�แหน่งสิำนค้�หร่อบริกิ�ร	กิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์	สิำนค้�หร่อบริกิ�รใหมุ่่
กิำ�หนด้กิลยุทธุ์ส่ำวนประสำมุ่ท�งกิ�รตล�ด้	กิ�รจำัด้ทำ�แผนกิ�รตล�ด้	กิ�ร
บริห�รลูกิค้�สัำมุ่พันธ์ุ	กิ�รส่ำ�อสำ�รท�งกิ�รตล�ด้	บทบ�ทและคว�มุ่สำำ�คัญ
ขีองกิ�รตล�ด้ส่ำ�อสัำงคมุ่ออนไลน์ในกิ�รทำ�ธุุรกิิจำ
 Marketing functions, opportunity analysis and 
marketing plan. Analysis of the marketing environment for 
marketing decisions. Consumer behavior, market segmentation, 
defining	the	target	market,	positioning	the	product	or	service,	
product or service development, strategic marketing mix, 
marketing plan, customer relationship management, marketing 
communications and the role and importance of social media 
in online marketing.

MBA0203 การจัดการทางการเงินเพ้ื้�อัการตัดสิูนใจ 3(3-0-6)
 (Financial Management for Decision Making)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 ทฤษฎีีกิ�รบริห�รกิ�รเงิน	กิ�รจัำด้กิ�รกิ�รเงินในรูปแบบ 
ต่�ง	ๆ		กิระบวนกิ�รกิ�รตัด้สิำนใจำท�งกิ�รบริห�รกิ�รเงินและหน้�ที�กิ�ร
จัำด้กิ�รเงินขีองธุุรกิิจำ	โด้ยเน้นกิ�รวิเคร�ะห์งบกิ�รเงินและกิ�รตัด้สิำนใจำ
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ลงทุนท�งธุุรกิิจำภ�ยใต้คว�มุ่ไมุ่่แน่นอน		แหล่งที�มุ่�ขีองเงินทุน	โครงสำร้�ง
เงินทุนและอตัร�ผลตอบแทน	มุ่ลูค่�ขีองเงนิต�มุ่เวล�		กิ�รประเมุ่นิมูุ่ลค่�
พันธุบัตรและหุ้นสำ�มัุ่ญ	กิ�รคำ�นวณห�ต้นทุนขีองเงินทุน	กิ�รตัด้สิำนใจำใน
เร่�องงบลงทุน	โครงสำร้�งเงินทุนและนโยบ�ยเงินปันผล	กิ�รจัำด้กิ�รคว�มุ่
เสีำ�ยง	 	 	
	 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.

MBA0204 การนำาการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั   3(3-0-6)
 (Leading Digital Transformation)    
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 เข้ี�ใจำถึึงกิ�รเปลี�ยนแปลงและผลกิระทบที�จำะเกิิด้ขึี�นในโลกิ
ดิ้จิำทัล	เข้ี�ใจำถึึงแนวโน้มุ่ขีองเทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึต่�งๆ	ที�กิำ�ลังจำะเข้ี� 
มุ่�สำร้�งคว�มุ่เปลี�ยนแปรงในกิ�รทำ�ธุุรกิิจำ	ที�เพ่�อกิำ�หนด้ทิศึท�งว�งแผน
กิ�รสำร้�งกิลยุทธ์ุด้้�นด้ิจิำทัลให้กัิบองค์กิร	กิ�รสำร้�งกิระบวนกิ�รใหมุ่่ผ่�น
เทคโนโลยีให้มีุ่ประสิำทธิุภ�พ	และประสิำทธิุผลมุ่�กิขึี�น
 Understand the change and effect in the  
digital era. Understand the trend in technology that lead to 
disruption in business. Building new process with the aid of 
digital	technology	to	improve	efficiency	and	effectiveness.

MBA0205 การคิัดเชิงอัอักแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 กิระบวนกิ�รคิด้วิเคร�ะห์เพ่�อห�ท�งแกิ้ปัญห�อย่�งเป็น
ระบบ	โด้ยมีุ่หลักิสำำ�คัญค่อกิ�รเข้ี�ใจำคว�มุ่ต้องกิ�รและปญัห�ขีองกิลุ่มุ่เป�้
หมุ่�ยหร่อผู้ใช้เป็นหลักิ	เพ่�อสำร้�งผลิตภัณฑ์์และกิ�รบริกิ�รเพ่�อตอบโจำทย์
ลูกิค้�ยุคใหมุ่่

 Understanding the process of analyzing problem 
with clear understanding of the needs and problems of the 
targets or users in order to develop new product and services 
that answer the lifestyle of the customer in modern era.

MBA0206 การสูร�างโมเดลัธุุรกิจในยุคัการเปลีั�ยนแปลัง 3(3-0-6)
 (Disruptive Business Model)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 แนวคิด้	หลักิกิ�ร	และวธีิุกิ�รสำร�้งคว�มุ่ได้้เปรยีบเชิงกิลยทุธ์ุ
ด้้วยกิ�รสำร้�งนวัตกิรรมุ่โมุ่เด้ลธุุรกิิจำ	ผ่�นกิ�รวิเคร�ะห์ปัจำจัำยที�สำำ�คัญท�ง
ธุุรกิิจำ	เพ่�อสำร้�งธุุรกิิจำใหมุ่่ๆที�สำร้�งคุณค่�ให้กัิบลูกิค้�	และสำ�มุ่�รถึเติบโต
ได้้อย่�งยั�งย่น
 Concepts, principles and competitive strategies by 
creating and innovative business model through analyzing key 
business factors in order to build new business that create 
value for customer and leading sustainable growth.

MBA0207 การวิิจัยทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Business Research)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 วิธีุกิ�รด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยท�งธุุรกิิจำ	หลักิกิ�รคว�มุ่สำำ�คัญ	เหตุผล
และวิธีุกิ�รในกิ�รออกิแบบง�นวิจัำย	นบัตั�งแต่กิ�รกิำ�หนด้ปัญห�	กิ�รสำร้�ง
สำมุ่มุ่ติฐ�น	กิ�รเก็ิบรวบรวมุ่ข้ีอมูุ่ล	กิ�รนำ�เทคโนโลยีสำ�รสำนเทศึมุ่�ใช้ใน
กิ�รประมุ่วลผล	กิ�รวิเคร�ะห์ข้ีอมูุ่ล	กิ�รแปลผลกิ�รวิจัำย	กิ�รเขีียนร�ยง�น
และนำ�เสำนอผลกิ�รวิจัำย	ที�สำ�มุ่�รถึประยุกิต์ใช้ในกิ�รด้ำ�เนินง�นขีองธุุรกิิจำ
 The research procedures, business principles, 
significance,	reason	and	methods	in	the	research	design.	
Determine the Problems, create hypothesis, collect data. Using 
information technology in the processing, data analysis, report 
writing and interpret and present research result which can 
be applied in the operation of the business.
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3. หมวิดกลุ่ัมวิิชา (Concentration Courses)
	 นักิศึึกิษ�แผน	กิ	แบบ	กิ	2	เล่อกิศึึกิษ�ร�ยวิช�ใด้	ๆ 	ในกิลุ่มุ่
ร�ยวิช�ที�สำนใจำ	1	วิช�	จำำ�นวน	3	หน่วยกิิต	และนักิศึึกิษ�แผน	ขี	เล่อกิ
ศึึกิษ�	3	ร�ยวิช�ในกิลุ่มุ่ร�ยวิช�ที�สำนใจำ	หร่อ	เล่อกิศึึกิษ�	3	ร�ยวิช�จำ�กิ
กิลุ่มุ่วิช�ใด้ๆ	ในกิลุ่มุ่วิช�ทั�งหมุ่ด้	จำำ�นวนรวมุ่	9	หน่วยกิิต	จำ�กิร�ยวิช�ดั้ง
ต่อไปนี�

(ก) กลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศ   
     (International Business Management Concentration)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0401 การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศ 3(3-0-6)
 (International Business Management)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
 Prerequisite: None
	 บทบ�ทขีองธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึที�มีุ่ต่อกิ�รจัำด้กิ�รกิลยุทธ์ุ
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง	ๆ	ประเด็้นโอกิ�สำและอุปสำรรคในกิ�รเข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระดั้บโลกิ
ในด้้�นเศึรษฐกิิจำ	กิ�รเมุ่่อง	วัฒนธุรรมุ่	สัำงคมุ่	กิ�รกิำ�หนด้กิลยุทธ์ุในกิ�ร
เข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึให้เหมุ่�ะสำมุ่กัิบศัึกิยภ�พ	รวมุ่ถึึงกิ�รจัำด้กิ�ร
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง	ๆ	ในบริบทธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึ
 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.

MBA0402 การสูร�างเคัร้อัข่ายแลัะคัวิามร่วิมม้อัระดับโลัก 3(3-0-6)
 (Global Networking and Co-creation)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 แนวคิด้	 ทฤษฎีีที� เกีิ�ยวข้ีองกัิบคว�มุ่หล�กิหล�ยขีอง
วัฒนธุรรมุ่	รูปแบบและคว�มุ่แตกิต่�งขีองวัฒนธุรรมุ่	กิ�รเปลี�ยนแปลง
ท�งวัฒนธุรรมุ่องค์กิ�ร	กิ�รใช้วัฒนธุรรมุ่องค์กิ�รและวัฒนธุรรมุ่ข้ี�มุ่ช�ติ
เพ่�อเป็นเคร่�องมุ่่อในกิ�รบริห�รง�น	วัฒนธุรรมุ่และกิ�รส่ำ�อสำ�รในบริบท
ขีองกิ�รจำัด้กิ�รระด้ับโลกิ	กิ�รจำัด้กิ�รคว�มุ่หล�กิหล�ยท�งวัฒนธุรรมุ่ใน

สำถึ�นที�ทำ�ง�น	และกิ�รบริห�รทรัพย�กิรณ์มุ่นุษย์ที�แตกิต่�งกัินและเป็น
กิลยทุธ์ุในกิ�รแข่ีงขัีนขีองธุุรกิิจำ
 The theoretical concepts related to cultural 
diversity, different type of cultures and cultural change in 
organization.	The	use	of	organizational	culture	and	Cross-
cultural management as a tool to manage organization. Culture 
and communication in the context of global management. 
Managing cultural diversity in the workplace and Managing 
cultural diversity in the workplace to gain competitive 
advantage.

MBA0403 การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับผูู้�บริหาร 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for Executives)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 กิ�รวิเคร�ะห์สิำ�งแวด้ล้อมุ่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะ
สัำ�นและระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคิด้กิ�รพัฒน�	กิ�รค�ด้กิ�รณ์
งบประมุ่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคร�ะห์คว�มุ่เป็นไปได้้ขีองโครงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโครงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คล้องกัิบ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial	budgeting	and	feasibility	study	of	the	project.	Practice	
writing a business plan in accordance with the actual operation 
of the business.

(ข) กลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร�างสูรรค์ั
     (Creative Marketing Concentration)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0501 การตลัาดดิจิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Marketing)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 แนวคิด้	กิลยุทธ์ุ	กิ�รจัำด้กิ�ร	และเคร่�องมุ่่อท�งกิ�รตล�ด้
ดิ้จิำทัล	โครงสำร้�งพ่�นฐ�นด้้�นทฤษฎีีท�งกิ�รตล�ด้โด้ยอ�ศึัยเทคโนโลยี 
ต่�ง	ๆ	ที�เกิิด้ขึี�นในปัจำจุำบันมุ่�ประยุกิต์ใช้และพัฒน�ให้เกิิด้ประโยชน์ท�ง
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ธุุรกิิจำ	อ�ทิ	ระบบ	E-Commerce	E-Marketing	กิ�รว�งแผนและกิ�ร
พัฒน�ตล�ด้ออนไลน์	โมุ่เด้ลธุุรกิิจำออนไลน์	และคว�มุ่รู้เบ่�องต้นขีองกิ�รนำ�
	Best	Practice	ด้้�น	IT	มุ่�ใช้วิเคร�ะห์และประเมุ่ินผลท�งกิ�รตล�ด้	
ตลอด้จำนศึึกิษ�แนวท�งแก้ิปัญห�และกิ�รตัด้สิำนใจำโด้ยใช้กิรณีศึึกิษ�และ
กิ�รปฏิิบัติจำริง
 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.

MBA0502  การสู้�อัสูารการตลัาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated Marketing Communications)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 ลักิษณะและคว�มุ่สำำ�คัญขีองกิลยุทธ์ุท�งส่ำ�อสำ�รท�งกิ�ร
ตล�ด้แบบครบวงจำร	โด้ยเน้นช่องท�งกิ�รโฆษณ�และกิ�รส่ำงเสำริมุ่กิ�รขี�ย
ประเภทขีองกิ�รโฆษณ�		กิ�รใช้ข้ีอมูุ่ลพฤติกิรรมุ่กิ�รซ่ื้�อเพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำ
กิ�รกิำ�หนด้งบประมุ่�ณกิ�รโฆษณ�		วิธีุกิ�รเล่อกิส่ำ�อโฆษณ�		กิ�รกิำ�หนด้
ต�ร�งกิ�รโฆษณ�		กิ�รประเมิุ่นผลกิ�รโฆษณ�		ประเภทขีองกิ�รส่ำงเสำริมุ่
กิ�รขี�ย		กิ�รว�งแผนกิ�รส่ำงเสำริมุ่กิ�รขี�ย		และกิ�รประเมิุ่นผลกิ�รส่ำง
เสำริมุ่กิ�รขี�ย	และกิรณีศึึกิษ�
 The issue and importance 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.

MBA0503  การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับนักการตลัาด 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for   
 Marketers) 
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 กิ�รวิเคร�ะห์สิำ�งแวด้ล้อมุ่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะ
สัำ�นและระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคิด้กิ�รพัฒน�	กิ�รค�ด้กิ�รณ์
งบประมุ่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคร�ะห์คว�มุ่เป็นไปได้้ขีองโครงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโครงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คล้องกัิบ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial	budgeting	and	feasibility	study	of	the	project.	Practice	
writing a business plan in accordance with the actual operation 
of the business.

(คั) กลุ่ัมวิิชาผูู้�ประกอับการเชิงนวัิตกรรม 
     (Innovative Entrepreneur Concentration)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0601 การพัื้ฒนาผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะการสูร�างตราสิูนคั�า  3(3-0-6)
 (Product Development and Branding)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 กิลยุทธ์ุกิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ใหมุ่่	กิลยุทธ์ุกิ�รตล�ด้สำำ�หรับ
ช่วงวงจำรชีวิตผลิตภัณฑ์์	กิลยุทธ์ุกิ�รตล�ด้สำำ�หรับผลิตภัณฑ์์และบริกิ�ร
ประเภทต่�ง	ๆ 	กิ�รจัำด้กิ�รผลิตภัณฑ์์	แนวคิด้และองค์ประกิอบขีองตร�สิำน
ค้�	เพ่�อพัฒน�กิลยุทธุ์กิ�รสำ่�อสำ�รตร�สำินค้�	กิ�รคิด้เชิงกิลยุทธุ์เกีิ�ยวกัิบ
ปัญห�ด้้�นตร�สิำนค้�อย่�งเป็นระบบ
 New product development strategy and Marketing 
strategy for each stage of the product lifecycle. Marketing 
strategy of different type of products and services. The concept 
and elements of the brand strategy to develop brand 
communication. Strategic thinking about branding issues 
systematically.
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MBA0602 นวัิตกรรมทางธุุรกิจสูำาหรับผูู้�ประกอับการ 3(3-0-6)
 (Business Innovation for Entrepreneurs) 
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 ตัวแบบจำำ�ลอง	วิธีุกิ�รจัำด้กิ�รและกิ�รพัฒน�คว�มุ่รู้ทักิษะ	
ประสำบกิ�รณ์และคว�มุ่คิด้ที�สำร้�งสำรรค์ให้เกิิด้เป็นเทคนิคและวิธีุกิ�ร
บริห�รกิ�รเปลี�ยนแปลงท�งนวัตกิรรมุ่	กิระบวนกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำที�นำ�ไป
สู่ำคว�มุ่คิด้สำร้�งสำรรค์ในกิ�รพัฒน�และปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ใหมุ่่หร่อ
กิระบวนกิ�รบริห�รง�นใหมุ่่ๆ	ที�ส่ำงเสำริมุ่และสำนับสำนุนประสิำทธิุผลขีอง
องค์กิ�รและคว�มุ่สำำ�เร็จำต�มุ่เป้�หมุ่�ย	โด้ยใช้เทคนิคกิ�รจัำด้กิ�ร
เปลี�ยนแปลงที�เหมุ่�ะสำมุ่	 	
 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.

MBA0603  การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับผูู้�ประกอับการ 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for Entrepreneurs)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 กิ�รวเิคร�ะหสิ์ำ�งแวด้ล้อมุ่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะสัำ�น
และระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคดิ้กิ�รพฒัน�	กิ�รค�ด้กิ�รณง์บ
ประมุ่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคร�ะห์คว�มุ่เป็นไปได้้ขีองโครงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโครงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คล้องกิับ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 	Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial	budgeting	and	feasibility	study	of	the	project.	Practice	
writing a business plan in accordance with the actual operation 
of the business.
 

4. หมวิดวิิชาวิิทยานิพื้นธ์ุ (Thesis)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA1101  วิิทยานิพื้นธ์ุ 1 6(0-0-12)
 (Thesis 1)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 กิ�รทำ�วิจัำยเพ่�อคว�มุ่ก้ิ�วหน้�ท�งวิช�กิ�รในสำ�ขี�วิช�
บริห�รธุุรกิิจำที�สำนใจำ	กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รทำ�วิจัำย	ค้นคว้�แหล่งที�มุ่�ขีองข้ีอมูุ่ล
และทฤษฎีีที�เกีิ�ยวขีอ้งพรอ้มุ่เสำนอหวัข้ีอเพ่�อขีออนมัุุ่ติ	ทบทวนวรรณกิรรมุ่
กิรอบแนวคดิ้และทฤษฎีี	เพ่�อพฒัน�กิรอบแนวคดิ้ใหต้รงต�มุ่ประเด้น็และ
วัตถุึประสำงค์ที�ตั�งไว้	พร้อมุ่ทั�งนำ�เสำนอระเบียบวิธุีกิ�รวิจำัย	พัฒน�เคร่�อง
มุ่่อ	เทคนิคกิ�รรวบรวมุ่ข้ีอมูุ่ลและสำถิึติที�ใช้ในกิ�รวิเคร�ะห์	ภ�ยใต้คว�มุ่
ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	ซึื้�งมีุ่หน้�ที�ให้คำ�ปรึกิษ�และควบคุมุ่กิ�รทำ�
วิทย�นิพนธ์ุ	และนำ�เสำนอผลง�นวิจัำยครั�งที�	1	ต่อคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบที�ได้้
รับกิ�รแต่งตั�ง	พร้อมุ่ปรับปรุงแก้ิไขีต�มุ่ข้ีอแนะนำ�ขีองคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบ
ให้แล้วเสำร็จำ
 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  วิิทยานิพื้นธ์ุ 2 6(0-0-12)
 (Thesis 2) 
 วิิชาบังคัับก่อัน: MBA1101 วิิทยานิพื้นธ์ุ 1
 Prerequisite: MBA1101 Thesis 1
	 ด้ำ�เนินกิ�รต�มุ่ขัี�นตอนขีองกิ�รวิจัำย	โด้ยกิ�รประมุ่วลผลกิ�ร
วิเคร�ะห์	ร�ยง�นผลที�ได้้	สำรุปผลกิ�รวิจัำย	อภิปร�ยผล	และข้ีอเสำนอแนะ
ภ�ยใต้คว�มุ่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	ซึื้�งมุ่ีหน้�ที�ให้คำ�ปรึกิษ�และ
ควบคุมุ่กิ�รทำ�วิทย�นิพนธ์ุขีองนักิศึึกิษ�แต่ละคนจำนแล้วเสำร็จำ	และนำ�
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เสำนอผลง�นวิจัำยครั�งที�	2	ต่อคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง	พร้อมุ่
ปรับปรุงแก้ิไขีต�มุ่ข้ีอแนะนำ�ขีองคณะกิรรมุ่กิ�รสำอบให้แล้วเสำร็จำ	เพ่�อ
คว�มุ่สำมุ่บูรณ์ขีองวิทย�นิพนธ์ุ	และเมุ่่�อวิทย�นิพนธ์ุนำ�เสำนอฉบับสำมุ่บูรณ์
แล้ว	นักิศึึกิษ�ต้องนำ�ผลง�นวิทย�นิพนธ์ุฉบับสำมุ่บูรณ์จัำด้ตีพิมุ่พ์หร่อเผย
แพร่ผ่�นส่ำ�อท�งวิช�กิ�รหร่อวิช�ชีพต่�ง	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. 

5. หมวิดการคั�นคัวิ�าอิัสูระ (Independent Study)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA1201  การคั�นคัวิ�าอิัสูระ 6(0-0-12)
 (Independent Study) 
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 กิ�รค้นคว้�อิสำระในเร่�องที�เกีิ�ยวกัิบสำ�ขี�วิช�บริห�รธุุรกิิจำที�
สำนใจำ	กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รค้นคว้�ด้้วยตนเอง		เป็นโครงกิ�รวิจัำยที�ออกิแบบ
มุ่�เพ่�อให้นักิศึึกิษ�สำ�มุ่�รถึใช้	สำถึ�นกิ�รณ์ท�งธุุรกิิจำมุ่�ตีโจำทย์ทำ�คว�มุ่
เข้ี�ใจำ	กิ�รเล่อกิประเด็้นปัญห�สำำ�หรับกิ�รศึึกิษ�โด้ยกิ�รค้นคว้�และ
วิเคร�ะห์ข้ีอมูุ่ลเพ่�อตอบปัญห�ในธุุรกิิจำ	พร้อมุ่มีุ่ข้ีอเสำนอแนะในกิ�รจัำด้กิ�ร
ภ�ยใต้คว�มุ่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	และต้องได้้รับอนุมัุ่ติจำ�กิคณะ
กิรรมุ่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง	โด้ยกิ�รค้นคว้�อิสำระจำะมุุ่่งเน้นคว�มุ่
สำ�มุ่�รถึที�นำ�ไปเพิ�มุ่พูนองค์คว�มุ่รู้ท�งวิช�กิ�ร	และประยุกิต์ใช้ในกิ�ร
พัฒน�ด้้�นบริห�รธุุรกิิจำ	management	recommendation	under	
supervision of advisor and need to be approved by appointed
 Independent study of the topic of interests 
concerning	business	administration,	define	the	title	of	
independent	study	and	research	project	that	allow	learner	to	
use business issues for analysis leading to solving business 
issues with ma committee. Independent study can be used 

for enhancing cognitive academic knowledge, and applied to 
business administration development.

6.หมวิดการสูอับประมวิลัคัวิามรู�(Comprehensive Examination)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA1301 การสูอับประมวิลัคัวิามรู� 0(0-0-0)
 (Comprehensive Examination) (ไม่นับหน่วิยกิต)
 วิิชาบังคัับก่อัน: ไม่มี
	 กิ�รวัด้ขีีด้คว�มุ่รู้คว�มุ่สำ�มุ่�รถึโด้ยบูรณ�กิ�รองค์คว�มุ่รู้ด้้�น
บริห�ร	ทั�งท�งด้้�นทฤษฎีีและกิ�รประยุกิต์ใช้ในง�นวิจัำย	เพ่�อแสำด้งให้เห็น
ถึึงคว�มุ่เข้ี�ใจำอย�่งลกึิซึื้�งขีองเน่�อห�สำ�ระที�จำะนำ�ไปสู่ำร�กิฐ�นกิ�รคน้คว�้
อิสำระต่อไป	ทั�งนี�กิ�รสำอบวัด้คุณสำมุ่บัติเป็นแบบขี้อเขีียนและ/หร่อป�กิ
เปล่�
 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.
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หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564)

1.หมวิดวิิชาบัังคัับั                                 18 หน่วิยกิต
4705000 ขอบัข่ายแลัะกระบัวินทััศน์ทัางรัฐประศาสูนศาสูตร์  3(3-0-6)
 (Scope and Paradigms of Public Administration)       
     แนวคิิดและกระบวนทััศน์ทัางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
เชิิงวิวัฒนาการ ภาพรวมการพัฒนาของวิชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
นโยบายสาธารณะ ทัฤษฎีีองคิ์การ แนวโน้มของกระบวนทััศน์ทัางรัฐ
ประศาสน-ศาสตร์ในอนาคิต รวมทัั�งหลักการบริหารและการพัฒนา
ระบบราชิการไทัย
      Concepts and paradigms of public administration in 
various evolutionary aspects; overall scopes of public 
administration development; public policy and organization 
theory; trends of paradigms of public administration and Thai 
bureaucracy management and development.

4705001 ทัฤษฎีีองค์ัการแลัะการบัริหารสูมัยใหม่ 3(3-0-6)
 (Organization Theory and Modern Management)
     คิวามหมายและประเภทัขององค์ิการ ทัฤษฎีีองค์ิการ แนวคิิด
ทัฤษฎีีทัางด้านการจััดการ แนวคิิดการจััดการสาธารณะ หน้าทีั�ของการ
จััดการตั�งแต่การวางแผน การจััดโคิรงสร้างองค์ิการ การจััดบุคิคิลเข้า
ทัำางาน การอำานวยการ และการคิวบคิุม พร้อมทัั�งนำาทัฤษฎีีทัางด้านการ
จััดการมาประยุกต์ใช้ิให้เข้ากับการทัำางานในองค์ิการเพ่�อการบรรลุ
วัตถุุประสงค์ิขององค์ิการ รวมทัั�งการจััดการระบบคุิณภาพต่าง ๆ  ซ่ึ่�งเป็น
สิ�งสำาคัิญต่อการพัฒนาองค์ิการ
 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.

4705002 การบัริหารแลัะการพัฒนาทัรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)
 (Human Resources Management and    
  Development)
     กระบวนการในการบริหารทัรัพยากรมนุษย์ ปัจัจััยในการ
กำาหนดยุทัธศาสตร์ และกลยุทัธ์การบริหารทัรัพยากรมนุษย์ คิวาม
สอดคิล้องระหว่างแผนกลยุทัธ์ขององค์ิการ กับกลยุทัธ์การบริหาร
ทัรัพยากรมนุษย์ กระบวนการสรรหาและการพัฒนาทัรัพยากรมนุษย์ ซ่ึ่�ง
ประกอบด้วยการศ่กษา (Education) การฝึึกอบรม (Training) การ
พัฒนา (Development) การพัฒนาอาชิีพ(Career Development) 
และการพัฒนาองคิ์การ(Organizational Development)
 Process of strategic human resources management; 
factors in setting up of the strategy, consistency of organization 
and human resources strategies; process of recruitment, human 
resources development comprising of education, training, 
development, career development, and organizational 
development.

4705003 การบัริหารการคัลัังแลัะงบัประมาณ    3(3-0-6)
             (Fiscal and Budgeting Management)
 แนวคิวามคิิดและการปฏิิบัติทีั�เกี�ยวกับการบริหารระบบการ
เงินและการคิลังของประเทัศ โดยเน้นทีั�การวิเคิราะห์ด้านรายรับและราย
จ่ัายรัฐบาล ศ่กษาการดำาเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคิลังเพ่�อ
การพัฒนาประเทัศ เพ่�อส่งเสริมการเจัริญเติบโตทัางเศรษฐกิจั การ 
กระจัายรายได้ และเสถุยีรภาพทัางเศรษฐกจิั บทับาทัของสถุาบนัการเงนิ
ต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทัศ ตลอดจันผลกระทับของการเปลี�ยนแปลง
ทัางเศรษฐกิจัของโลกทีั�มีต่อระบบการเงิน และการคิลังของไทัย
 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.
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4705004 ระเบีัยบัวิิธีีวิิจััยทัางรัฐประศาสูนศาสูตร์ 3(3-0-6)
              (Research Methodology in Public Administration)
     แนวคิิดเกี�ยวกับแนวทัางการวิจััยแบบต่าง ๆ ทีั�ใช้ิในงานวิจััย
ทัางรัฐประศาสนศาสตร์ทัั�งเชิิงปริมาณ และเชิิงคิุณภาพ ศ่กษาขั�นตอน 
ต่าง ๆ ในกระบวนการวิจััย ซ่ึ่�งคิรอบคิลุมถุ่งการกำาหนดประเด็นปัญหา 
การทับทัวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิิดของการวิจััย การตั�ง
สมมติฐาน การกำาหนดประชิากรวิจััยและวิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการสร้าง
และทัดสอบเคิร่�องม่อการวิจััย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
และการวิเคิราะห์ข้อมูลทัั�งในเชิิงปริมาณและเชิิงคุิณภาพ และวิธีการ
รายงานการวิจััย
 Concepts or various types of public administration 
researches in both quantitative and qualitative methods; 
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. 

4705005 นโยบัายสูาธีารณะศึกษา   3(3-0-6)
 (Public Policy Studies)
 แนวคิิดพ่�นฐานในการศ่กษาและวิเคิราะห์นโยบายสาธารณะ 
การเม่องและนโยบายสาธารณะ ตัวแบบต่าง ๆ ของการกำาหนดนโยบาย
สาธารณะ การวิเคิราะห์นโยบาย เทัคินิคิในการวิเคิราะห์ทัางเล่อกและ
ผลกระทับของทัางเล่อกต่าง ๆ ตลอดจันการศ่กษากระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การกำาหนดนโยบาย การวิเคิราะห์นโยบายในระดับต่าง ๆ  ของ
ไทัย การวิเคิราะห์พฤติกรรมทีั�เกี�ยวข้อง รวมทัั�งคิวามสัมพันธ์และพลวัต
ของแหล่งอำานาจัต่าง ๆ 
    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. หมวิดวิิชาเอก
กลุ่ัมวิิชาการบัริหารองค์ัการแลัะทัรัพยากรมนุษย์

4705011 การบัริหารสู่วินท้ัองถิิ่�น  3(3-0-6)
 (Local Administration)
     หลักการแนวคิิดและทัฤษฎีีว่าด้วยการปกคิรองท้ัองถิุ�น การก
ระจัายอำานาจัไปสู่ท้ัองถิุ�น พัฒนาการของการปกคิรองทัอ้งถิุ�นไทัย รูปแบบ
การปกคิรองส่วนท้ัองถิุ�น โลกาภิวัตน์กับการปฏิิรูปการปกคิรองส่วนท้ัอง
ถิุ�น การบริหารการปกคิรองส่วนท้ัองถิุ�นในยุคิโลกาภิวัตน์พฤติกรรม
การเม่องคิวามขัดแย้งและคิวามรุนแรงในการเม่องท้ัองถิุ�น ธรรมาภิบาล
การบริหารการจััดการท้ัองถิุ�นทีั�ดี การปกคิรองท้ัองถิุ�นในต่างประเทัศข้อ
เสนอองค์ิกรปกคิรองส่วนท้ัองถิุ�นรูปแบบต่าง ๆ และแนวโน้มการบริหาร
การปกคิรองส่วนท้ัองถิุ�นในอนาคิต
    Principles, concepts, and theories related to local 
government, decentralization to the locality, development of 
Thai government, models of local government, globalization 
and reform of local government, local administration and 
government in globalization era, political behaviors, conflicts 
and violence of local politics, Good governance, administration 
and good local management, local government in foreign 
countries, proposal of Special Local Government, trend in 
local government and trends in local administration in the 
future.

4705012 การบัริหารผลัการปฏิิบััติงานแลัะระบับัค่ัาตอบัแทัน  3(3-0-6)
 (Performance Management and Compensation    
  System) 
 แนวคิิดการบริหารผลการปฏิิบัติงานแบบดั�งเดิม เกี�ยวกับการ
กำาหนดหลักเกณฑ์์การประเมิน การสร้างเคิร่�องม่อทัดสอบ เปรียบเทีัยบ
กับการบริหารผลการปฏิิบัติงานแบบใหม่ การนำาสมรรถุนะมาใช้ิร่วมใน
การบริหารผลการปฏิิบัติงาน การนำาไปใช้ิประโยชิน์ในองค์ิการในด้านการ
กำาหนดยุทัธศาสตร์ เป้าหมายคิวามสำาเร็จัของหน่วยงาน และด้านการ
บริหารทัรัพยากรมนุษย ์รวมทัั�งศ่กษาระบบค่ิาตอบแทันในระบบราชิการ
ไทัย ศ่กษาแนวคิวามคิิด ทัฤษฎีี บทับาทั คิวามสำาคัิญ โคิรงสร้างอัตราเงิน
เด่อน คิวามแตกต่างระหว่างระบบบริหารค่ิาจ้ัางและเงินเด่อนประเภทั
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ต่าง ๆ  การปรับเงินเด่อนตามค่ิาคิรองชีิพ ค่ิาตอบแทันสำาหรับผู้ปฏิิบัติงาน
มานาน 
     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.

4705013 การบัริหารการเปลีั�ยนแปลัง 3(3-0-6)
 (Change Management) 
 สภาพการเปลี�ยนแปลงทัางสังคิมการเม่อง และเศรษฐกิจัทีั�มี
แนวโน้มเปลี�ยนแปลงอย่างกว้างขวาง การปรับระบบบริหารงานของ
องค์ิการสาธารณะให้ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงนั�น ๆ  อยา่งเหมาะสม
ด้วยการปรับระบบการบริหารงาน การนำาเอาเทัคิโนโลยีการจััดการสมัย
ใหม่มาประยุกต์ใช้ิการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของรัฐไทัยให้ทัันกับ
กระแสโลกาภิวัตน์
     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.

4705014 การศึกษาเฉพาะกรณี :  3(3-0-6)
 การบัริหารองค์ัการแลัะทัรัพยากรมนุษย์    
  (Case Studies in Organization and Human    
  Resource  Management)
     ศ่กษาผลงานทัางวิชิาการในฐานะองคิ์คิวามรู้เชิิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge) ในวงวิชิาการจัากงานวิจััย วิทัยานิพนธ์ 
การค้ินคิว้าอิสระ และบทัคิวามต่าง ๆ ทีั�เกี�ยวกับการบริหารองค์ิการและ
ทัรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ิการบรรยาย และการอภิปรายกรณีศ่กษา รวมทัั�ง
ทัำาการค้ินคิว้ารายบุคิคิล เพ่�อให้เข้าใจัในประเด็นปัญหาปัจัจุับันทัางการ
บรหารองค์ิการและทัรัพยากรมนุษย์เพ่�อเพิ�มพูนทัักษะในการแก้ปัญหา ทีั�
เกี�ยวข้องกับสาระสำาคัิญทัางการบริหารองค์ิการและทัรัพยากรมนุษย์
     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. 

4705015 สัูมมนาการบัริหารองค์ัการแลัะทัรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
 (Seminar in Organization and Human
  Resource Management) 
     สัมมนาเชิิงวชิิาการและปฏิิบัติการในประเดน็สำาคัิญ ๆ  ทีั�เกี�ยว
กับกระบวนการในการบริหารทัรัพยากรและองค์ิการ โดยมีเน่�อหา
คิรอบคิลมุถุ่ง การวเิคิราะหแ์ละการออกแบบงาน การวางแผนทัรพัยากร
มนุษย ์การสรรหาและการคัิดเล่อก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิิบัติ
งาน การบริหารค่ิาตอบแทัน ตลอดจันการใช้ิระบบสารสนเทัศเกี�ยวกับ
การบริหารทัรัพยากรมนุษย ์
     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.

4705016 สัูมมนาการบัริหารคัวิามขัดแย้ง 3(3-0-6)
 (Seminar in Conflict Management)
     แนวคิิด และทัฤษฎีีคิวามขัดแย้ง บริบทัทัางเศรษฐกิจั สังคิม 
การเม่อง วัฒนธรรมและ พฤติกรรมทีั�ทัำาให้เกิดคิวามขัดแย้ง ประเภทัและ
รูปแบบคิวามขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคิลี�คิลาย
ของคิวามขัดแย้ง ทัั�งในระดับโคิรงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจัเจักชิน 
แนวทัางและ วิธีการในการแก้ปัญหาคิวามขัดแย้ง อาทิั แนวคิิดในการลด
และขจััดแหล่งของคิวามขัดแย้งและกระตุ้น การสนับสนุนเง่�อนไขเชิิงบวก
ในการคิวบคุิมคิวามขัดแย้ง การใช้ิแนวคิิดพุทัธศาสนา ในการเข้าใจัและ 
แก้ไขคิวามขัดแย้ง 
 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 
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cover enhance the knowledge and understanding of the 
principles of democracy and living together in creative and 
social adequacy.

4705017 สัูมมนาทัางรัฐประศาสูนศาสูตร์  3(3-0-6)
 (Seminar in Public Administration)
     สัมมนาประเด็นทัางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคิราะห์นโยบาย
การพฒันาประเทัศ การสงัเคิราะหอ์งคิค์ิวามรู้ เพ่�อนำาไปสู่การบริหารการ
พัฒนาท้ัองถิุ�น
     Seminars on Publie Administration Analysis of 
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the 
Management of Local Development.

กลุ่ัมวิิชาการบัริหารงานสู่วินท้ัองถิิ่�น

4705021 การบัริหารทัรัพยากรมนุษย์ในองค์ักร  3(3-0-6)
 ปกคัรองสู่วินท้ัองถิิ่�น       
 (Human Resources Management in Local Administration)
     แนวคิิดการบริหารทัรัพยากรมนุษย์ขององคิ์กรปกคิรองส่วน
ท้ัองถิุ�น คิวามสัมพันธ์ของระบบการบริหารทัรัพยากรมนุษย์ของท้ัองถิุ�น
กับรัฐบาลกลาง ระบบและการพัฒนาการบริหารทัรัพยากรมนุษย์ของ
องค์ิกรปกคิรองส่วนทั้องถิุ�นของไทัย โดยเน้นการรักษาระบบคิุณธรรม 
บทับาทัอำานาจัหน้าทีั�ของคิณะกรรมการข้าราชิการและพนักงานส่วนท้ัอง
ถิุ�น กระบวนการบริหารทัรัพยากรมนุษย ์ซ่ึ่�งคิรอบคิลุมเร่�องวางแผนกำาลัง
คิน การสรรหา การบรรจุัแต่งตั�ง และการพัฒนา 
     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. 

4705022 การจััดทัำาแผนยุทัธีศาสูตร์แลัะแผนพัฒนา  3(3-0-6)
 องค์ักรปกคัรองสู่วินท้ัองถิิ่�น        
 (The Making of Strategic and Development Plan    
   of Local Administration)
 แนวคิิดเกี�ยวกับการบริหารเชิิงยุทัธศาสตร์ กฎีหมายและ
ระเบียบปฏิิบัติทีั�เกี�ยวข้องกับการจััดทัำาแผนยุทัธศาสตร์และแผนพัฒนา
องค์ิกรปกคิรองส่วนท้ัองถิุ�น คิวามเช่ิ�อมโยงของแผนระดับชิาติ แผน
ยุทัธศาสตร์การพัฒนาจัังหวัดและแผนท้ัองถิุ�น กระบวนการประชิาคิม
และการมีส่วนร่วมของประชิาชิน การจััดทัำาแผนชิุมชิน การบริหารแผน
ยุทัธศาสตร์และแผนพัฒนาองคิ์กรปกคิรองส่วนทั้องถิุ�น รวมทัั�งปัญหา 
อุปสรรคิและแนวทัางการแก้ไข 
 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.

4705023 ปรัชญาของเศรษฐกิจัพอเพียงกับัการพัฒนา  3(3-0-6)  
 ท้ัองถิิ่�น           
 (Philosophy of the Sufficiency Economy and
  Development in Local 
     ศ่กษาถุ่งแนวทัางการศ่กษาและการวิเคิราะห์สังคิมและ
เศรษฐกิจัเพ่�อนำาไปสู่การวิเคิราะห์วิวัฒนาการของสังคิมและเศรษฐกิจัทีั�
เกิดข่�น โดยเน้นให้เห็นถุ่งอิทัธิพลของวัฒนธรรมและสถุาบันทีั�มีต่อระบบ
สังคิมและเศรษฐกิจั ศ่กษาพัฒนาการและปัญหาของสังคิมและเศรษฐกิจั
ไทัยตามแนวคิิดของระบบทุันนิยมทีั�ผ่านมา ศ่กษาปรัชิญาแนวคิิด
เศรษฐกิจัพอเพียงและวิธีการไปประยุกต์ใช้ิกับเศรษฐกิจัและสังคิมไทัย
เพ่�อนำาไปสู่การพัฒนาทีั�ยั�งย่นและมีภูมิคุ้ิมกัน 
 The analytical study of the society and economy 
leading to an analysis of improved societal and economic 
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 
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Economy on the Thai economy pursuing to the sustainable 
economic development with the immunity. 

4705024 การศึกษาเฉพาะกรณี :   3(3-0-6)   
 การจััดการงานสู่วินท้ัองถิิ่�น    
 (Case Studies in Local Administration)
     ศ่กษาผลงานทัางวิชิาการในฐานะรูปองค์ิคิวามรู้เชิิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge)ในวงวชิิาการจัากงานวจัิัย วิทัยานพินธ์
การค้ินคิว้าอิสระ และบทัคิวามต่าง ๆ ทีั�เกี�ยวกับการบริหารจััดการส่วน
ท้ัองถิุ�นของไทัยโดยนำาประเด็นทีั�เกี�ยวกับการบริหารจััดการส่วนท้ัองถิุ�น
ในบริบทัของการเปลี�ยนแปลง มาศ่กษาวิเคิราะห์
     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.

4705025 สัูมมนาการจััดการงานสู่วินท้ัองถิิ่�น 3(3-0-6)
 (Seminar in Current Issues of Local Administration)
 สัมมนาเชิิงวชิิาการและปฏิิบัติการในประเดน็สำาคัิญ ๆ  ทีั�เกี�ยว
กับปัญหาการบริหารจััดการส่วนท้ัองถิุ�นของไทัย และแนวทัางการพัฒนา
ปรับปรุงสู่ระบบธรรมาภิบาล
     Academic and practical seminars on crucial issues 
regarding Thai local administration and developmental 
approach leading to good governance.

4705026 สัูมมนาการบัริหารคัวิามขัดแย้ง 3(3-0-6)
 (Seminar in Conflict Management)
 แนวคิิด และทัฤษฎีีคิวามขัดแย้ง บริบทัทัางเศรษฐกิจั สังคิม 
การเม่อง วัฒนธรรมและ พฤติกรรมทีั�ทัำาให้เกิดคิวามขัดแย้ง ประเภทัและ
รูปแบบคิวามขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคิลี�คิลาย
ของคิวามขัดแย้ง ทัั�งในระดับโคิรงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจัเจักชิน 
แนวทัางและ วิธีการในการแก้ปัญหาคิวามขัดแย้ง อาทิั แนวคิิดในการลด
และขจััดแหล่งของคิวามขัดแย้งและกระตุ้น การสนับสนุนเง่�อนไขเชิิงบวก
ในการคิวบคุิมคิวามขัดแย้ง การใช้ิแนวคิิดพุทัธศาสนา ในการเข้าใจัและ 
แก้ไขคิวามขัดแย้ง 

     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.

4705027 สัูมมนาทัางรัฐประศาสูนศาสูตร์ 3(3-0-6)
             (Seminar in Public Administration)
     สัมมนาประเด็นทัางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคิราะห์นโยบาย
การพฒันาประเทัศ การสงัเคิราะหอ์งคิค์ิวามรู้ เพ่�อนำาไปสู่การบรหิารการ
พัฒนาท้ัองถิุ�น
     Seminars on Publie Administration Analysis of 
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the 
Management of Local Development.

กลุ่ัมวิิชาการบัริหารงานการเมือง 

4705031 การเมืองแลัะการบัริหารสูาธีารณะ  3(3-0-6)
 (Politics and Public Management)
     บทับาทัทัางการเม่องและการจััดการสาธารณะ แนวคิิดและ
ทัฤษฎีีในการจััดการสาธารณะ ปัญหาและผลกระทับทัางเศรษฐกิจัและ
สังคิม นิเวศน์วิทัยาของการจััดการสาธารณะ นโยบายของรัฐบาลไทัยเกี�ยว
กับการจััดการสาธารณะ ประสิทัธิภาพและประสิทัธิผลของระบบการเม่อง
ต่อการจััดการสาธารณะ ปัจัจััยทีั�มีผลกระทับตอ่การเม่องและการจััดการ
สาธารณะ การจััดการและการประเมนิผลคิวามตอ้งการของการเม่องและ
การจััดการสาธารณะ
     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.
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4705032 การบัริหารคัวิามขัดแย้งทัางการเมืองแนวิสัูนติวิิธีี  3(3-0-6)
 (Peaceful Management on Political Conflicts) 
     ศ่กษาเกี�ยวกับเสถีุยรภาพและคิวามมั�นคิง บทับาทัวิธีการและ
กระบวนการสรา้งการมีส่วนร่วมของสาธารณะชิน ปรชัิญา แนวคิิด ทัฤษฎีี
สันติวิธีและคิวามขัดแย้ง ทัักษะการเจัรจัาการต่อรองและการไกล่เกลี�ย 
การอำานวยคิวามสะดวกและการจััดประชิาพิจัารณ์ กลยุทัธ์และกลวิธีใน
การจััดการคิวามขดัแยง้อยา่งสนัต ิทัักษะและกลไกในการบรหิารคิวามขดั
แย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการสร้างคิวามสมานฉัันทั์ และสันติใน
การจััดการงานการเม่อง
     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.

4705033 การบัริหารงานการเมือง  3(3-0-6)
 (Political Affairs Management)
 แนวิคัดิแลัะคัวิามจัำาเปน็ในการนำาระบบบรหิารจััดการมาใช้ิ
ในกิจัการงานทัางการเม่อง คิวามสำาเร็จัและคิวามล้มเหลวในการนำา
แนวคิิดการบริหารจััดการทีั�ดีมาใช้ิ การแสวงหารูปแบบการจััดการทีั�ดีและ
สอดคิล้องกับวัฒนธรรมและสังคิมไทัย  
     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.

4705034 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบัริหารงานการเมือง 3(3-0-6)
              (Case Studies in Management of Political Affairs)
     ศ่กษาผลงานทัางวิชิาการในฐานะองคิ์คิวามรู้เชิิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge)ในวงวชิิาการจัากงานวจัิัย วิทัยานพินธ์ 
การค้ินคิว้าอิสระ และบทัคิวามทัางการบริหารงานการเม่อง โดยใช้ิการ
บรรยายและการอภปิรายกรณศ่ีกษา รวมทัั�งทัำาการคิน้คิวา้รายบุคิคิล เพ่�อ
ให้เข้าใจัในประเดน็ปัญหาปจััจุับันทัางการบรหิารงานยติุธรรม และเพิ�มพูน

ทัักษะในการแกปั้ญหา ทีั�เกี�ยวข้องกบัสาระสำาคัิญทัางการบรหิารงานการ
เม่อง 
     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.

4705035 สัูมมนาการบัริหารงานการเมือง 3(3-0-6)
 (Seminar in Management of Political Affairs)
     สัมมนาเชิิงวชิิาการและปฏิิบัติการในประเดน็สำาคัิญ ๆ  ทีั�เกี�ยว
กับการแสวงหาแนวทัางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานการเม่อง อย่าง
เป็นรูปธรรม เช่ิน ปัญหาเกี�ยวกับการจััดการทัางการเม่อง จัริยธรรม และ
จัรรยาบรรณวชิิาชิพีทัางการจััดการทีั�มีผลกระทับตอ่การพฒันาการเม่อง
ไทัย การพฒันากลยทุัธ์ในการจััดการ พรอ้มทัั�งการคิวบคิมุและแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ทีั�เกิดข่�น 
     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. 

4705036  สัูมมนาการบัริหารคัวิามขัดแย้ง 3(3-0-6)
              (Seminar in Conflict Management)
     แนวคิิด และทัฤษฎีีคิวามขัดแย้ง บริบทัทัางเศรษฐกิจั สังคิม 
การเม่อง วัฒนธรรมและ พฤติกรรมทีั�ทัำาให้เกิดคิวามขัดแย้ง ประเภทัและ
รูปแบบคิวามขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคิลี�คิลาย
ของคิวามขัดแย้ง ทัั�งในระดับโคิรงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจัเจักชิน 
แนวทัางและ วิธีการในการแก้ปัญหาคิวามขัดแย้ง อาทิั แนวคิิดในการลด
และขจััดแหล่งของคิวามขัดแย้งและกระตุ้น การสนับสนุนเง่�อนไขเชิิงบวก
ในการคิวบคุิมคิวามขัดแย้ง การใช้ิแนวคิิดพุทัธศาสนา ในการเข้าใจัและ 
แก้ไขคิวามขัดแย้ง 
 Seminar on Concepts and theories of conflict 
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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.

4705037 สัูมมนาทัางรัฐประศาสูนศาสูตร์ 3(3-0-6)
             (Seminar in Public Administration)
     สัมมนาประเด็นทัางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคิราะห์นโยบาย
การพฒันาประเทัศ การสงัเคิราะหอ์งคิค์ิวามรู้ เพ่�อนำาไปสู่การบริหารการ
พัฒนาท้ัองถิุ�น
     Seminars on Publie Administration Analysis of 
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the 
Management of Local Development.

3. หมวิดวิิชาเสูริมพื�นฐาน   (ไม่นับัหน่วิยกิต)

4705006 ภาษาอังกฤษสูำาหรับัรัฐประศาสูนศาสูตร์  0(0-0-0)
 (English for Public Administration)
 พัฒนาคิวามรู้และคิวามสามารถุในการใช้ิทัักษะด้านการฟััง 
พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ เพ่�อการศ่กษาสาขาวิชิา
รัฐประศาสนศาสตร์ในระดับสูงข่�น สามารถุนำาไปประยกุต์ใช้ิในการส่�อสาร
ในชีิวิตประจัำาวันและการส่บค้ินข้อมูลคิวามรู้ทัางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
และการทัำาวิจััย
 Improve knowledge of English language ability in 
listening, speaking, reading and writing in public administration 
at higher levels. Can be applied to communicate in daily life 
search for knowledge in public administration and research.

4705007 คัอมพิวิเตอร์สูำาหรับับััณฑิิตศึกษา 0(0-0-0)
 (Computer for Graduate Studies)
 พัฒนาคิวามรู้และทัักษะการใช้ิคิอมพิวเตอร์และเทัคิโนโลยี
สารสนเทัศ การใช้ิอินเทัอร์เน็ตเพ่�อส่บค้ินข้อมูล การใช้ิฐานข้อมูลออนไลน์
เพ่�อการอ้างอิง การใช้ิแบบฟัอร์มอิเล็กทัรอนิกส์ กฎีหมายคิอมพิวเตอร์ 

และการประยุกต์ใช้ิโปรแกรมสำาเร็จัรูปเพ่�อการทัำาวิจััยในสาขาทีั�เกี�ยวข้อง 
และเพ่�อการวิเคิราะห์ข้อมูลทีั�ถูุกต้อง และการเรียนออนไลน์
    Development of knowledge and skills of using 
computers and information technology, using the internet to 
search for information, utilizing an online database for 
references, employing electronic forms, Computer law, and 
applications of computer programs for conducting research 
in related fields and analyzing accurate date and online 
learning.

4. หมวิดวิิชาวิิทัยานิพนธ์ี  12 หน่วยกิต

4705081 วิิทัยานิพนธ์ี 1     6(0-18-0)
 (Thesis 1)
 การทัำาวิจััยเพ่�อคิวามก้าวหน้าทัางวิชิาการในสาขาวิชิา
รัฐประศาสนศาสตรที์ั�สนใจั ศ่กษาการทัำาหัวข้อการวจัิัย ค้ินคิวา้แหลง่ทีั�มา
ของข้อมูลและทัฤษฎีีทีั�เกี�ยวข้องพร้อมเสนอหัวข้อเพ่�อขออนุมัติ ทับทัวน
วรรณกรรม กรอบแนวคิิดและทัฤษฎีี เพ่�อพัฒนากรอบแนวคิิดให้ตรงตาม
ประเด็นและวัตถุุประสงคิ์ทีั�ตั�งไว้ พร้อมทัั�งนำาเสนอระเบียบวิธีการวิจััย 
พัฒนาเคิร่�องม่อ เทัคินิคิการรวบรวมข้อมูลและสถิุติทีั�ใช้ิในการวิเคิราะห์ 
 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.

4705082 วิิทัยานิพนธ์ี 2  6(0-18-0)
 (Thesis 2)
 วิิชาบัังคัับัก่อน : 4705081 วิิทัยานิพนธ์ี 1
 Prerequisite : 4705081 Thesis 1
 ดำาเนินการตามขั�นตอนของการวิจััย โดยการประมวลผลการ
วิเคิราะห์ รายงานผลทีั�ได้ สรุปผลการวิจััย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ภายใต้คิวามดูแลของอาจัารย์ทีั�ปร่กษา ซ่ึ่�งมีหน้าทีั�ให้คิำาปร่กษาและ
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คิวบคิุมการทัำาวิทัยานิพนธ์ของนักศ่กษาแต่ละคินจันแล้วเสร็จั และนำา
เสนอผลงานวิจััย ต่อคิณะกรรมการสอบทีั�ได้รับการแต่งตั�ง 
 Follow research methodology, processing analysis, 
reporting, conclusion, and 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.

5. หมวิดวิิชาการสูอบัประมวิลัคัวิามรู้   (ไม่นับัหน่วิยกิต)

4705090 การสูอบัประมวิลัคัวิามรู้    0(0-0-0)
 (Comprehensive Examination)
     การวัดขีดคิวามรู้คิวามสามารถุโดยบูรณาการองค์ิคิวามรู้ด้าน
รัฐประศาสนศาสตร ์ทัั�งทัางด้านทัฤษฎีีและการประยกุต์ใช้ิในงานวิจััย เพ่�อ
แสดงใหเ้หน็ถุ่งคิวามเข้าใจัอยา่งล่กซ่ึ่�งของเน่�อหาสาระทีั�จัะนำาไปสู่รากฐาน
การค้ินคิว้าอิสระต่อไป ทัั�งนี�การสอบประมวลคิวามรู้เป็นแบบข้อเขียน
 Ability measurement by integrating public 
administration 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.
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หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาการบัริหารการศึึกษา
(หลัักสููตรใหม่ พ.ศึ. 2564)

หมวิดวิิชาเสูริมพ้�นฐาน (Remedial Course)

4705101 ภาษาอัังกฤษเชิงวิิชาการสูำาหรับัผูู้�บัริหารการศึึกษา    
  ไม่นับัหน่วิยกิต   
 (Advanced English for Educational Administratio)                 
 (ไม่นับัหน่วิยกิต) 
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี 
	 ฝึึกทัักษะ	พ้ื้�นฐานในการพืู้ด	การฟััง	การอ่่านและการเขีียน
ภาษาอั่งกฤษ	เน้นการอ่่านและสรุปใจความสำาคัญขีอ่งบทัคัดย่อ่	และ
เอ่กสารทัางวิชาการจากการฝึึกการเขีียนบทัคัดย่อ่ภาษาอั่งกฤษโดยสิ�ง
พิื้มพ์ื้และส้�อ่อิ่เล็กทัรอ่นิกส์
      Practice basic English speaking, listening, reading and 
writing skills. Reading and summarizing the essence of the 
abstract. And academic documents from the practice of writing 
abstracts in English by print and electronic media.

4705102 ปรัชญาการศึึกษาแลัะหลัักการจััดการเรียนรู�
  ไม่นับัหน่วิยกิต      
 (Educational Philosophy and Principles of Learning)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
	 ทัฤษฎีี	แนวคิด	หลักการเกี�ยวกับปรัชญาทัั�วไป	ลัทัธิิปรัชญา
และพุื้ทัธิปรัชญา	ปรัชญาการศึึกษา	การศึึกษาตามแนวทัางพุื้ทัธิทัาสภิกขุี
แนวคิดทัฤษฎีีเกี�ยวกับการจัดการศึึกษา	ทัฤษฎีีการเรียนรู้	จิตวิทัยาการ
เรียนรู้	หลักการจัดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้	การจัดการศึึกษาเรียน
รู้ให้สอ่ดคล้อ่งกับกระแสสังคมเศึรษฐกิจและเทัคโนโลยี
 Theories, princples and concept in general 
philosophy, Buddhist philosophy, educational philosophy, 
education by the way of Budda Thas Educational theories, 
learning theories, learning phychology, principles on learning 
management and applied Learning management for serving 
economic system and technology.

หมวิดวิิชาบัังคัับั 

4705111 หลัักแลัะทฤษฎีีการบัริหารการศึึกษา  3(3-0-6)   
              (Principles and Theories of Educational Administration)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
				 แนวคดิ	ทัฤษฎีี	หลักการ	กระบวนการและหนา้ทีั�ในการบรหิาร
จัดการศึึกษา	การเป็นผูู้้จิตวิญญาณ	อุ่ดมการณ์ขีอ่งผูู้้บริหาร	การสร้างวิสัย
ทััศึน์การบริหารการศึึกษา	การบริหารอ่งค์การ	การบริหารการ
เปลี�ยนแปลง	การบริหารความขัีดแย้ง	การบริหารความเสี�ยง	การบริหาร
งานในยุคศึตวรรษทีั�	21	กฎีหมายทีั�เกี�ยวข้ีอ่งกับการศึึกษา/ผูู้้บริหารการ
ศึึกษา/	ผูู้้บริหารสถานศึึกษาและความสามารถในการเล้อ่กใช้ทัฤษฎีีการ
บริหารให้สอ่ดคล้อ่งกับบริบทัระดับมหภาค	เพ้ื้�อ่เป็นแนวทัางพื้ัฒนาให้
เป็นผูู้้บริหารม้อ่อ่าชีพื้
 Concepts, theories, principles, processes and 
functions in educational administration. Spirituality, executive 
ideology,Building an educational administration vision 
Organization	administration	,	Change	Management	,	Conflict	
Management	,	Risk	management	and	Administration	in	21st	
century	Laws	related	to	education	/	education	administrators	
/	school	administrators,	and	the	ability	to	choose	the	theory	
of administration in accordance with the macro context as a 
guideline to develop into professional administrators.

4705112 ภาวิะผูู้�นำาทางการบัริหารการศึึกษา 3(3-0-6)
 (Educational Administration Leadership) 
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
						 แนวคิด	ทัฤษฎีี	ภาวะผูู้้นา	ผูู้้นาการเปลี�ยนแปลง	ขีอ่งโลกและ
สังคม	พื้ฤตกิรรมผูู้้นา	ผูู้้นาทัางวชิาการ	การพื้ฒันาภาวะผูู้น้ำาทัางการศึึกษา
กระบวนการตัดสินใจ	การสร้างมนุษยสัมพัื้นธ์ิ	ความคิดสร้างสรรค์	 
การส้�อ่สาร	ปฏิิสัมพัื้นธ์ิและการพัื้ฒนาเพ้ื้�อ่นร่วมงาน	คุณธิรรมและ
จริยธิรรมขีอ่งผูู้้บริหารสถานศึึกษา	ผูู้้บริหารการศึึกษา	การมีจิตวิญญาณ	
อุ่ดมการณ์ขีอ่งผูู้้บริหาร	ความเป็นผูู้้บริหารม้อ่อ่าชีพื้	หลักธิรรมาภิบาล	
จรรยาบรรณขีอ่งวิชาชีพื้ตามทีั�คุรุสภากาหนด	
 Concept, Theory, Leadership, Change Management 
of the world and society. Leadership behavior, Academic 
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leadership Educational, Leadership development, Decision 
making	processม	Building	interpersonal,	relationships	Creativity,	
Communication, interaction and development of colleagues. 
Morality and ethics of school administrators, Education 
Executive, spirituality, executive ideology, professional 
administrators, Good governance, Professional ethics as 
prescribed by the Teachers Council of Thailand

4705113 กฎีหมายการศึึกษา  3(3-0-6) 
      (Laws for Educational) 
      วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
						 แนวคิดเกี�ยวกับความสำาคัญขีอ่งกฎีหมาย	สาระสำาคัญขีอ่ง
กฎีหมายแพ่ื้งและกฎีหมายอ่าญาเบ้�อ่งต้น	กฎีหมายลิขีสิทัธิิ�	กฎีหมาย
รัฐธิรรมนูญทีั�เกี�ยวกับการศึึกษา	กฎีหมายเกี�ยวกับการบริหารราชการแผู่้น
ดินพื้ระราชบัญญัติการศึึกษาแห่งชาติ	พื้.ศึ.	2542	กฎีหมายและระเบียบ
อ่้�น	ๆ 	ทีั�เกี�ยวข้ีอ่งกบัการบรหิารการศึึกษา	หลักการอ่อ่กระเบยีบข้ีอ่บังคบั
ขีอ่งสถานศึึกษา	หลักการบริหารกิจการบ้านเม้งทีั�ดี	การวิเคราะห์กรณี
ศึึกษา		การศึึกษางานวิจัยทีั�เกี�ยวข้ีอ่งกับกฎีหมายการศึึกษา	การนำาผู้ล
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึึกษาและการบริหารสถาน
ศึึกษา
 Concepts of the importance of law. The essence of 
the basic civil and criminal law Copyright law, Constitutional 
law on education Law about Government administration 
National	Education	Act	1999,	Other	laws	and	regulations	
Related to educational administration Principles and regulations 
of educational institutions, Good  Governance, Case study 
analysis Study and research related to educational law, 
Application of research results in educational administration 
and school administration.

4705114 นโยบัายแลัะการวิางแผู้นกลัยุทธ์์ทางการศึึกษา 3(3-0-6)
      (Policy and Strategic Plan in Education)
      วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
					 หลักการ	แนวคิด	ประเภทัขีอ่งนโยบาย	กระบวนการกาหนด
นโยบายทัางการศึึกษาและการเช้�อ่มโยงระบบการศึึกษากับระบบอ้่�นใน

สังคม	การกาหนดนโยบาย	แผู้นกลยุทัธ์ิ	และนาไปสู่การปฏิิบัติให้
สอ่ดคล้อ่งบริบทัขีอ่งหน่วยงานทัางการศึึกษา	การวางแผู้น	การกากับ
ติดตาม	พัื้ฒนาคุณภาพื้	การ	ศึึกษา	การวางแผู้นเพิื้�มประสิทัธิิภาพื้และ
ประสิทัธิิผู้ลขีอ่งการบริหารการศึึกษาและการบริหารสถานศึึกษา	การ
เขีียนแผู้นงาน	โครงการ	การบริหารและประเมินแผู้นและโครงการ	โดยมี
การนาผู้ลการประเมินไปพัื้ฒนาการศึึกษาต่อ่ไป
 Principles, concepts, types of policies Educational 
policy-making process and linking the education system with 
other systems in society Policy formulation, strategic plan and 
lead to implementation in accordance with the context of 
educational agencies, planning, monitoring. Improve the quality 
of	education	Planning	to	increase	the	efficiency	and	
effectiveness of educational administration and school 
administration. Writing plans, projects, managing and evaluating 
plans and projects. The results of the evaluation will be used 
to develop further studies.

4705115 ระเบีัยบัวิิธี์วิิจััยแลัะสูถิิติพ้�นฐานทางการศึึกษา  3(3-3-3)
      (Research Methodology and Foundamental    
  Statistics for Education)
      วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
						 ความหมาย	ลักษณะ	และเป้าหมายการวิจัย	จรรยาบรรณนัก
วิจัย	ประเภทัและกระบวนการวิจัย	การกาหนดปัญหาการวิจัย	ตัวแปร
และสมมุติฐาน	การอ่อ่กแบบการวิจัย	เคร้�อ่งม้อ่และวิธีิการเก็บรวบรวม
ข้ีอ่มูล	การวิเคราะห์ข้ีอ่มูล	การเขีียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย	การ
ประเมินงานวิจัย	การนาผู้ลวิจัยไปใช้	ความหมาย	ประเภทัขีอ่งสถิติพ้ื้�น
ฐานเพ้ื้�อ่การวิจัยทัางการศึึกษา	การทัดสอ่บสมมติฐานทัางการวิจัย	การ
วิเคราะหส์หสัมพัื้นธ์ิ	การประยกุต์โปรแกรมสาเร็จรูปทัางคอ่มพื้วิเตอ่ร์	ฝึึก
ปฏิิบัติการเขีียนเค้าโครงงานวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้ีอ่มูล
สำาหรับการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทัางคอ่มพิื้วเตอ่ร์
	 Definition,	characteristics	and	research	goals,	
Research ethics, Types and research processes Research, 
research problem determination, variables and hypothesis, 
research design, instruments and data collection method, data 
analysis, proposal and research report writing, research 

273



evaluation, research application, ethics of researchers and 
research techniques in social sciences types of basic statistics 
for educational research. Research hypothesis testing 
Correlation analysis Application of computer program. Practice 
on writing research outlines and using statistics to analyze 
data for research using computer software packages
 
4705116 การบัริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึึกษา  3(3-0-6)                            
 (Human Resource Management in Education)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
	 แนวคิด	ทัฤษฏีิ	และหลักการเกี�ยวกับการบริหาร	และพัื้ฒนา
ทัรัพื้ยากรทัางการ	ศึึกษา	ความหมาย	และความสาคัญขีอ่งทัรัพื้ยากร
ทัางการศึึกษา	ขีอ่บขีา่ยขีอ่งทัรพัื้ยากรทัางการศึึกษา	กระบวนการในการ
บริหารทัรพัื้ยากรทัางการศึึกษา	การบริหารงานบคุคล	การบรหิารงานงบ
ประมาณ	การบริหารงานวิชาการ	การบริหารงานทัั�วไป	การบริหารและ
พัื้ฒนาทัรัพื้ยากรมนุษย์	การบริหารทัรัพื้ยากรในทั้อ่งถิ�นเพ้ื้�อ่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้	ตามอุ่ดมการณ์ขีอ่งผูู้้บริหาร	ความสัมพัื้นธ์ิระหว่างสถาน
ศึึกษากับชุมชน	การระดมทัรัพื้ยากรเพ้ื้�อ่การศึึกษา	การนาเทัคโนโลยี
คอ่มพิื้วเตอ่ร์และเคร้อ่ข่ีายมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้เพ้ื้�อ่
ให้เป็นผูู้้บริหารม้อ่อ่าชีพื้	การวิจัยและศึึกษาผู้ลงานวิจัยทีั�เกี�ยวข้ีอ่งกับ
ทัรัพื้ยากรทัางการศึึกษา	เพ้ื้�อ่เพิื้�มประสิทัธิิภาพื้การระดม	และบริหาร
จัดการทัรัพื้ยากรทัางการศึึกษา	มุ่งพัื้ฒนาทัรัพื้ยากรทัางการศึึกษาเพ้ื้�อ่
สนับสนุนงานวิชาการและพัื้ฒนาคุณภาพื้ผูู้้เรียน
 Concepts and theories of administration development 
of educational resources, Meaning and importance of 
educational resources, Scope of educational resources, Process 
for managing educational resources, Personnel management, 
Budget	and	financial	management,	Academic	Administration,	
General administration, Human resource management and 
development, Local resource management to promote 
learning management , according to the ideology of the 
management, Relationship between educational institutions 
and communities, Mobilizing resources for education, 
Application of computer and network technology in 
management and learning as a professional administrator. 

Research and study of researches related to educational 
resources to enhance the mobilization and management of 
educational resources , Focus on the development of 
educational resources to support academic work and learners 
development.

4705117 การบัริหารงานวิิชาการแลัะการนิเทศึการศึึกษา  3(3-0-6)
 (Academic Affairs Administration and    
  Educational Supervision)
      วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
						 หลักการและขีอ่บข่ีายการบริหารงานวิชาการเพ้ื้�อ่คุณภาพื้และ
ความเป็นเลิศึ	หลักการ	แนวคิดในการพื้ัฒนาหลักสูตรสถานศึึกษา	หลัก
การแนวคิดขีอ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีั�เน้นผูู้้เรียนเป็นสำาคัญ	การ
บริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน	การวัดและประเมินผู้ลการเรียนรู้	การ
ประเมินหลักสูตรการพัื้ฒนาศัึกยภาพื้ผูู้้เรียน	การบริหารงานส้�อ่การสอ่น	
ห้อ่งสมุดและการสร้างบรรยากาศึทัางวิชาการ	การวิจัยเพ้ื้�อ่พัื้ฒนาวิชาชีพื้
การนิเทัศึการศึึกษา	บทับาทัหน้าทีั�ขีอ่งผูู้้บริหารในการนิเทัศึการศึึกษา
จิตวิทัยาการนิเทัศึ	วิเคราะห์ปัญหา	การพัื้ฒนาเคร้�อ่งม้อ่และทัักษะการ
นิเทัศึ	การประยกุตใ์ช้ผู้ลการวจัิยและการใช้การนเิทัศึเพ้ื้�อ่พัื้ฒนาคณุภาพื้
การศึึกษาสู่ความเป็นเลิศึ
              Principles and scope of academic administration for 
quality and excellence. Principles and concepts in educational 
institution curriculum development. Principles and concepts 
of organizing a child-centered learning process. Management 
of Student Affairs and Activities Measuring and evaluating 
learning outcomes Evaluation of student potential development 
curriculum Instructional media management. Library and the 
creation of an academic atmosphere. Research for professional 
development . Educational Supervision Roles and duties of 
administrators in educational supervision; Supervision 
Psychology Analyze the problem Development of supervisory 
tools and skills Application of research results and the use of 
supervision to improve educational quality to Exellence.
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4705118 นวัิตกรรมแลัะเทคัโนโลัยีสูารสูนเทศึ 3(3-3-3)
 เพ้�อัการบัริหารการศึึกษา                           
 (Innovation and information technology for  
  educational administration)                                     
      วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
	 หลักการ	แนวคิดและแนวปฏิิบัติเกี�ยวกับการจัดการนวัตกรรม
สารสนเทัศึเพ้ื้�อ่การศึึกษา	การวางแผู้นการจดัการและการพื้ฒันา	แนวคดิ
ทัฤษฎีีการถ่ายทัอ่ดความรู้	ทัักษะในการแสวงหาความรู้ในบริบทัขีอ่งการ
เปลี�ยนแปลง	แนวคดิการอ่อ่กแบบส้�อ่นวัตกรรมเทัคโนโลยสีารสนเทัศึเพ้ื้�อ่
การเรียนรู้	นวัตกรรมและเทัคโนโลยสีารสนเทัศึเพ้ื้�อ่การบริหาร	การส้�อ่สาร
และการเรียนรู้	การนานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึึกษา
โดยยดึหลักการ	กระบวนการ	ระบบ	การกากับติดตาม	และฝึึกปฏิิบัติการ
ใช้นวัตกรรมและเทัคโนโลยีเพ้ื้�อ่การบริหารการศึึกษาด้วยคอ่มพิื้วเตอ่ร์
 Principles, concepts and practices in management 
of information innovation for education, planning, managing 
and developing, concepts, theories, inform techniques and 
academic performance, seeking skills in context change, 
principles, concepts and practical guidelines of conducting 
research, principles, concepts of media design, innovation, 
information technology for learning, innovation and information 
technology for management, communication, and learning, 
bringing innovation to educational management, by adhering 
to the principles, processes, systems, and follow-up and 
practicing how to use innovation and technology for educational 
administration with computers.

หมวิดวิิชาเล้ัอัก

4705121 การประกันคุัณภาพการศึึกษา 3(3-0-6)
 (Educational Quality Assurance)  
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
	 แนวคิด	หลักการ	ความสาคัญและจาเป็นขีอ่งการประกัน
คุณภาพื้การศึึกษา	การบริหารจัดการศึึกษา	การพื้ัฒนาศึักยภาพื้ผูู้้เรียน	
หลักและกระบวนการในการประกันคุณภาพื้การศึึกษา	ระบบการประกัน
คุณภาพื้ภายในและภายนอ่ก	การกำากับติดตามการประกันคุณภาพื้	และ

การประเมินการประกันคุณภาพื้ภายในและภายนอ่ก	ความเช้�อ่มโยง
ระหว่างการประกันคุณภาพื้ภายในและภายนอ่ก	การจัดทัำารายงานการ
ประเมินตนเอ่งขีอ่งสถานศึึกษาเพ้ื้�อ่รอ่งรับการตรวจเยี�ยมภายในและ
ประเมินภายนอ่ก	คุณสมบัติ	ทัักษะ	คุณธิรรมและจริยธิรรม	จรรยาบรรณ
ขีอ่งผูู้้ประเมินคุณภาพื้การศึึกษา	และกฎีหมายทีั�เกี�ยวข้ีอ่ง	แผู้นปรับปรุง
คุณภาพื้	แผู้นการติดตาม	และนาผู้ลการประเมินภายในและภายนอ่กไป
ใช้เพ้ื้�อ่พัื้ฒนาการศึึกษาและสถานศึึกษาสู่ความเป็นเลิศึ	การสร้าง
วัฒนธิรรมคุณภาพื้และการประเมินในสถานศึึกษา
 
Concepts, principles, importance and necessity of educational 
quality assurance, management, learner capacity development 
principles and process of educational quality assurance, 
internal and external quality assurance systems assurance 
supervision and internal and external quality assurance 
assessment The relationship between internal and external 
quality assurance Preparation of school self- assessment 
reports to support internal visits and external assessments, 
qualification,	skill,	morality	and	ethics,	code	of	ethics	for	
educational Quality assessors and related laws, quality 
improvement plan, plan tracking And use internal and external 
assessment results for educational development and 
educational institutions to exellence, creating a culture of 
quality and assessment in schools. 

4705122 การบัริหารงบัประมาณ การเงิน  3(3-0-6)      
 แลัะการบัริหารทั�วิไปขอังสูถิานศึึกษา                 
 (Budget Management,Finance and General    
  Administration of School)
      วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
					 	แนวคิด	หลัก	ระบบ	ประเภทั	งบประมาณ	กระบวนการจัด
ทัำางบประมาณการบริหารงบประมาณ	การเงิน	การพัื้สดุ	และรายได้	สิทัธิิ
ประโยชน์คุณธิรรม	จริยธิรรม	และวินัยทีั�จำาเป็นทีั�ต้อ่งนำามาใช้ในการ
ดำาเนินการ	การบริหารสำานักงาน	อ่งค์คณะบุคคล	การประชาสัมพัื้นธ์ิ	และ
ความสัมพื้ันธิ์กับชุมชน	ทั้อ่งถิ�น	การบริหารอ่าคารสถานทีั�	แหล่งเรียนรู้	
สภาพื้แวดล้อ่ม	และสิ�งอ่ำานวยความสะดวก	เพ้ื้�อ่การบริหารและการเรียน

275



รู้	กฎีหมายและระเบียบทีั�เกี�ยวข้ีอ่งกับงบประมาณ	การเงิน	และการ
บริหารทัั�วไป	ปัญหาและแนวทัางการแก้ปัญหา	และแนวโน้มเกี�ยวกับงบ
ประมาณ	การเงินขีอ่งสถานศึึกษาและหน่วยงานทัางการศึึกษา
 Concepts, systems, types of budgets, budgeting 
process	Budget	management,	finance,	supplies	and	income	
management.	Benefits,	morals,	ethics	and	discipline	that	are	
required	to	be	used	in	operations.	Office	of	the	Personnel	
Administration, Public Relations And relationships with local 
communities, administration of buildings, locations, learning 
resources ,environments, and facilities For administration and 
learning,	Laws	and	regulations	related	to	budgets,	finance,	
and general administration Problems and solutions And trends 
about budgets Financial institutions and educational institutions.

4705123 การพัฒนาอังค์ัการ 3(3-0-6)
 (Organization Development)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
	 หลักการแนวคิด	ทัฤษฎีีเกี�ยวกับอ่งค์การ	การพัื้ฒนาอ่งค์การ
การวินิจฉััยอ่งค์การ	รูปแบบขีอ่งการพื้ัฒนาอ่งค์การ	เทัคนิคการพัื้ฒนา
อ่งค์การ	การประเมินผู้ลการพื้ัฒนาอ่งค์การ	โดยเน้นการพื้ัฒนาอ่งค์การ	
ทัางการศึึกษาสู่อ่งค์การแห่งการเรียนรู้	เพ้ื้�อ่สร้างสังคมฐานความรู้
              Principles, concepts, theories of organization and 
organization development, organization diagnosis, organization 
development models, techniques of organization development, 
evaluation of organization development focusing on 
development of learning organization for knowledge-based 
societies.

4705124 สัูมมนาการบัริหารการศึึกษา 3(3-3-3)
 (Seminar in Educational Administration)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
	 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทัางการบริหารการศึึกษา	แนว
โน้มสภาพื้ปัญหาทีั�สาคัญทัางการบริหารการศึึกษา	และแนวทัางการแก้ไขี
การวิจัย	ประยุกต์ผู้ลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาทัางการบริหารการ
ศึึกษา	โดยการอ่ภปิราย	นาเสนอ่แนวทัางใหม	่ๆ 	ในการพื้ฒันา	การบรหิาร

การศึึกษา	ด้านจิตวิญญาณ	อุ่ดมการณ์ขีอ่งผูู้้บริหารความเป็นผูู้บ้ริหารม้อ่
อ่าชีพื้	และฝึึกปฏิิบัติการจัดทัาแผู้นการสัมมนาการบริหารการศึึกษาและ
เขีียนโครงการสัมมนาการบริหารการศึึกษา
 Analysis of problems and trends of educational 
administration	and	finding	the	way	for	problems	solving.	
Analysis of educational administration researches for applying 
the research results for proposing the new ways and developing 
national and local education. Spirituality, executive ideology, 
professional management and practice, prepare educational 
administration seminar plans and write educational 
administration seminar projects.

4705125 คุัณธ์รรม จัริยธ์รรม แลัะจัรรยาบัรรณ   3(3-0-6)
 สูำาหรับัผูู้�บัริหาร                                                
 (Morality and Ethics for Education Administrators)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
	 คุณธิรรม	จริยธิรรม	จรรยาบรรณทัางวิชาชีพื้ขีอ่งผูู้้บริหาร
สถานศึึกษาและผูู้้บริหารการศึึกษา	คุณธิรรม	จริยธิรรมตามหลักคำาสอ่น
ขีอ่งศึาสนาต่าง	ๆ	สภาพื้งานคุณลักษณะ	มาตรฐานวิชาชีพื้ขีอ่งผูู้้บริหาร
การศึึกษา/ผูู้ ้บริหารสถานศึึกษา	จิตสาธิารณะและเสียสละเพ้ื้�อ่ส่วนร่วม
ในการพัื้ฒนาตนเอ่งและวิชาชีพื้	ปัญหาด้านคุณธิรรม	จริยธิรรมและจรรยา
บรรณในวิชาชีพื้	งานวิจัยทีั�เกี�ยวขี้อ่งกับคุณธิรรม	จริยธิรรม	และจรรยา
บรรณขีอ่งผูู้้ประกอ่บวิชาชีพื้ทัางการศึึกษา
 Morality, ethics, professional ethics of school 
administrators and education administrators, morals and ethics 
according to the doctrines of various religions, work conditions, 
characteristics Professional standards of education 
administrators	/	school	administrators	Public	mind	and	sacrifice	
to contribute to personal and professional development. Moral 
problems Ethics and professional ethics Research work related 
to the morality, ethics and ethics of educational professionals.
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4705126 คัวิามสัูมพันธ์์ระหว่ิางสูถิานศึึกษากับัชุมชน  3(3-0-6)
 (School and Community Relation)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน: ไม่มี
	 แนวคิด	หลักการ	ทัฤษฎีีการมีส่วนร่วม	แนวทัางการมีส่วน
ร่วมระหว่างสถานศึึกษากับชุมชนในด้านต่าง	ๆ	การจูงใจให้บุคคลเข้ีามา
มีส่วนร่วมในการวางแผู้น	การดำาเนินงาน	และการประเมินผู้ล	การใช้
บริการทัางการศึึกษาและการอ่าชพีื้	การนำาภูมิปัญญาท้ัอ่งถิ�นมาใช้ในการ
พัื้ฒนาคณุภาพื้การศึึกษา	การใช้หลักการประชาสมัพัื้นธ์ิและจิตวิทัยาการ
ประชาสัมพัื้นธ์ิ
 Concepts, principles, theory of participation; 
Guidelines for participation between educational  institutions 
and communities in various areas, motivating individuals to 
participate in planning, implementation and evaluation. Use 
of educational and vocational services, Using local wisdom to 
develop the quality of education. Using principles of public 
relations and public relations psychology.

4705127 การประเมินโคัรงการทางการบัริหารการศึึกษา 3(3-0-6)
 (Project Evaluation in Educational Administration)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
	 โครงการทัางการบริหารการศึึกษา	รูปแบบการประเมิน
โครงการ	การวเิคราะหโ์ครงการ	การเกบ็รวบรวมขีอ้่มูล	และการวเิคราะห์
ข้ีอ่มูล	การเขีียนรายงานการประเมินโครงการ	การนำาผู้ลการประเมิน
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัื้ฒนาการศึึกษา
 Concepts and principles of project evaluation in 
educational administration, evaluation model, analysis of 
project, data gathering and analysis of data, writing evaluation 
report,	an	application	of	evaluation	findings	for	educational	
development.

 

4705128 การบัริหารกิจัการลูักเสู้อั-เนตรนารี  3(3-3-3)
 แลัะยุวิกาชาดในสูถิานศึึกษา                                   
 (Scout/Girl Guide and Red Cross 
  Administration in School)
      วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
					 ศึึกษาเกี�ยวกับการบริหารกิจการลูกเส้อ่-เนตรนารีและ 
ยุวกาชาดในสถานศึึกษา	ในด้านการวางแผู้นการปฏิิบัติงาน	การจัด
อ่งค์การการจัดกำาลังคน	การอ่ำานวยการ	การประสานงาน	การรายงาน
และการบริหารงบประมาณ	
	 Study	about	the	administration	of	Scout/Girl	Guide	
and	Red	Cross	youth	affairs	in	schools.	In	the	field	of		Planning,	
Organizing,	Staffing,	Directing,	Co-ordinating,	Reporting	and	
Budgeting.

4705129 การศึึกษาดูงานด�านการบัริหารการศึึกษา 3(3-3-3)
 (Field Study in Educational Administration)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
	 หลักการและกระบวนการในการศึึกษาดงูาน	การไปศึึกษาจาก
ขีอ่งจริงสถานศึึกษาและหน่วยงานการศึึกษาภายในประเทัศึและ/หร้อ่ต่าง
ประเทัศึ	การนำาเสนอ่ผู้ลการศึึกษาดูงาน
 Principles and process of Field study. To Studying 
from the real thing, Educational institutions and educational 
institutions	within	the	country	and	/	or	abroad	and		Presentation.

หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์์

4705131 วิิทยานิพนธ์์  12 หน่วิยกิต
 (Thesis)        
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
	 อ่งค์ประกอ่บวิทัยานิพื้นธ์ิ	ในสาขีาวิชาทีั�เกี�ยวข้ีอ่ง	กำาหนด
ประเด็นวิจัย/หัวข้ีอ่วิทัยานิพื้นธ์ิ	(Concept	Paper)	และ	สังเคราะห์
วรรณกรรมจัดทัำาเค้าโครงวิทัยานิพื้นธ์ิ		การอ่อ่กแบบการวิจัย	การสร้าง
และพัื้ฒนาเคร้�อ่งม้อ่		เก็บรวบรวมข้ีอ่มูล	วิเคราะห์ข้ีอ่มูล	จัดทัำารายงาน
ความก้าวหน้า	จัดทัำาวิทัยานิพื้นธ์ิฉับับสมบูรณ์และจัดทัำาบทัความเพ้ื้�อ่ตี
พิื้มพ์ื้เผู้ยแพื้ร่ผู้ลงานวิจัย
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	 Thesis	composition	in	relevant	disciplines	Define	
research	issues	/	Thesis	topics	(Concept	Paper)	and	synthesize	
literature. Prepare thesis outline. research design, creating and 
develop the Instruments collecting data, analysis, prepare a 
progress report, prepare a complete thesis and prepare articles 
for publication and dissemination of research results.

หมวิดวิิชาการคั�นคัวิ�าอิัสูระ

4705141 การคั�นคัวิ�าอิัสูระ  6 หน่วิยกิต   
 (Independent Study)
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
	 ค้นคว้าเอ่กสาร	วิเคราะห์เอ่กสารและงานวิจัยทีั�เกี�ยวข้ีอ่งกับ
การบริหารการศึึกษา	กำาหนดประเด็นวิจัย/หัวขี้อ่การค้นคว้าอ่ิสระ	
สังเคราะห์วรรณกรรมจัดทัำาเค้าโครงการค้นคว้าอิ่สระเก็บรวบรวมข้ีอ่มูล
วิเคราะห์ข้ีอ่มูล	จัดทัำารายงานความก้าวหน้า	จัดทัำาการค้นคว้าอิ่สระฉับับ
สมบูรณ์	และจัดทัำาบทัความเพ้ื้�อ่ตีพิื้มพ์ื้เผู้ยแพื้ร่ผู้ลงานวิจัย	
 Research document Analyze documents and 
research	related	to	educational	administration.	Define	research	
issues	/	independent	research	topics	Synthesize	literature;	
create independent research layout Collect information Data 
analysis Prepare a progress report Conducting a complete 
independent research and prepare articles for publication and 
dissemination of research results.

หมวิดประสูบัการณ์ทางการบัริหาร

4705151 ปฏิิบััติการวิิชาชีพบัริหารการศึึกษา  3(90 ชม.)
 (Practicum in Professionl Educational  
  Administration )
 วิิชาบัังคัับัก่อัน : ไม่มี
	 การศึึกษา	สังเกตและฝึึกปฏิิบัติโดยการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานตา่ง	ๆ 	ในสถานศึึกษา	และในหนว่ยงานทัางการศึึกษา	วเิคราะห์
ปัญหาและประยุกต์ใช้ทัฤษฎีีหลักการบริหารเพื้้�อ่แก้ไขีปัญหาสถาน
ศึึกษา

 Study, observation, and practices through 
participation in tasks of school management and in educational 
organization, problem analysis, apply theories and principles 
of management for solving problem.
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คณะวิศวกรรมศาสตร

FACULTY
OF ENGINEERING
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Faculty of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร

ดร.ภานุวัฒน  แตระกุล
รตสาศมรรกวศิวะณคีดบณค 

 ติฑณับีฎษุดาญชัรปรตูสกัลหรากยวนาํอูผ

ฟฟไมรรกวศิวาชิวาขาส า

ติฑณับาหมรตสาศมรรกวศิวรตูสกัลหรากยวนาํอูผะลแ

งารสอกรากมรรกวศิวนางราหิรบาชิวาขาส

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
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คณะวิิศวิกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering

หลัักสูตรท่ี่�เปิิดสอน ม่ดังน่�
     หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต (Bachelor of Engineering)
ช่ื่�อหลัักสูตร
 1. หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชื่าวิิศวิกรรมไฟฟ้า 5. หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชื่าวิิศวิกรรมควิามปิลัอดภััย 
    (Bachelor of Engineering Program in Electrica Engineering)     (Bachelor of Engineering Program in Safety Engineering)
 2. หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชื่าวิิศวิกรรมเคร่�องกลั 6. หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชื่าวิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้ัอม 
       (Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering)    (Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering)
 3. หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชื่าวิิศวิกรรมโยธา  7. หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชื่าวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
    (Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering)     (Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering) 
 4. หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชื่าวิิศวิกรรมอุตาสาหการ
     (Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering)

สาขาวิิชื่า/ช่ื่�อปิริญญา

สาขาวิิชื่า ช่ื่�อเต็ม (ไที่ย) ช่ื่�อย่อ (ไที่ย) ช่ื่�อเต็ม(อังกฤษ) ช่ื่�อย่อ(อังกฤษ)

วิิศวิกรรมไฟฟ้า วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต
(วิิศวิกรรมไฟฟ้า)

วิศ.บั. 
(วิิศวิกรรมไฟฟ้า)

Bachelor of Engineering
(Electrical Engineering)

B.Eng.
(Electric Engineering)

วิิศวิกรรมเคร่�องกล วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต
(วิิศวิกรรมเคร่�องกล)

วิศ.บั.
(วิิศวิกรรมเคร่�องกล)

Bachelor of Engineering 
(Mechanical Engineering)

B.Eng.
(Mechanical Engineering)

วิิศวิกรรมโยธา วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต
(วิิศวิกรรมโยธา)

วิศ.บั. 
(วิิศวิกรรมโยธา)

Bachelor of Engineering
(Civil Engineering)

B.Eng. (Civil Engineering)

วิิศวิกรรมอุตสาหการ วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต
(วิิศวิกรรมอุตสาหการ)

วิศ.บั. 
(วิิศวิกรรมอุตสาหการ)

Bachelor of Engineering
(Industrial Engineering)

B.Eng.
(Industrial Engineering)

วิิศวิกรรมควิามปลอดภััย วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต
(วิิศวิกรรมควิามปลอดภััย)

วิศ.บั. 
(วิิศวิกรรมควิาม
ปลอดภััย)

Bachelor of Engineering 
(Safety Engineering)

B. Eng
(Safety Engineering)

วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต
(วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม)

วิศ.บั.
(วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม)

Bachelor of Engineering
(Environmental Engineering)

B.Eng.
(Environmental Engineering)
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โครงสร้างหลัักสูตร 

สาชาวิิชา หมวิดวิิชาศึึกษาทัั่�วิไป หมวิดวิิชาเฉพาะ หมวิดวิิชาเสรี รวิม

วิิศวิกรรมไฟฟ้า 30 106 6 142

วิิศวิกรรมเคร่�องกล 30 109 6 145

วิิศวิกรรมโยธา 30 108 6 144

วิิศวิกรรมอุตสาหการ 30 105 6 141

วิิศวิกรรมควิามปลอดภััย 30 107 6 143

วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม 30 109 6 145

วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ 30 101 6 137
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2560)

1. ช่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรม
ไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical 
Engineering

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 

ช่�อเต็ม (ไทย)  วิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิิศวิกรรมไฟฟ้า) 
ช่�อย่อ (ไทย)  วิศ.บั. (วิิศวิกรรมไฟฟ้า)
ช่�อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
ช่�อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Electrical Engineering)

3. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร 

 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 142 หน่วิยกิต

4. รูปแบับัของหลัักสููตร

 4.1 รูปแบับั
 เป็็นหลัักสููตรระดับัป็ริญญาตรี หลัักสููตร 4 ปี็
 4.2 ประเภทของหลัักสููตร
 เป็็นหลัักสููตรทางวิิชาการ 
  4.3 ภาษาท่�ใช้
 หลัักสููตรจัำดการศึกษาเป็็นภาษาไทยโดยเอกสูารแลัะหนังสืูอที�ใช้
ป็ระกอบัการสูอนอาจำเป็็นภาษาอังกฤษในบัางครั�ง
 4.4 การรับัเข้าศึกษา 
   รับัทั�งนักศึกษาไทยแลัะนักศึกษาต่างชาติที�สูามารถใช้ภาษาไทย

แลัะภาษาอังกฤษได้เป็็นอย่างดี
 4.5 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น 
 เป็็นหลัักสููตรเฉพาะของมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ที�จัำดการเรียน
การสูอนโดยตรง
 4.6 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา
 ให้ป็ริญญาเพียงสูาขาวิิชาเดียวิ

5. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา

 ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาสูามารถป็ระกอบัวิิชาชีพวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
ครอบัคลุัมด้านต่อไป็นี�
 5.1 อาชีพที�เกี�ยวิข้องกับัระบับัการผู้ลิัต การสู่ง การจำำาหน่าย การ
ใช้งาน แลัะควิบัคุมพลัังงานไฟฟ้า ป็ระกอบัด้วิยการไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิัต การ
ไฟฟ้าสู่วินภูมิภาค การไฟฟ้านครหลัวิง แลัะการสืู�อสูารแห่งป็ระเทศไทย 
องค์การโทรศัพท์ นอกจำากนี�ยังมีบัริษัทเอกชนที�ป็ระกอบัการด้านไฟฟ้า
หรืออิเล็ักทรอนิกส์ูหรือสืู�อสูาร 
 5.2 อาชพีที�เกี�ยวิข้องกับัระบับัไฟฟา้กำาลััง ระบับัไฟฟา้สืู�อสูาร ระบับั
ควิบัคุม อิเล็ักทรอนิกส์ูกำาลััง ป็ฏิิบััติงาน ในบัริษัทเอกชนหรือโรงงาน
อุตสูาหกรรมต่างๆ 
 5.3 อาชีพที�เกี�ยวิข้องกับัการรับัเหมา การออกแบับัแลัะติดตั�งระบับั
แสูงสูว่ิาง ระบับัไฟฟ้ากำาลััง ระบับัไฟฟ้าสืู�อสูาร ระบับัควิบัคุม ระบับัการ
จัำดการพลัังงาน แลัะ ระบับัขับัเคลืั�อนเครื�องจัำกรกลัทางไฟฟ้า
 5.4 อาชีพที�เกี�ยวิข้องกับัการออกแบับัแลัะผู้ลิัตอุป็กรณ์ระบับัไฟฟ้า
 ระบับัขับัเคลืั�อน ระบับัควิบัคุม แลัะ ระบับัสืู�อสูาร
 5.5 เป็็นนักวิิจัำยในหน่วิยงานวิิจัำยของรัฐแลัะเอกชน เพื�อพัฒนาองค์
ควิามรู้ขั�นสููงที�เกี�ยวิข้องกับัสูาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้ากำาลััง แลัะวิิศวิกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้าสืู�อสูาร
 5.6 เป็็นผูู้้ออกแบับัพัฒนาวิงจำรไฟฟ้า-อิเล็ักทรอนิกส์ูที�ป็ระยุกต์ใช้
งานทางด้านวิิศวิกรรมไฟฟ้าทั�งด้านไฟฟ้ากำาลัังแลัะด้านไฟฟ้าสืู�อสูาร
 5.7 เป็็นคร ูอาจำารยใ์นสูถาบัันการศกึษาทางดา้นวิิทยาศาสูตรแ์ลัะ
เทคโนโลัยี 
 5.8 ศึกษาต่อในระดับัป็ริญญาโท-เอก
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1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร

 1.1 ปรัชญาของหลัักสููตรวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
  มุ่งเน้นการพัฒนาบััณฑิิตใหมี้ควิามรู้แลัะทักษะด้านวิิศวิกรรมไฟฟา้
ที�มีคุณธรรมจำริยธรรม ในวิิชาชีพสูรรสูร้างผู้ลังานวิิจำยัแลัะบัริการวิิชาการ
อย่างมีคุณภาพ สูอดคลั้องกับัควิามต้องการของตลัาดแรงงาน แลัะภาค
อุตสูาหกรรม เพื�อเสูริมสูร้างการพัฒนาที�ยั�งยืนของป็ระเทศแลัะสูากลั
  1.2 ควิามสูำาคัญ
  มุ่งผู้ลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้เชี�ยวิชาญในสูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
ตอบัสูนองควิามตอ้งการของตลัาดแรงงาน ตามเกณฑิม์าตรฐานหลัักสููตร
ระดับัอุดมศึกษาแลัะระเบัยีบัคณะกรรมการสูภาวิิศวิกรรวิมทั�งสูอดคลัอ้ง
กับัแผู้นพัฒนาเศรษฐกิจำแลัะสัูงคมแห่งชาติ
  1.3 วัิตถุประสูงค์
  1.3.1 ผู้ลิัตบััณฑิิตทางด้านวิิศวิกรรมเชิงป็ฏิิบััติ ระดับัอุดมศึกษา
ให้มีควิามรู้ควิามสูามารถสูร้างแลัะพัฒนาเทคโนโลัยีที�ตอบัสูนองควิาม
ต้องการของภาคอุตสูาหกรรมของป็ระเทศแลัะสูากลั
  1.3.2 สู่งเสูริมแลัะพัฒนากระบัวินการสูอน เพื�อรู้ให้ทันกับัการ
พัฒนาเทคโนโลัยีเพื�อการเรียนการสูอนของโลักยุคสืู�อสูารข้อมูลัไร้
พรมแดน 
  1.3.3 สู่งเสูริมแลัะสูนับัสูนุนงานค้นคว้ิาวิิจัำยพัฒนาด้าน
วิิศวิกรรมแลัะสืู�อการเรียนการสูอนให้เป็็นที�ยอมรับัของสัูงคมแลัะป็ระเทศ
ชาติแลัะนำาไป็ป็ระยุกต์ใช้ให้เกิดป็ระโยชน์ต่อชุมชนแลัะอุตสูาหกรรมใน
เชิงพาณิชย์
  1.3.4 ให้บัริการวิิชาการด้านวิิศวิกรรม โดยเน้นให้ควิามรู้แลัะ
เทคโนโลัยตีลัอดจำนการใช้พลัังงานอยา่งมีป็ระสูทิธิภาพแลัะเหมาะสูม เพื�อ
ถ่ายทอดองค์ควิามรู้แลัะเทคโนโลัยีที�ทันสูมัยแก่สัูงคม ชุมชนแลัะภาค
อุตสูาหกรรม
  1.3.5 ผู้ลิัตบััณฑิิตให้มีคุณสูมบััติสูอดคล้ัองกับั มาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบัมาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
แลัะกรอบัมาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 (ป็รับัป็รุง) 
รวิมถึงกรอบัแผู้นอุดมศึกษาระยะยาวิ 15 ปี็ ฉบัับัที� 2 (พ.ศ.2551 - 2565) 

เพื�อให้บััณฑิิต ทำานุบัำารุงศิลัป็วิัฒนธรรม มีคุณธรรม แลัะ จำริยะธรรม 
สูามารถพัฒนาตนเองให้มึควิามเป็็นอยู่อย่างเพียงพอ อย่างต่อเนื�อง แลัะ
ยั�งยืน
 วัิตถุป็ระสูงค์ของหลัักสููตร (ป็รับัป็รุง พ.ศ. 2560) นี�สูอดคล้ัองกับั
มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับัป็ริญญาตรีบััณฑิิตทั�ง 5 ด้าน ตามกรอบั
มาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษาแห่งชาติของ สูกอ. ดังนี�
 (1) ด้านคุณธรรม จำริยธรรม
 (2) ด้านควิามรู้
 (3) ด้านทักษะทางปั็ญญา
 (4) ด้านทักษะควิามสัูมพันธ์ระหว่ิางบุัคคลัแลัะควิามรับัผิู้ดชอบั
 (5) ด้านทักษะการวิิเคราะห์เชิงตัวิเลัข การสืู�อสูาร แลัะการใช้
เทคโนโลัยีสูารสูนเทศ

ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร

1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1 ระบับัการศึกษา
  ระบับัการศึกษา ระดับัป็ริญญาตรีมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนยเ์ป็็น
แบับั ระบับัทวิิภาค โดย 1 ปี็การศึกษาแบ่ังออกเป็็น 2 ภาคการศึกษาป็กติ 
ในหนึ�งภาคการศึกษาหนึ�งป็กติ มีระยะเวิลัาศึกษาไม่น้อยกว่ิา 15 สัูป็ดาห์
แลัะอาจำจำะมกีารศกึษาฤดรู้อนไดโ้ดยระยะการศกึษาไมน้่อยกวิา่ 8 สัูป็ดาห์
โดยจัำดชั�วิโมงเรียนของแต่ลัะกระบัวินวิิชาให้เท่ากับัภาคการศึกษาป็กต ิ
เป็็นไป็ตามหมวิด 2 ระบับัการศึกษา ในข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 1.2 การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีการจำดัการเรียนการสูอนภาคฤดรู้อน ทั�งนี� ขึ�นอยูกั่บัการพจิำารณา
ของคณะกรรมการป็ระจำำาหลัักสููตร
 1.3 การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
 มีโดยใหเ้ป็็นไป็ตามขอ้บัังคบััมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนยว่์ิาด้วิยการ
ศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวิด 10 การเทียบัวิิชาแลัะโอน
หน่วิยกิต
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2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน – เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน
 ภาคการศึกษาที� 1 เดือนสิูงหาคม – เดือนธันวิาคม
 ภาคการศึกษาที� 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
 วัิน - เวิลัาในราชการ วัินอังคาร – เสูาร์ ตั�งแต่เวิลัา 08.30 – 16.30 น. 
แลัะวัิน - เวิลัานอกราชการ วัินอาทิตย์ ตั�งแต่เวิลัา 08.30–16.30 น.

 2.2 คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา
  2.2.1 รับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา มัธยมศึกษาตอนป็ลัาย (ม.6) หรือ 
ป็ระกาศนียบััตรวิิชาชีพ (ป็.วิช.) หรือเทียบัเท่าในสูาขาวิิชาช่างไฟฟ้า ช่าง
อิเล็ักทรอนิกส์ู ช่างไฟฟ้าสืู�อสูาร ช่างคอมพิวิเตอร์ สูำาหรับัสูาขาวิิชาอื�น ๆ  
นอกจำากที�กล่ัาวิข้างต้น ให้อยู่ในสูาขาที�สัูมพันธ์กัน
  2.2.2 รับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัป็ระกาศนียบััตรวิิชาชีพชั�น
สููง(ป็วิสู.) หรือ เทียบัเท่าโดยการเทียบัโอนหน่วิยกติในสูาขาวิิชาช่างไฟฟ้า 
ช่างอิเล็ักทรอนิกส์ู ช่างไฟฟ้าสืู�อสูาร ช่างคอมพิวิเตอร์ สูำาหรับัสูาขาวิิชา
อื�น ๆ นอกจำากที�กล่ัาวิข้างต้น ให้อยู่ในสูาขาที�สัูมพันธ์กัน
  2.2.3 รับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี เพื�อศึกษาป็ริญญา
ที�สูอง ระดับัป็ริญญาตรี โดยมีคุณสูมบััติตามที�ระบุัไว้ิใน ข้อบัังคับั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนยว่์ิาด้วิยการศกึษาระดบััป็ริญญาตร ีพ.ศ. 2559 
หมวิด 11 การศึกษาป็ริญญาที�สูอง ระดับัป็ริญญาตรี
 2.3 ระบับัการศึกษา 
 แบับัชั�นเรียน เป็็นไป็ตามระเบีัยบัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
 2.4 การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยน
ข้ามมหาวิิทยาลััย 
 นักศึกษาที�เคยหรือกำาลัังศกึษาในหลัักสููตรที�เทียบัเทา่ จำากสูถาบััน
อุดมศึกษาที�สูำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สูกอ.) รับัรอง หรือ
สูถาบัันการศึกษาที�คณะกรรมการข้าราชการพลัเรือน (ก.พ.) สูามารถ
เทียบัโอนหน่วิยกิต เข้าศึกษาในหลัักสููตรนี�ได้ รวิมทั�ง รายวิิชาแลัะการ
ลังทะเบัียนเรียนข้ามมหาวิิทยาลััย ข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ 
ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวิด 9 การลังทะเบัียน

รายวิิชาข้ามสูถาบััน แลัะหมวิด 10 การเทียบัวิิชาแลัะโอนหน่วิยกิต 

3. หลัักสููตร

 3.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 142  หน่วิยกิต
 3.2 โครงสูร้างหลัักสููตร 
1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป 30 หน่วิยกิต
 1.1) กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ 6 หน่วิยกิต
 1.2) กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ 6 หน่วิยกิต
 1.3) กลุ่ัมวิิชาภาษา 12 หน่วิยกิต
 1.4) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 6 หน่วิยกิต
2) หมวิดวิิชาเฉพาะ  106 หน่วิยกิต
 2.1) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์ 21 หน่วิยกิต
  2.1.1) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศาสูตร์  9  หน่วิยกิต

  2.1.2) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางฟิสิูกส์ู  8  หน่วิยกิต

  2.1.3) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางเคมี  4  หน่วิยกิต

 2.2) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรม 38 หน่วิยกิต
  2.2.1) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสูตร์  12  หน่วิยกิต

  2.2.2) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า 26  หน่วิยกิต

 2.3) กลุ่ัมวิิชาเฉพาะทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า  18  หน่วิยกิต

 2.4) กลุ่ัมวิิชาเฉพาะงานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า  29  หน่วิยกิต

3) หมวิดวิิชาวิิชาเล่ัอกเสูร่  6 หน่วิยกิต
 3.3 รายวิิชา
 - รหัสูวิิชา ใช้เลัขอาระบิัก 6 หลััก นำาหน้าชื�อทุกวิิชาในหลัักสููตร
 ตัวิเลัขหลัักแสูน หลัักหมื�น หมายถึง คณะ หรือ หมวิดวิิชาศึกษา
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ทั�วิไป็ ดังนี�
 60xxxx  หมายถึง หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป็
 61xxxx หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบัริหารธุรกิจำ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลัป็ศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสูตร์
  ตัวิเลัขหลัักพัน หมายถึงสูาขาวิิชาหรือวิิชาแกนร่วิม ดังนี�
 xx0xxx หมายถึง  วิิชาแกนร่วิมของคณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xx2xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
 xx3xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกลั
 xx5xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุตสูาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
 xx7xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามป็ลัอดภัย
 xx9xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเตอร์ 
 ตัวิเลัขหลัักร้อยแสูดงถึงกลุ่ัมวิิชา ดังนี�
 - หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 xxx1xx  หมายถึง  กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์
 xxx2xx  หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์
 xxx3xx  หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาภาษาไทยแลัะกลุ่ัมวิิชาภาษา
       ต่างป็ระเทศ
 xxx4xx  หมายถึง กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์
 - คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสูตร์
 - สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาเฉพาะทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาเฉพาะงานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้ากำาลััง 
 xxx4xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาเฉพาะงานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้าสืู�อสูาร
ตัวิเลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดับัวิิชาที�มีอยู่ในแต่ลัะกลุ่ัม

รายช่�อวิิชาในหลัักสููตรม่ดังต่อไปน่� 
(1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป จำำานวิน 30 หน่วิยกิต 
ป็ระกอบัด้วิยกลุ่ัมวิิชา ดังต่อไป็นี�
 (1.1) กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์จำำานวิน 6 หน่วิยกิต 
 ให้เลืัอกจำากรายวิิชาต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600101  ดนตรีกับัชีวิิต  3(3-0-6)
 (Music and Life) 
600102  มนุษย์กับัคุณค่าทางอารยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103  ป็รัชญาแลัะศาสูนาเพื�อคุณค่าชีวิิต  3(3-0-6)
  (Philosophy, Religion and Value of Life)
600104  สุูนทรียภาพของชีวิิต   3(3-0-6)
 (Aesthetics of Life)
600105  มนุษย์กับัการใช้เหตุผู้ลั   3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106  จิำตสูำานึกสูาธารณะ  3(3-0-6)
  (Public Minded Spirit)
 (1.2) กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์จำำานวิน 6 หน่วิยกิต 
 ให้เลืัอกจำากรายวิิชาดังต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600201  จิำตวิิทยาเพื�อการดำาเนินชีวิิต  3(3-0-6)
  (Psychology for Living)
600202  วิิถีของสัูงคม 3(3-0-6)
  (Path of Society)
600203  การเสูริมสูร้างคุณภาพชีวิิต  3(3-0-6)
  (Life-Quality Promotion)
600204  ควิามสูง่าแห่งตน 3(3-0-6)
  (Personality Development)
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600205  ควิามเป็็นพลัเมืองในกระแสูโลักาภิวัิตน์  3(3-0-6)
  (Citizenship and Globalization)
600206  กฎหมายในการดำาเนินชีวิิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207  เศรษฐกิจำพอเพียงแลัะการป็ระยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208  จิำตวิิทยาเชิงบัวิก 3(3-0-6)
  (Positive Psychology)
  (1.3) กลุ่ัมวิิชาภาษาจำำานวิน 12 หน่วิยกิต 
  ให้ศึกษารายวิิชาต่อไป็นี�จำำานวิน 9 หน่วิยกิต ได้แก่
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600301  ภาษาอังกฤษในชีวิิตป็ระจำำาวัิน 3(2-2-5)
  (English in Daily Life)
600303  ภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ  3(3-0-6)
  (Integrated English)
600304  การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
  (Listening and Speaking English) 
 แลัะให้เล่ัอกศึกษาจำำานวิน 3 หน่วิยกิต โดยเล่ัอกจำากรายวิิชา  
ต่อไปน่� 
600302  ภาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
  (English for Communication)
600305  ภาษาญี�ปุ่็นในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Japanese in Daily Life)
600306  ภาษาจีำนในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Chinese in Daily Life)
600307  ภาษาฝ่รั�งเศสูในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (French in Daily Life)
600308  ภาษาเวีิยดนามในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Vietnamese in Daily Life)

600309  ภาษาพม่าในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life)
600310  ภาษาเขมรในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life)
600311  ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
  (Thai Language Skills)
600312  ภาษาไทยเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
600313  วิรรณศิลัป์็เพื�อชีวิิต 3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)
 (1.4) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตรแ์ลัะคณติศาสูตรจ์ำำานวิน 6 หนว่ิยกิต
   ให้ศึกษารายวิิชาต่อไป็นี�จำำานวิน 3 หน่วิยกิต ได้แก่
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600407  คณิตศาสูตร์ทั�วิไป็  3(3-0-6)
  (General Mathematics)
   แลัะให้เล่ัอกศึกษาจำำานวิน 3 หน่วิยกิต โดยเล่ัอกจำากรายวิิชา
ต่อไปน่�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600401  คอมพิวิเตอร์แลัะการป็ระยุกต์สูร้างป็ระโยชน์ 3(3-0-6)
 ในชีวิิตป็ระจำำาวัิน
  (Computer and Applications Benefits for 
 Everyday Life) 
600402  วิิทยาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยเีพื�อชีวิิตสูมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
600403  ชีวิิตกับัสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
  (Life and Environment)
600404  การจัำดการสูารสูนเทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management) 
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600405  เทคโนโลัยีสูารสูนเทศเพื�องานเอกสูาร  3(2-2-5)
 แลัะการนำาเสูนอ
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406  คณิตศาสูตร์แลัะสูถิติทั�วิไป็  3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics)  
600408  สูถิติเพื�อการจัำดการแลัะการตัดสิูนใจำ 3(3-0-6)
  (Statistics for Management and Decision)

(2) หมวิดวิิชาเฉพาะ จำำานวิน 106 หน่วิยกิต 
 ป็ระกอบัด้วิยกลุ่ัมวิิชา ดังต่อไป็นี�
 (2.1) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิทยาศาสูตรจ์ำำานวิน 21 หนว่ิยกิต
ป็ระกอบัด้วิยกลุ่ัมวิิชา ดังต่อไป็นี�
 (2.1.1) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางคณิตศาสูตร์จำำานวิน 9 หน่วิยกิต
ป็ระกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610101  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 1)
610102  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 2)
610103  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 3 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 3)
 (2.1.2) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางฟิสิูกส์ูจำำานวิน 8 หน่วิยกิต 
 ป็ระกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไป็นี�  
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610104  ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1  3(3-0-6)
  (General Physics 1) 
610105  ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1  1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)

610106  ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2  3(3-0-6)
 (General Physics 2)
610107 ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
 (2.1.3) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางเคม่จำำานวิน 4 หน่วิยกิต 
 ป็ระกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไป็นี� 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610108  เคมีทั�วิไป็ 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109  ป็ฏิิบััติการเคมีทั�วิไป็ 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
 (2.2) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมจำำานวิน 38 หน่วิยกิต 
 (2.2.1) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสูตร์จำำานวิน 12 
หน่วิยกิต ป็ระกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610201  เขียนแบับัวิิศวิกรรม  3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202  กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
610203  วัิสูดุวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโป็รแกรมคอมพิวิเตอร์  3(2-3-5)
  (Computer Programming) 
  (2.2.2) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้าจำำานวิน 26 หน่วิยกิต
ป็ระกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
612101  อิเล็ักทรอนิกส์ูวิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Electronics 1)
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612102  ป็ฏิิบััติการอิเล็ักทรอนิกส์ูวิิศวิกรรม 1  1(0-3-1)
 (Engineering Electronics Laboratory 1)
612103  การออกแบับัวิงจำรดิจิำทัลัแลัะวิงจำรตรรกะ  3(3-0-6)
 (Digital Circuits and Logic Design)
612104  ป็ฏิิบััติการวิงจำรดิจิำทัลัแลัะวิงจำรตรรกะ  1(0-3-1)
 (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)  
612105  สูนามแม่เหล็ักไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electromagnetic Fields) 
612106  วิงจำรไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
 (Electric Circuits 1) 
612107  ป็ฏิิบััติการวิงจำรไฟฟ้า 1 1(0-3-1)
 (Electric Circuits Laboratory 1) 
612108  วิงจำรไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
 (Electric Circuits 2)
612109  ระบับัควิบัคุม 3(3-0-6)
 (Control Systems)
612110  ป็ฏิิบััติการระบับัควิบัคุม 1(0-3-1)
 (Control Systems Laboratory)
612111  วิิชาชีพทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Electrical Engineering Profession) 
612112  การฝึ่กงานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า  1(240ชั�วิโมง)
 (Electrical Engineering Practice)
 วิิชาเฉพาะทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า
 (2.3) กลุ่ัมวิิชาเฉพาะทางวิิศวิกรรมไฟฟ้าจำำานวิน 18 หน่วิยกิต
 ป็ระกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
612201  การวัิดแลัะเครื�องมือวัิดทางไฟฟ้า  3(3-0-6)
  (Electrical Instruments and Measurements) 
612202  ป็ฏิิบััติการการวัิดแลัะเครื�องมือวัิดทางไฟฟ้า  1(0-3-1)
  (Electrical Instruments and Measurements Laboratory)

612203 ไมโครคอนโทรลัเลัอร์  3(3-0-6)
  (Microcontroller)
612204  ป็ฏิิบััติการไมโครคอนโทรลัเลัอร์  1(0-3-1)
  (Microcontroller Laboratory)
612205 อิเล็ักทรอนิกส์ูกำาลััง  3(3-0-6)
 (Power Electronics) 
612206  ป็ฏิิบััติการอิเล็ักทรอนิกส์ูกำาลััง   1(0-3-1)
 (Power Electronics Laboratory)
612207  การออกแบับัระบับัไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electrical System Design)
612208  โครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า 1  1(0-3-1)
 (Electrical Engineering Project 1)
612209  โครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2)
 (Electrical Engineering Project 2)
 (2.4) กลุ่ัมวิิชาเฉพาะงานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า จำำานวิน 29 
หน่วิยกิต  เลืัอกเรียนจำากกลุ่ัมเฉพาะงานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้ากลุ่ัมใดกลุ่ัม
หนึ�งดังต่อไป็นี� 
 กลุ่ัมวิิชาเฉพาะงานไฟฟ้ากำาลัังบัังคับั 23 หน่วิยกิต
ป็ระกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไป็นี� 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
612301  เครื�องจัำกรกลัไฟฟ้า 1  3(3-0-6)
  (Electrical Machines 1)
612302  ป็ฏิิบััติการเครื�องจัำกรกลัไฟฟ้า 1  1(0-3-1)
 (Electrical Machines Laboratory 1)
612303  เครื�องจัำกรกลัไฟฟ้า 2  3(3-0-6)
 (Electrical Machines 2)
612304  ป็ฏิิบััติการเครื�องจัำกรกลัไฟฟ้า 2  1(0-3-1)
 (Electrical Machines Laboratory 2)
612305  การสู่งแลัะจำำาหน่ายกำาลัังไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electrical Power Transmission and Distribution)
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612306  วิิศวิกรรมไฟฟ้าแรงสููง  3(3-0-6)
 (High Voltage Engineering)
612307  ระบับัไฟฟ้ากำาลััง  3(3-0-6)
 (Electrical Power System)
612308  การป้็องกันระบับัไฟฟ้ากำาลััง  3(3-0-6)
  (Power System Protection)
612309  โรงจัำกรไฟฟ้าแลัะสูถานีไฟฟ้าย่อย  3(3-0-6)
 (Power Plants and Substations)
 แลัะให้เล่ัอกจำำานวิน 6 หน่วิยกิต
 ให้เลืัอกเรียนรายวิิชาใดวิิชาหนึ�งที�เปิ็ดสูอนดังต่อไป็นี� 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
612310  ระบับัขับัเคลืั�อนด้วิยไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electric Drives) 
612311  วิิศวิกรรมสู่องสูว่ิาง 3(3-0-6) 
  (Illumination Engineering) 
612312  พลัังงานหมุนเวีิยน  3(3-0-6)
 (Renewable Energy)
612313  วัิสูดุวิิศวิกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
  (Electrical Engineering Materials) 
612314  การจัำดการพลัังงาน  3(3-0-6)
  (Energy Management)
612315  หัวิข้อพิเศษในสูาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้ากำาลััง 3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Electrical Power Engineering)
  กลุ่ัมวิิชาเฉพาะงานไฟฟ้าสู่�อสูารบัังคับั 23 หน่วิยกิต 
  ป็ระกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
612401  หลัักการระบับัสืู�อสูาร 3(3-0-6)
  (Principle of Communication)

612402  ป็ฏิิบััติการสืู�อสูาร 1 1(0-3-1)
  (Communication Laboratory 1)
612403  โครงข่ายสืู�อสูารแลัะสูายสู่ง 3(3-0-6)
  (Communication Network and Transmission Lines) 
612404  การสืู�อสูารข้อมูลัแลัะเครือข่าย  3(3-0-6)
  (Data Communication and Networking)
612405  การสืู�อสูารดิจิำทัลั  3(3-0-6)
  (Digital Communication)
612406  การสืู�อสูารทางแสูง  3(3-0-6)
  (Optical Communication)
612407  วิิศวิกรรมไมโครเวิฟ  3(3-0-6)
  (Microwave Engineering)
612408  วิิศวิกรรมสูายอากาศ  3(3-0-6)
  (Antenna Engineering)
612409  ป็ฏิิบััติการสืู�อสูาร 2  1(0-3-1)
  (Communication Laboratory 2)
  แลัะให้เล่ัอกจำำานวิน 6 หน่วิยกิต
  ให้เลืัอกเรียนรายวิิชาใดวิิชาหนึ�งที�เปิ็ดสูอนดังต่อไป็นี� 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
612410  การป็ระมวิลัผู้ลัสัูญญาณดิจิำทัลั 3(3-0-6) 
  (Digital Signal Processing)
612411  อิเล็ักทรอนิกส์ูอุตสูาหกรรม  3(2-3-5)
  (Industrial Electronics)
612412  การป็ระยกุต์ใช้งานไมโครคอนโทรลัเลัอร์   3(2-3-5)
  (Microcontroller Applications)
612413  เครื�องควิบัคุมแบับัตรรกะที�สูามารถโป็รแกรมได้   3(2-3-5)
  (Programmable Logic Controller)
612414  การออกแบับัแลัะการติดตั�งเครือข่ายสืู�อสูารไร้สูาย  3(2-3-5)
  (Wireless Network Design and Installation) 
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612415  หัวิข้อพิเศษในสูาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้าสืู�อสูาร   3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Electrical Communication 
 Engineering)
(3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ (Free Elective Course)  จำำานวิน 6  หน่วิยกิต 
 รายวิิชาที�เปิ็ดสูอนในระดับัป็ริญญาตรีของสูาขาวิิชาต่างๆ ภายใน
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์

องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัประสูบัการณ์ภาคสูนาม (การฝึึกงาน) 

 เนื�องจำากสูถานป็ระกอบัการต่างๆ มีควิามต้องการให้บััณฑิิตมี
ป็ระสูบัการณ์ในวิิชาชีพก่อนเข้าสูู่การทำางานจำริง ดังนั�น ในหลัักสููตรจึำงมี
รายวิิชา 612112 การฝ่กึงานทางวิิศวิกรรมไฟฟา้ 1(240ชั�วิโมง) หนว่ิยกิต
แลัะบัังคับัให้นักศึกษาระดับัป็ริญญาตรีทุกคนลังทะเบีัยนเรียนรายวิิชานี� 
โดยผู้ลัการศึกษาของรายวิิชาจำะแสูดงได้ด้วิยสัูญลัักษณ์ S (ผู้ลัการศึกษา
ผู่้าน) แลัะ U (ผู้ลัการศึกษาไม่ผู่้าน)
 1. มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ของประสูบัการณ์ภาคสูนาม
 ควิามคาดหวัิงในผู้ลัการฝึ่กงานของนักศึกษา มีดังนี�
 ทักษะในการป็ฏิิบััติงานจำากสูถานป็ระกอบัการ ตลัอดจำนมีควิาม
เข้าใจำในหลัักการ ควิามจำำาเป็็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ�งขึ�น
  1) บูัรณาการองค์ควิามรู้ที�เรียนมาเพื�อนำาไป็แก้ปั็ญหาที�เกิดขึ�น
จำริง
  2) มีมนุษยสัูมพันธ์แลัะสูามารถทำางานร่วิมกับัผูู้้อื�นได้ดี
  3) มีระเบีัยบัวิินัย ตรงเวิลัา แลัะเข้าใจำวัิฒนธรรมขององค์กร 
ตลัอดจำนสูามารถป็รับัตัวิให้เข้ากับัสูถานป็ระกอบัการได้
  2. ช่วิงเวิลัา
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั�นปี็ที� 3
 3. การจัำดเวิลัาแลัะตารางสูอน
 จัำดเต็มเวิลัาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย 

 รายวิิชาโครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า ที�กำาหนดให้นักศึกษาต้องลัง
ทะเบีัยนเรียนในภาคการศึกษาที� 1 (612208 โครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า 1) 
แลัะภาคการศึกษาที� 2 (612209 โครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า 2) ของนักศึกษา
ชั�นปี็ที� 4 นักศึกษาแต่ลัะกลุ่ัมโครงงาน (จำำานวินนักศึกษาต่อกลุ่ัมขึ�นกับั
ระเบีัยบัของคณะวิิศวิกรรมศาสูตร์) จำะต้องสูรรหาหัวิข้อโครงงานแลัะ
อาจำารย์ที�ป็รึกษาเพื�อเสูนอหัวิข้อโครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า ศึกษาควิามเป็็น
ไป็ได้ของโครงงานวิิศวิกรรมไฟฟา้ ควิามรู้พื�นฐานที�เกี�ยวิข้อง รวิมทั�งสูบืัค้น
ภูมิหลัังของงานที�เกี�ยวิข้องกับัโครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า วิางแผู้นดำาเนิน
โครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า พิจำารณาป็ระโยชน์ที�คาดว่ิาจำะได้รับั ทำาการ
ศึกษาทดลัองแลัะพัฒนาโครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้าตามหัวิข้อที�ได้เสูนอ เพื�อ
ให้สูำาเร็จำตามวัิตถุป็ระสูงค์ที�ตั�งไว้ิ นำาเสูนอผู้ลัการดำาเนินงานโครงการ
วิิศวิกรรมไฟฟ้า พร้อมจัำดทำาป็ริญญานิพนธ์ตามรูป็แบับัแลัะระยะเวิลัาที�
กำาหนดอย่างเคร่งครัด 
 1. คำาอธิิบัายโดยย่อ
 นักศึกษานำาเสูนอโครงงานวิิศวิกรรมเพื�อให้อาจำารย์ที�ป็รึกษาโครง
งานแลัะกรรมการสูอบั ซึ่ึ�งเป็็นกลุ่ัมอาจำารย์ผูู้้สูอนในหลัักสููตร พิจำารณา
เห็นชอบัให้ดำาเนินการ โดยหัวิข้อโครงงานที�เสูนออาจำเป็็นแนวิการศึกษา 
แก้ไข แลัะออกแบับัทางวิิศวิกรรม หรือเป็็นหัวิข้อวิิจัำยที�น่าสูนใจำทาง
วิิศวิกรรมไฟฟ้า ที�ซึึ่�งสูามารถขยายผู้ลัเป็็นวิิทยานิพนธ์ในระดับัป็ริญญา
มหาบััณฑิิตต่อไป็ได้ นักศึกษาจำะต้องนำาเสูนอผู้ลัการศึกษาแลัะตอบั
คำาถามต่อหน้ากลุ่ัมอาจำารย์ผูู้้สูอนแลัะผูู้้สูนใจำ พร้อมทั�งจัำดทำาป็ริญญา
นิพนธ์ตามรูป็แบับัสู่งตามกำาหนดเวิลัา
 2. มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้
 นักศกึษาที�ลังทะเบัยีนเรียนรายวิิชาโครงงานวิิศวิกรรม จำะไดรั้บัการ
ฝึ่กป็ฏิิบััติในการแก้ไขปั็ญหาทางวิิศวิกรรม แลัะมีผู้ลัการเรียนรู้ดังนี�
  2.1 สูามารถบูัรณาการองค์ควิามรู้ทางทฤษฎีเพื�อป็ระยุกต์ได้
จำริงในงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า
  2.2 สูามารถวิิเคราะห์ แลัะแก้ปั็ญหาทางวิิศวิกรรมอย่างเป็็น
ระบับั
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  2.3 สูามารถสืูบัค้นแลัะแสูวิงหาควิามรู้เพิ�มเติมด้วิยตนเอง
  2.4 มีทักษะในการออกแบับั หรือทักษะการวิิจัำย
  2.5 สูามารถสืู�อสูารแลัะนำาเสูนอควิามคิด พร้อมทั�งตอบัคำาถาม
 3. ช่วิงเวิลัา
 กำาหนดให้นักศึกษาลังทะเบีัยนเรียนในภาคการศึกษาที� 1 แลัะ 2 
ของปี็การศึกษาที� 4
 4. จำำานวินหน่วิยกิต
 รายวิิชา 612208 โครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า 1 จำำานวิน 1 หน่วิยกิต 
แลัะรายวิิชา 612209 โครงงานวิิศวิกรรมไฟฟ้า 2 จำำานวิน 2 หน่วิยกิต 
รวิมทั�งสิู�น 3 หน่วิยกิต
 5. การเตร่ยมการ
  นักศึกษาที�เสูนอโครงงานจำะได้รบััมอบัหมายให้รายงานแลัะขอคำา
ป็รึกษาทางวิิชาการจำากอาจำารย์ที�ป็รึกษาป็ระจำำาโครงงานที�จำะได้รับัการ
พิจำารณาในภาคการศึกษานั�น แลัะดำาเนินงานตามข้อกำาหนดของรายวิิชา
 6. กระบัวินการประเมินผู้ลั
 นักศึกษานำาเสูนอโครงงานต่อกรรมการสูอบัซึึ่�งเป็็นกลุ่ัมอาจำารย์
ผูู้้สูอนในหลัักสููตรแลัะผูู้้สูนใจำ เพื�อป็ระเมินผู้ลัการนำาเสูนอ เนื�อหารายงาน
การตรงต่อเวิลัา ควิามสูามารถในการแก้ปั็ญหา แลัะมาตรฐานควิาม
ถูกต้องของการศึกษาวิิชาการที�นักศึกษาได้รับัจำากการทำาโครงงาน 
คะแนนที�อาจำารยพิ์จำารณาจำะนำามาเฉลีั�ยแลัะให้ผู้ลัการศึกษา เป็็นเกรด 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	 ไมโครคอนโทรลเลอร	์	 3(3-0-6)
612204	 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร	์	 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
*พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ในปีที	่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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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต

สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร่�องกลั 

(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2560)

1. ช่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร่�องกล
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical 

Engineering

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 

ช่�อเต็ม (ไทย)  วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวิกรรมเคร่�องกล) 
ช่�อย่อ (ไทย)  วิศ.บั. (วิิศวิกรรมเคร่�องกล)
ช่�อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Mechanical 
  Engineering)  
ช่�อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Mechanical Engineering)

3. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร 

 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลอดหลักสูตร 145 หน่วิยกิต

4. รูปแบับัของหลัักสููตร

 4.1 รูปแบับั
 หลักสูตรระดับัปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 4.2 ประเภทของหลัักสููตร
 หลักสูตรทางวิิชาการ 
  4.3 ภาษาท่�ใช้
 การจัำดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบัางรายวิิชา
มีการใช้เอกสารและตำาราเป็นภาษาอังกฤษ
 4.4 การรับัเข้าศึกษา 
   รับัทั�งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที�สามารถใช้ภาษาไทยได้

เป็นอย่างดี
 4.5 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที�จัำดการเรียน
การสอนโดยตรง
 4.6 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิิชาเดียวิ

5. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา

 ผูู้้สำาเร็จำการศึกษาสามารถประกอบัวิิชาชีพวิิศวิกรรมเคร่�องกล
ครอบัคลุมด้านต่อไปนี�
 5.1 วิิศวิกรเคร่�องกล สามารถให้คำาปรึกษา ออกแบับัและคำานวิณ 
วิางแผู้น ควิบัคุมการสร้างและการผู้ลิต การตรวิจำสอบั อำานวิยการใช้และ
ซ่่อมบัำารุงงานระบับักลไก ระบับัอุณหพลศาสตร์ และระบับัควิบัคุม
เคร่�องจัำกรกลในอาคารและอุตสาหกรรม   
 5.2 นักวิิจัำยในสาขาวิิศวิกรรมเคร่�องกล และสาขาอ่�นๆ ที�เกี�ยวิข้อง
 เช่น เทคโนโลยีพลังงาน วิิศวิกรรมยานยนต์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
วิิศวิกรรมเกษตร วิิศวิกรรมอาหาร และวิิศวิกรรมการผู้ลิต 
 5.3 อาจำารย์ในสถาบัันการศึกษาทางด้านวิิทยาศาสตร์วิิศวิกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
 5.4 อาชีพที�เกี�ยวิข้องกับัการรับัเหมา การออกแบับัและติดตั�งระบับั
เคร่�องจัำกร ระบับัการจัำดการพลังงาน เคร่�องแลกเปลี�ยนควิามร้อน ระบับั
ทำาควิามเย็น ระบับัปรับัอากาศ และระบับัภาชนะรับัแรงดัน เป็นต้น

6. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร

 6.1  ปรัชญาของหลัักสููตรวิิศวิกรรมเคร่�องกลั 
 สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร่�องกล มุ่งผู้ลิตบััณฑิิตให้มีควิามรู้ควิาม
สามารถ มีการพัฒนาตนเอง มีควิามรู้และควิามพร้อมที�จำะไปศึกษาต่อใน
ระดับัต่างๆ ที�สูงขึ�น มีทักษะและมีควิามเช่�อมั�นในการปฏิิบััติงาน มี
มนุษยสัมพันธ์์ที� ดี และสามารถปฏิิบััติงานร่วิมกับัผูู้้อ่�นได้อย่างมี
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ประสิทธิ์ภาพ มีจำรรยาบัรรณ ในการประกอบัวิิชาชีพทางวิิศวิกรรม 
 6.2  ควิามสูำาคัญ
 มุ่งผู้ลิตบััณฑิิตที�มีควิามรู้เชี�ยวิชาญในสาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร่�องกล
ตอบัสนองควิามต้องการของตลาดแรงงาน ทั�งภาครัฐและเอกชน ตาม
เกณฑิ์มาตรฐานหลักสูตรระดับัอุดมศึกษา และสอดคล้องกับัแผู้นพัฒนา
เศรษฐกิจำและสังคมแห่งชาติ
 6.3  วัิตถุประสูงค์
  6.3.1 เพ่�อผู้ลิตบััณฑิิตที�มีควิามรู้และควิามสามารถเพียงพอที�
จำะประกอบัวิิชาชีพทางด้านวิิศวิกรรมเคร่�องกล เช่น งานทางด้านวิิศวิกรรม
ทางควิามร้อน งานด้านการอนุรักษ์พลังงาน งานออกแบับัชิ�นส่วิน
เคร่�องจัำกรกล และงานวิางแผู้นและควิบัคุมการผู้ลิต  
  6.3.2 เพ่�อผู้ลิตบััณฑิิตให้มีควิามรู้พ่�นฐานและควิามพร้อมที�จำะ
ไปศึกษาต่อในระดับับััณฑิิตศึกษา ในสาขาต่างๆ นอกจำากนั�น ยังสามารถ
ที�จำะทำางานวิิจัำย รวิมถึงนำาควิามรู้ที�ได้จำากการศึกษาไปพัฒนาชุมชนหร่อ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
  6.3.3 เพ่�อผู้ลิตบััณฑิิตให้เหมาะสมกับัการวิิวัิฒนาการทาง
เทคโนโลยีด้านวิิศวิกรรมเคร่�องกล และสอดคล้องกับัควิามต้องการของ
อุตสาหกรรมในปจัำจุำบััน และเพ่�อใหเ้ป็นไปตามวิตัถุประสงคข์องการพฒันา
หลักสูตร คณะวิิศวิกรรมศาสตร์
  6.3.4 เพ่�อสนองควิามต้องการของผูู้้สำาเร็จำการศึกษาระดับั
มัธ์ยมศึกษาตอนปลาย หร่อ ระดับัประกาศนียบััตรวิิชาชีพชั�นสูง (ปวิส.) 
หร่อเทียบัเท่าที�มีศักยภาพให้มีโอกาสศึกษาด้านวิิศวิกรรมเคร่�องกล
  6.3.5 เพ่�อสนองนโยบัายด้านการศึกษาของภาครัฐที�จำะส่งเสริม
ให้เอกชนมีส่วินร่วิม สำาหรับัการจัำดการศึกษาในสาขาที�มหาวิิทยาลัย
เอกชนมีควิามพร้อม  
  6.3.6 ส่งเสริมและพัฒนากระบัวินการสอนรู้ให้ทันกับัการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่�อการเรียนการสอนของโลกยุคส่�อสารข้อมูลไร้พรมแดน 
  6.3.7 ส่งเสริมและสนับัสนุนงานค้นคว้ิาวิิจัำยพัฒนาด้าน
วิิศวิกรรมเคร่�องกล 
  6.3.8 ผู้ลิตบััณฑิิตให้มีคุณสมบััติสอดคล้องกับัมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบัมาตรฐานการศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่�อให้บััณฑิิต ทำานุบัำารุงศิลปวัิฒนธ์รรม มีคุณธ์รรม 
และ จำริยธ์รรม สามารถพัฒนาตนเองให้มีควิามเป็นอยูอ่ยา่งเพียงพออย่าง
ต่อเน่�อง และยั�งย่น
 6.4  อัตลัักษณ์
 “บััณฑิิตมีควิามรู้ คู่คุณธ์รรม เชี�ยวิชาญปฏิิบััติ  สามารถเทคโนโลยี”

ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการแลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร

1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1 ระบับัการศึกษา
  ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่ังออกเป็น 2 
ภาคการศึกษา  ซึ่�ง 1 ภาคการศึกษามีระยะเวิลาศึกษาไม่น้อยกว่ิา 15 
สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามกรอบัมาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2552 กรอบัมาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรับัปรุง
 พ.ศ. 2554  เกณฑ์ิมาตรฐานหลักสูตรระดับัปริญญาตรี พ.ศ 2558 และ
ข้อบัังคับัมหาวิิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559
 1.2 การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีการจำดัการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน ทั�งนี� ขึ�นอยูกั่บัการพจิำารณา
ของคณะกรรมการผูู้้รับัผิู้ดชอบัหลักสูตร
 1.3 การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
 ไม่มี
2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน – เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน
 ภาคการศึกษาท่� 1 เด่อนสิงหาคม – เด่อนธั์นวิาคม
 ภาคการศึกษาท่� 2  เด่อนมกราคม – เด่อนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน    เด่อนมิถุนายน – เด่อนกรกฎาคม
 2.2 คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา
  2.2.1 รับัผูู้้สำาเร็จำการศึกษา มัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อ
ประกาศนียบััตรวิิชาชีพ (ป.วิช.) หร่อเทียบัเท่าในสาขาวิิชาช่าง
อุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่าง

298



เช่�อมและประสาน ช่างเทคนิคการผู้ลิต ช่างโลหะแผู่้น เทคโนโลยี
เคร่�องจัำกรกลการเกษตร ช่างจัำกรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเคร่�อง
ม่อวัิดและควิบัคุมอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสิ�งทอ 
เทคนิคการทำาต้นแบับั สำาหรับัสาขาวิิชาอ่�นๆ นอกจำากที�กล่าวิข้างต้น ให้
อยู่ในดุลยพินิจำของคณะกรรมการประจำำาหลักสูตร
  2.2.2 รับัผูู้้สำาเร็จำการศึกษาระดับัประกาศนียบััตรวิิชาชีพชั�นสูง
(ป.วิส.) หร่อเทียบัเท่าโดยการเทียบัโอนหน่วิยกิตในสาขาวิิชาช่าง
อุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่าง
เช่�อมและประสาน ช่างเทคนิคการผู้ลิต ช่างโลหะแผู่้น เทคโนโลยี
เคร่�องจัำกรกลการเกษตร ช่างจัำกรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเคร่�อง
ม่อวัิดและควิบัคุมอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์  เทคโนโลยีสิ�งทอ 
เทคนิคการทำาต้นแบับั สำาหรับัสาขาวิิชาอ่�นๆ นอกจำากที�กล่าวิข้างต้น ให้
อยู่ในดุลยพินิจำของคณะกรรมการประจำำาหลักสูตร
  2.2.3 รับัผูู้้สำาเร็จำการศึกษาระดับัปริญญาตรี เพ่�อศึกษาปริญญา
ที�สอง ระดับัปริญญาตรี โดยมีคุณสมบััติตามที�ระบุัไว้ิในข้อบัังคับั
มหาวิิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 2.3 ระบับัการศึกษา 
 ระบับัการศึกษาเป็นแบับัชั�นเรียนและเป็นไปตามระเบัียบั
มหาวิิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 2.4 การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยนข้าม
มหาวิิทยาลััย 
 การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาและการลงทะเบีัยนเรียนข้าม
มหาวิิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ิการเทียบัโอนตามพระราชบััญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กฎเกณฑ์ิที�เกี�ยวิข้องของสภาวิิชาชีพ และข้อบัังคับัมหาวิิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัปริญญาตรี พ.ศ. 2559

3. หลัักสููตร

3.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 145  หน่วิยกิต
 3.2 โครงสูร้างหลัักสููตร 
1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป 30 หน่วิยกิต
 1.1) กลุ่มวิิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วิยกิต
 1.2) กลุ่มวิิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วิยกิต
 1.3) กลุ่มวิิชาภาษา 12 หน่วิยกิต
 1.4) กลุ่มวิิชาวิิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วิยกิต
2) หมวิดวิิชาเฉพาะ  109 หน่วิยกิต
 2.1) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางวิิทยาศาสตร์ 21 หน่วิยกิต
  2.1.1) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางคณิตศาสตร์  9  หน่วิยกิต  
  2.1.2) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางฟิิสิกส์  8  หน่วิยกิต  
  2.1.3) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางเคมี  4  หน่วิยกิต  
 2.2) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรม 34 หน่วิยกิต
  2.2.1) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสตร์  12  หน่วิยกิต  
  2.2.2) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมเคร่�องกล 22  หน่วิยกิต  
 2.3) กลุ่มวิิชาเฉพาะทางวิิศวิกรรม (วิิชาเอกบัังคับั)  45  หน่วิยกิต  
 2.4)กลุ่มวิิชาเล่อกทางวิิศวิกรรม (วิิชาเอกเล่อก) 9  หน่วิยกิต
3) หมวิดวิิชาวิิชาเล่ัอกเสูร่  6 หน่วิยกิต
 3.3 รายวิิชา
 - รหัสูวิิชา ใช้เลขอาระบิัก 6 หลัก นำาหน้าช่�อทุกวิิชาในหลักสูตร
 ตัวิเลขหลักแสน หลักหม่�น หมายถึง คณะ หร่อ หมวิดวิิชาศึกษา
ทั�วิไป ดังนี�
 60xxxx  หมายถึง หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 61xxxx หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบัริหารธุ์รกิจำ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิิทยาศาสตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
  ตัวิเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิิชาหร่อวิิชาแกนร่วิม ดังนี�
 xx0xxx หมายถึง  วิิชาแกนร่วิมของคณะวิิศวิกรรมศาสตร์
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 xx2xxx หมายถึง  สาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิา 
 xx3xxx หมายถึง  สาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธ์า
 xx4xxx หมายถึง  สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร่�องกล
 xx5xxx หมายถึง  สาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุตสาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม
 xx7xxx หมายถึง  สาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลอดภัย
 xx9xxx หมายถึง  สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเตอร์ 
 ตัวิเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิิชา ดังนี�
 - หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิิชามนุษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิิชาภาษาไทยและกลุ่มวิิชา
   ภาษาต่างประเทศ
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิิชาวิิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 - คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางวิิทยาศาสตร์
 xxx2xx  หมายถึง กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสตร์
 - สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร่�องกลั
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมเคร่�องกล
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิิชาเฉพาะทางวิิศวิกรรมเคร่�องกล
 xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิิชาเล่อกวิิศวิกรรมพลังงานและ
   ควิามร้อนประยุกต์
 xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิิชาเล่อกวิิศวิกรรมเคร่�องกลและการผู้ลติ  
 xxx5xx หมายถึง กลุ่มวิิชาเล่อกวิิศวิกรรมยานยนต์
 ตัวิเลขหลักสิบัและหลักหน่วิย หมายถึง ลำาดับัวิิชาที�มีอยู่ใน
แต่ละกลุ่ม

รายช่�อวิิชาในหลัักสููตรม่ดังต่อไปน่� 
(1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป จำำานวิน 30 หน่วิยกิต 
ประกอบัด้วิยกลุ่มวิิชา ดังต่อไปนี�
 (1.1) กลุ่มวิิชามนุษยศาสตร์จำำานวิน 6 หน่วิยกิต 
 ให้เล่อกจำากรายวิิชาต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600101  ดนตรีกับัชีวิิต  3(3-0-6)
 (Music and Life) 
600102  มนุษย์กับัคุณค่าทางอารยธ์รรม  3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103  ปรัชญาและศาสนาเพ่�อคุณค่าชีวิิต  3(3-0-6)
  (Philosophy , Religion and Value of Life)
600104  สุนทรียภาพของชีวิิต   3(3-0-6)
 (Aesthetics of Life)
600105  มนุษย์กับัการใช้เหตุผู้ล   3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106  จิำตสำานึกสาธ์ารณะ  3(3-0-6)
  (Public Minded Spirit)
 (1.2) กลุ่มวิิชาสังคมศาสตร์จำำานวิน 6 หน่วิยกิต 
 ให้เล่อกจำากรายวิิชาดังต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600201  จิำตวิิทยาเพ่�อการดำาเนินชีวิิต  3(3-0-6)
  (Psychology for Living)
600202  วิิถีของสังคม 3(3-0-6)
  (Path of Society)
600203  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิิต  3(3-0-6)
  (Life-Quality Promotion)
600204  ควิามสง่าแห่งตน 3(3-0-6)
  (Personality Development)
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600205  ควิามเป็นพลเม่องในกระแสโลกาภิวัิตน์  3(3-0-6)
  (Citizenship and Globalization)
600206  กฎหมายในการดำาเนินชีวิิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207  เศรษฐกิจำพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208  จิำตวิิทยาเชิงบัวิก 3(3-0-6)
  (Positive Psychology)
  (1.3) กลุ่มวิิชาภาษาจำำานวิน 12 หน่วิยกิต 
  ให้ศึกษารายวิิชาต่อไปนี�จำำานวิน 6 หน่วิยกิต ได้แก่
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600301  ภาษาอังกฤษในชีวิิตประจำำาวัิน 3(2-2-5)
  (English in Daily Life)
600303  ภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ  3(3-0-6)
  (Integrated English)
 และให้เล่อกศึกษาจำำานวิน 6 หน่วิยกิต โดยเล่อกจำากรายวิิชาต่อไปนี� 
600302  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 3(3-0-6)
  (English for Communication)
600304  การฟัิง การพูด ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
  (Listening and Speaking English) 
600305  ภาษาญี�ปุ�นในชีวิิตประจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Japanese in Daily Life)
600306  ภาษาจีำนในชีวิิตประจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Chinese in Daily Life)
600307  ภาษาฝรั�งเศสในชีวิิตประจำำาวัิน  3(3-0-6)
  ( French in Daily Life)
600308  ภาษาเวีิยดนามในชีวิิตประจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Vietnamese in Daily Life)
600309  ภาษาพม่าในชีวิิตประจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life)

600310  ภาษาเขมรในชีวิิตประจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life)
600311  ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
  (Thai Language Skills)
600312  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
600313  วิรรณศิลป์เพ่�อชีวิิต 3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)
 (1.4) กลุ่มวิิชาวิิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จำำานวิน 6 หน่วิยกิต 
   ให้ศึกษารายวิิชาต่อไปนี�จำำานวิน 3 หน่วิยกิต ได้แก่
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600407  คณิตศาสตร์ทั�วิไป  3(3-0-6)
  (General Mathematics)
   และให้เล่อกศึกษาจำำานวิน 3 หน่วิยกิต โดยเล่อกจำากรายวิิชาต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600401  คอมพิวิเตอร์และการประยุกต์ 3(3-0-6)
 สร้างประโยชน์ในชีวิิตประจำำาวัิน
  (Computer and Applications Benefits for 
 Everyday Life) 
600402  วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่�อชีวิิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
600403  ชีวิิตกับัสิ�งแวิดล้อม 3(3-0-6)
  (Life and Environment)
600404  การจัำดการสารสนเทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management) 
600405  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่�องานเอกสาร  3(2-2-5)
 และการนำาเสนอ
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
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600406  คณิตศาสตร์และสถิติทั�วิไป  3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics)  
600408  สถิติเพ่�อการจัำดการและการตัดสินใจำ 3(3-0-6)
  (Statistics for Management and Decision)
(2) หมวิดวิิชาเฉพาะจำำานวิน 106 หน่วิยกิต 
 ประกอบัด้วิยกลุ่มวิิชา ดังต่อไปนี�
 (2.1) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์จำำานวิน 21 หน่วิยกิต 
ประกอบัด้วิยกลุ่มวิิชา ดังต่อไปนี�
 (2.1.1) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางคณิตศาสตร์จำำานวิน 9 หน่วิยกิต
ประกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไปนี�
รหัสวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610101  คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 1)
610102  คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 2)
610103  คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 3 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 3)
 (2.1.2) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางฟิิสิกส์จำำานวิน 8 หน่วิยกิต 
 ประกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไปนี�  
รหัสวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610104  ฟิิสิกส์ทั�วิไป 1  3(3-0-6)
  (General Physics 1) 
610105  ปฏิิบััติการฟิิสิกส์ทั�วิไป 1  1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)
610106 ฟิิสิกส์ทั�วิไป 2  3(3-0-6)
 (General Physics 2)
610107 ปฏิิบััติการฟิิสิกส์ทั�วิไป 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)

 (2.1.3) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางเคมีจำำานวิน 4 หน่วิยกิต 
 ประกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไปนี� 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610108  เคมีทั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109  ปฏิิบััติการเคมีทั�วิไป 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
 (2.2) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมจำำานวิน 34 หน่วิยกิต 
 (2.2.1) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสตร์จำำานวิน 12 
หน่วิยกิต ประกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610201  เขียนแบับัวิิศวิกรรม  3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202  กลศาสตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
610203 วัิสดุวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวิเตอร์  3(2-3-5)
 (Computer Programming) 
  (2.2.2) กลุ่มวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมเคร่�องกล จำำานวิน 22 
หน่วิยกิต ประกอบัด้วิยรายวิิชาต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
614101  กลศาสตร์วิิศวิกรรมภาคพลศาสตร์       3(3-0-6)
            (Engineering Mechanics, Dynamic)
614102  กลศาสตร์วัิสดุ 3(3-0-6)
 (Mechanics of Materials)
614103  กลศาสตร์ของไหล   3(3-0-6)
 (Fluid Mechanics)
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614104 ปฏิิบััติการวิิศวิกรรมเคร่�องกล 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 1)
614105 ปฏิิบััติการวิิศวิกรรมเคร่�องกล 2 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 2)
614106 กรรมวิิธี์การผู้ลิต   3(3-0-6)
 (Manufacturing Processes)
614107  เขียนแบับัวิิศวิกรรมเคร่�องกล 2(1-3-5)
 (Mechanical Engineering Drawing)
614108  การฝึกฝีม่อช่าง              2(0-6-6)
 (Workshop Practices) 
614109  การฝึกงานทางวิิศวิกรรม  1(0-240-0)                  
 (Engineering Practice)
614110  เธ์อร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-6)
 (Thermodynamics)                
 2.3)  กลุ่ัมวิิชาเฉพาะทางวิิศวิกรรม (วิิชาเอกบัังคับั) จำำานวิน 45 
หน่วิยกิต ประกอบัด้วิยรายวิิชาต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
614201  การถ่ายเทควิามร้อน 3(3-0-6)
 (Heat Transfer) 
614202  คอมพิวิเตอร์ช่วิยงานสำาหรับัการออกแบับั 3(3-0-6)
 ทางวิิศวิกรรมเคร่�องกล   
 (Computer Aided Mechanical Engineering Design)
614203  เคร่�องยนต์เผู้าไหม้ภายใน 3(3-0-6)
 (Internal Combustion Engines)
614204  การทำาควิามเย็น 3(3-0-6)
 (Refrigeration)
614205 วิิศวิกรรมโรงจัำกรต้นกำาลัง 3(3-0-6)
 (Power Plant Engineering)
614206  การปรับัอากาศ 3(3-0-6)
 (Air Conditioning)

614207  การสั�นสะเท่อนทางกล 3(3-0-6)
 (Mechanical Vibration)
614208  กลศาสตร์เคร่�องจัำกรกล 3(3-0-6)
 (Mechanics of Machinery)
614209  การออกแบับัชิ�นส่วินเคร่�องจัำกรกล 1 3(3-0-6)
 (Design of Machine Element 1)
614210  การวัิดและเคร่�องม่อวัิด 3(3-0-6)
 (Measurement and Instrument)
614211  การควิบัคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)
 (Automatic Control)
614212  การบัริหารทางวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Management)
614213  โครงงานวิิศวิกรรมเคร่�องกล 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Project 1)
614214  โครงงานวิิศวิกรรมเคร่�องกล 2 2(0-6-6)
 (Mechanical Engineering Project 2)
614215  การออกแบับัชิ�นส่วินเคร่�องจัำกรกล 2   3(3-0-6)
 (Design of Machine Element 2)
614216  ระเบีัยบัวิิธี์เชิงตัวิเลข 3(3-0-6)
 (Numerical Methods) 
 2.4)  กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกทางวิิศวิกรรม (วิิชาเอกเล่ัอก) จำำานวิน 9 
หน่วิยกิต โดยให้เล่อกศึกษาจำากสายวิิชาใดวิิชาหนึ�งในสายวิิชาทั�ง 3 สาย 
ประกอบัด้วิย
 1) สูายวิิชาวิิศวิกรรมพลัังงาน  
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
614301  หัวิข้อพิเศษทางวิิศวิกรรมพลังงาน 3(3-0-6)
 (Special Topics in Energy Engineering)
614302  การออกแบับัระบับัควิามร้อน 3(3-0-6)
 (Thermal System Design)
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614303  การออกแบับัเคร่�องแลกเปลี�ยนควิามร้อน 3(3-0-6)
 (Heat Exchanger Design)
614304  พลังงานหมุนเวีิยนเบ่ั�องต้น  3(3-0-6)
            (Introduction to Renewable Energy)
614305 ทฤษฎีกังหันก๊าซ่ 3(3-0-6)
 (Gas Turbine Theory)
614306 การจัำดการพลังงาน 3(3-0-6)
 (Energy Management)
 2) สูายวิิชาวิิศวิกรรมเคร่�องกลัแลัะการผู้ลิัต   
614401  กลศาสตร์การเปลี�ยนรูปวัิสดุ 3(3-0-6)
 (Mechanics of Material Deformation)
614402  กลศาสตร์วัิสดุขั�นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Mechanics of Materials)
614403  สมบััติทางกลและควิามเสียหายของวัิสดุ 3(3-0-6)
 (Mechanical Properties and Damage of Materials)
614404  การควิบัคุมไฮดรอลิกส์และนิวิเมติกส์ 3(2-3-5)
 (Hydraulics and Pneumatic Control)
 3) สูายวิิชาวิิศวิกรรมยานยนต์ 
614501  วิิศวิกรรมยานยนต์สมัยใหม่                             3(2-3-5)  
 (Modern Automotive Engineering)  
614502  เทคโนโลยียานยนต์และการบัำารุงรักษา 3(2-3-5)
 (Automotive Technology and Maintenance)     
614503  พลศาสตร์และอากาศพลศาสตร์ของยานยนต์         3(3-0-6) 
 (Dynamics and Aerodynamics of Automobile)     
614504  หัวิข้อพิเศษทางวิิศวิกรรมยานยนต์            3(3-0-6)    
 (Special Topics  in Automotive Engineering)
 (3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต โดยเล่อกจำากรายวิิชา
ที�สนใจำและเปิดสอนในคณะต่างๆ ในระดับัปริญญาตรี ภายในมหาวิิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์

องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัประสูบัการณ์ภาคสูนาม (การฝึึกงาน) 

 เน่�องจำากสถานประกอบัการต่างๆ มีควิามต้องการให้บััณฑิิตมี
ประสบัการณ์ในวิิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำางานจำริง ดังนั�น ในหลักสูตรจึำงมี
รายวิิชา 614109 การฝึกงานวิิศวิกรรม (240ชั�วิโมง) และบัังคับัให้
นักศึกษาทุกคนลงทะเบีัยนเรียนรายวิิชานี� โดยผู้ลการศึกษาของรายวิิชา
จำะแสดงได้ด้วิยสัญลักษณ์ S (ผู้ลการศึกษาผู่้าน) และ U (ผู้ลการศึกษาไม่
ผู่้าน) ซึ่�งไม่มีค่าระดับัคะแนน
 1. มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ของประสูบัการณ์ภาคสูนาม
 ควิามคาดหวัิงในผู้ลการฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี�
  1) ทักษะในการปฏิิบััติงานจำากสถานประกอบัการ ตลอดจำนมี
ควิามเข้าใจำในหลักการ ควิามจำำาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ�งขึ�น
  2) บูัรณาการองค์ควิามรู้ที�เรียนมาเพ่�อนำาไปแก้ปัญหาที�เกิดขึ�น
จำริง
  3) มีมนุษยสัมพันธ์์และสามารถทำางานร่วิมกับัผูู้้อ่�นได้ดี
  4) มีระเบีัยบัวิินัย ตรงเวิลา และเข้าใจำวัิฒนธ์รรมขององค์กร 
ตลอดจำนสามารถปรับัตัวิให้เข้ากับัสถานประกอบัการได้
  2. ช่วิงเวิลัา
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั�นปีที� 3
 3. การจัำดเวิลัาแลัะตารางสูอน
 จัำดเต็มเวิลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย 

 โครงงานวิิศวิกรรมเป็นรายวิิชา ที�กำาหนดให้นักศึกษาต้องลง
ทะเบัยีนเรียนในภาคการศกึษาที� 1 ( 614213 โครงงานวิิศวิกรรมเคร่�องกล 
1) และภาคการศึกษาที� 2 (614214 โครงงานวิิศวิกรรมเคร่�องกล 2) ของ
นักศึกษาชั�นปีที� 4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน (จำำานวินนักศึกษาต่อกลุ่ม
ขึ�นกับัระเบัียบัของคณะวิิศวิกรรมศาสตร์) จำะต้องสรรหาหัวิข้อโครงงาน
และอาจำารย์ที�ปรึกษาเพ่�อเสนอหัวิข้อโครงงาน ศึกษาควิามเป็นไปได้ของ
โครงงาน ควิามรู้พ่�นฐานที�เกี�ยวิข้อง รวิมทั�งส่บัค้นภูมิหลังของงานที�
เกี�ยวิข้องกับัโครงงาน พิจำารณาประโยชน์ที�คาดว่ิาจำะได้รับั ทำาการศึกษา
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ทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวิข้อที�ได้เสนอ เพ่�อให้สำาเร็จำตาม
วัิตถุประสงค์ที�ตั�งไว้ิ นำาเสนอผู้ลการดำาเนินงานโครงการ พร้อมจัำดทำา
ปริญญานิพนธ์์ตามรูปแบับัและระยะเวิลาที�กำาหนดอย่างเคร่งครัด 
 1. คำาอธิิบัายโดยย่อ
 นักศึกษานำาเสนอโครงงานวิิศวิกรรมเพ่�อให้อาจำารย์ที�ปรึกษาโครง
งานและกรรมการสอบั ซึ่�งเป็นกลุ่มอาจำารย์ผูู้้สอนในหลักสูตร พิจำารณา
เห็นชอบัให้ดำาเนินการ โดยหัวิข้อโครงงานที�เสนออาจำเป็นแนวิการศึกษา 
แก้ไข และออกแบับัทางวิิศวิกรรม หร่อเป็นหัวิข้อวิิจัำยที�น่าสนใจำทาง
วิิศวิกรรมเคร่�องกล หร่อเคร่�องจัำกรเกษตร ที�ซึ่�งสามารถขยายผู้ลเป็น
วิิทยานิพนธ์์ในระดับัปริญญามหาบััณฑิิตต่อไปได้ นักศึกษาจำะต้องนำาเสนอ
ผู้ลการศึกษาและตอบัคำาถามต่อหน้ากลุ่มอาจำารยผู้์ู้สอนและผูู้ส้นใจำ พร้อม
ทั�งจัำดทำาปริญญานิพนธ์์ตามรูปแบับัส่งตามกำาหนดเวิลา
 2. มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้
 นักศึกษาที�ลงทะเบีัยนเรียนรายวิิชาโครงงานวิิศวิกรรม จำะได้รับัการ
ฝึกปฏิิบััติในการแก้ไขปัญหาทางวิิศวิกรรม และมีผู้ลการเรียนรู้ดังนี�
  2.1 สามารถบัูรณาการองค์ควิามรู้ทางทฤษฎีเพ่�อประยุกต์ได้
จำริงในงานวิิศวิกรรมเคร่�องกล
  2.2 สามารถวิิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิิศวิกรรมอย่างเป็น
ระบับั
  2.3 สามารถส่บัค้นและแสวิงหาควิามรู้เพิ�มเติมด้วิยตนเอง
  2.4 มีทักษะในการออกแบับั หร่อทักษะการวิิจัำย
  2.5 สามารถส่�อสารและนำาเสนอควิามคิด พร้อมทั�งตอบัคำาถาม
 3. ช่วิงเวิลัา
 กำาหนดให้นักศึกษาลงทะเบีัยนเรียนในภาคการศึกษาที� 1 และ 2 
ของปีการศึกษาที� 4
 4. จำำานวินหน่วิยกิต
 รายวิิชา 614213 โครงงานวิิศวิกรรมเคร่�องกล 1 จำำานวิน 1 หน่วิยกิต 
และ 614214  โครงงานวิิศวิกรรมเคร่�องกล 2  จำำานวิน 2 หน่วิยกิต  รวิม
ทั�งสิ�น 3 หน่วิยกิต

 5. การเตร่ยมการ
  นักศึกษาที�เสนอโครงงานจำะได้รับัมอบัหมายให้รายงานและขอคำา
ปรึกษาทางวิิชาการจำากอาจำารย์ที�ปรึกษาประจำำาโครงงานที�จำะได้รับัการ
พิจำารณาในภาคการศกึษานั�น และดำาเนินงานตามขอ้กำาหนดของรายวิิชา

 6. กระบัวินการประเมินผู้ลั
 นักศึกษานำาเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบัซึ่�งเป็นกลุ่มอาจำารย์ผูู้้
สอนในหลักสูตรและผูู้้สนใจำ เพ่�อประเมินผู้ลการนำาเสนอ เน่�อหารายงาน 
การตรงต่อเวิลา ควิามสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐานควิามถูก
ต้องของการศึกษาวิิชาการที�นักศึกษาได้รับัจำากการทำาโครงงาน คะแนน
ที�อาจำารย์พิจำารณาจำะนำามาเฉลี�ยและให้ผู้ลการศึกษา 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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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต

สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา 

(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2560)
1. ช่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in 
 Civil Engineering

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 

ช่�อเต็ม (ไทย)  วิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิิศวิกรรมโยธา) 
ช่�อย่อ (ไทย)  วิศ.บั. (วิิศวิกรรมโยธา)
ช่�อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Civil Engineering)  
ช่�อย่อ (อังกฤษ)  B. Eng. (Civil Engineering)

3. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร 

 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 144 หน่วิยกิต

4. รูปแบับัของหลัักสููตร

 4.1 รูปแบับั
 เป็็นหลัักสููตรระดับัป็ริญญาตรี หลัักสููตร 4 ปี็
 4.2 ประเภทของหลัักสููตร
 เป็็นหลัักสููตรทางวิิชาการ 
  4.3 ภาษาท่�ใช้
 การจำัดการเรียนการสูอนใช้ภาษาไทยเป็็นหลััก โดยในบัางรายวิิชา
มีการใช้เอกสูารแลัะตำาราเป็็นภาษาอังกฤษ
 4.4 การรับัเข้าศึกษา 
   รับัทั�งนักศึกษาไทยแลัะนักศึกษาต่างชาติที�สูามารถใช้ภาษาไทย   

ได้เป็็นอยา่งดี
 4.5 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น 
 เป็็นหลัักสููตรเฉพาะของมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ที�จัำดการเรียน
การสูอนโดยตรง
 4.6 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา
 ให้ป็ริญญาเพียงสูาขาวิิชาเดียวิ

5. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา

 5.1 วิิศวิกรโยธาในหน่วิยงานเอกชนที�เกี�ยวิข้องกับังานวิิศวิกรรม
โยธา เช่น งานออกแบับั งานก่อสูร้าง งานสูำารวิจำ แลัะงานสูถาปั็ตยกรรม
 เป็็นต้น
 5.2 เป็็นผูู้้ป็ระกอบัการอิสูระ เช่น รับัเหมางานก่อสูร้าง แลัะงานที�
ป็รึกษาด้านการก่อสูร้าง เป็็นต้น
 5.3 วิิศวิกรโยธาในหน่วิยงานของรัฐบัาลั เช่น กรมโยธาธิการแลัะ
ผัู้งเมอืง กรมชลัป็ระทาน กรมทรพัยากรนำ�า กรมทางหลัวิง สูำานักการโยธา
 เทศบัาลั
 5.4 วิิศวิกรสู่งเสูริมการขายผู้ลิัตภัณฑ์ิในกล่่ัมวัิสูด่ก่อสูร้าง
 5.5 อาจำารยผู้์ู้สูอนดา้นวิิศวิกรรมโยธาหรอืเทคโนโลัยอ่ีตสูาหกรรม
โยธาในสูถานศึกษาที�จัำดการเรียนการสูอนในระดับัอน่ป็ริญญา หรือเป็็น
อาจำารย์ผูู้้ช่วิยสูอนด้านวิิศวิกรรมโยธาหรือเทคโนโลัยีอ่ตสูาหกรรมโยธา
ในสูถานศึกษาที�จัำดการเรียนการสูอนในระดับัป็ริญญาตรีหรือสููงกว่ิา
 5.6 ผูู้้ช่วิยนักวิิจัำยด้านวิิศวิกรรมโยธา
 5.7 ศึกษาต่อในระดับัที�สููงขึ�นทั�งในป็ระเทศแลัะต่างป็ระเทศ
 5.8 สูามารถป็ระกอบัอาชีพอื�นๆได้ 

6. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร

 6.1  ปรัชญาของหลัักสููตรวิิศวิกรรมโยธา
 ม่่งเน้นการพัฒนาบััณฑิิตให้มีควิามรู้ ทักษะ ควิามสูามารถ ควิาม
เชี�ยวิชาญทั�งภาคทฤษฎีีแลัะภาคป็ฏิิบััติต่องานดา้นวิิศวิกรรมโยธา สูามารถ
สืู�อสูารแลัะทำางานร่วิมกับัผูู้้อื�นได้อย่างมีป็ระสิูทธิภาพ ม่่งเน้นในการเป็็น
ผูู้้ป็ระกอบัวิิชาชีพที�ดี มีค่ณธรรม จำริยธรรม ป็ฏิิบััติงานได้จำริง มีควิามรู้ 
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ควิามเข้าใจำในพื�นฐานวิิชาชีพ มีควิามรับัผิู้ดชอบั สูอดคล้ัองกับัการพัฒนา
อ่ตสูาหกรรมแลัะเทคโนโลัยีสูมัยใหม่ สูามารถเรียนรู้แลัะพัฒนาตนเองได้
ตลัอดชีวิิต 
 6.2  ควิามสูำาคัญ
 เป็็นหลัักสููตรป็ริญญาตรีทางวิิชาชีพที�ม่่งผู้ลิัตบััณฑิิตให้มีควิามรู้ทั�ง
ภาคทฤษฎีีแลัะภาคป็ฏิิบััติ เน้นควิามรู้ สูมรรถนะแลัะทักษะด้านวิิชาชีพ
ตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวิิชาชีพหรือมีสูมรรถนะ แลัะทักษะด้านการ
ป็ฏิิบััติเชิงเทคนิคในศาสูตร์ด้านวิิศวิกรรมแลัะป็ระย่กต์ศาสูตร์ทางด้าน
วิิศวิกรรมโยธา ในการทำางาน แลัะนำาองค์ควิามรู้ต่างๆ มาใช้ในการ
วิิเคราะห์ ป็ระเมิน ตรวิจำสูอบั แลัะออกแบับัอย่างเป็็นระบับั ตอบัสูนอง
ต่อควิามต้องการของตลัาดแรงงาน โดยผู้า่นการฝึึกงานในสูถานป็ระกอบั
การ หรือสูหกิจำศึกษา ตามเกณฑ์ิมาตรฐานการศึกษาของสูำานักงานคณะ
กรรมการการอ่ดมศึกษา แลัะเกณฑิใ์นการพจิำารณารายวิิชาที�กำาหนดตาม
มาตรฐานการป็ระกอบัวิิชาชีพทางด้านวิิศวิกรรมโยธาหรือเทียบัเท่าตาม
ข้อกำาหนดของสูภาวิิศวิกร
 6.3  วัิตถุประสูงค์
 1) เพื�อผู้ลิัตบััณฑิิตป็ฏิิบััติการระดับัป็ริญญาตรี ให้มีควิามรู้คู่
ค่ณธรรมแลัะจำริยธรรมที�จำะป็ระกอบัวิิชาชีพด้านวิิศวิกรรมโยธา ในสูาขา
ต่างๆ เช่น วิิศวิกรรมป็ฐพี วิิศวิกรรมโครงสูร้าง วิิศวิกรรมขนสู่ง วิิศวิกรรม
สูำารวิจำ วิิศวิกรรมแหล่ังนำ�า วิิศวิกรรมบัริหารงานก่อสูร้าง วิิศวิกรรม
สู่ขาภิบัาลั แลัะวิิศวิกรรมโยธาทั�วิไป็ โดยสูามารถนำาควิามรู้ไป็พัฒนาสัูงคม
ได้อยา่งมีป็ระสิูทธิภาพ ตามนโยบัายของรัฐบัาลัตาม แผู้นพัฒนาป็ระเทศ
 แลัะควิามต้องการกำาลัังคนของตลัาดแรงงานแลัะสัูงคม ทั�งในภาค
อ่ตสูาหกรรม ภาครัฐ แลัะอ่ตสูาหกรรมการบัริการต่างๆ 
 2) เพื�อตอบัสูนองต่อควิามต้องการของอ่ตสูาหกรรมก่อสูร้าง แลัะ
สูอดคล้ัองกับัวิิวัิฒนาการทางเทคโนโลัยีด้านวิิศวิกรรมโยธา 
 3) เพื�อผู้ลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้คู่ค่ณธรรม จำริธรรม แลัะจำรรยาบัรรณ
ในวิิชาชีพ สูามารถนำาควิามรู้ที�ได้ไป็ป็ระกอบัอาชีพทั�งลูักจ้ำางแลัะนายจ้ำาง
ได้อย่างมีควิามสู่ข

ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร

1. ระบับัการจัำดการศึกษา

 ระบับัการจัำดการศึกษาเป็็นไป็ตามแนวิป็ฏิิบััติในการรับัทราบัการ
ให้ควิามเห็นชอบัหรืออน่มัติหลัักสููตรของสูถาบัันอ่ดมศึกษา ตามที�
สูำานักงานคณะกรรมการการอ่ดมศึกษากำาหนด อาทิ ป็ระกาศกระทรวิง
ศึกษาธิการ เรื�อง เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2558, 
แนวิทางการบัรหิารเกณฑิม์าตรฐานหลัักสููตรระดบััอ่ดมศึกษา พ.ศ. 2558, 
ข้อบัังคับัสูภาวิิศวิกรว่ิาด้วิยการรับัรองป็ริญญา ป็ระกาศนียบััตร หรือ
ว่ิฒิบััตร ในการป็ระกอบัวิิชาชพีวิิศวิกรรมควิบัค่ม ทางดา้นวิิศวิกรรมโยธา
 พ.ศ. 2558, ระเบัียบัคณะกรรมการสูภาวิิศวิกรวิ่าด้วิยวิิชาพื�นฐานทาง
วิิทยาศาสูตร์ วิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรม แลัะวิิชาเฉพาะทางวิิศวิกรรม ที�
สูภาวิิศวิกรจำะใหก้ารรบััรองป็รญิญา ป็ระกาศนยีบััตร แลัะว่ิฒบัิัตร ในการ
ป็ระกอบัวิิชาชีพวิิศวิกรรมควิบัค่ม พ.ศ. 2558, ป็ระกาศกระทรวิง
ศึกษาธกิาร เรื�อง มาตรฐานค่ณว่ิฒิระดบััป็ริญญาตร ีสูาขาวิิศวิกรรมศาสูตร์
 พ.ศ. 2553, ป็ระกาศกระทรวิงศึกษาธิการ เรื�อง หลัักเกณฑ์ิการกำาหนด
ชื�อป็ริญญา พ.ศ. 2549, แนวิทางการป็ฏิิบััติตามกรอบัมาตรฐานค่ณว่ิฒิ
ระดับัอ่ดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, แลัะแนวิป็ฏิิบััติในการนำาเสูนอ
หลัักสููตรระดับัอ่ดมศึกษาต่อสูำานักงานคณะกรรมการการอ่ดมศึกษา รวิม
ทั�งข้อกำาหนดแลัะกฎีระเบัียบัข้อบัังคับัต่างๆ ของมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย ์โดยมีสูาระสูำาคัญดังต่อไป็นี�
 1.1 ระบับัการศึกษา
 ใช้ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาค โดย 1 ปี็การศึกษาแบ่ังออกเป็็น 2 
ภาคการศึกษาป็กติ 1 ภาคการศึกษาป็กติมีระยะเวิลัาศึกษาไม่น้อยกว่ิา 
15 สัูป็ดาห์ แลัะภาคการศึกษาฤดูร้อนที�กำาหนดระยะเวิลัา แลัะจำำานวิน
หน่วิยกิตโดยมีสัูดสู่วินเทียบัเคียงกันได้กับัการศึกษาป็กติ ข้อกำาหนดต่างๆ
 ให้เป็็นไป็ตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
 1.2 การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จำำานวิน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาลัะ 8 สัูป็ดาห์
 1.3 การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
 ไม่มี
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2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน – เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน
 ภาคการศึกษาที� 1 เดือนสิูงหาคม – เดือนธันวิาคม
 ภาคการศึกษาที� 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถ่นายน – เดือนกรกฎีาคม
 2.2 คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา
 ค่ณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษาเป็็นไป็ตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์ พ.ศ. 2559 แลัะเกณฑ์ิในการพิจำารณาว่ิฒิการศึกษาป็ริญาตรี
สูาขาวิิศวิกรรมโยธาดังนี�
 1) สูำาเร็จำการศึกษาระดับัชั�นมัธยมศึกษาตอนป็ลัาย (ม.6) สูาย
วิิทยาศาสูตร์ - คณิตศาสูตร์หรือมีพื�นฐานควิามรู้ด้านวิิทยาศาสูตร์-
คณิตศาสูตรอ์ยา่งเพยีงพอ หรอืสูำาเร็จำป็ระกาศนยีบััตรวิิชาชพี (ป็วิช.) หรอื
เทียบัเท่าในสูาขาวิิชา ช่างก่อสูร้าง ช่างโยธา สูถาปั็ตยกรรม แลัะช่างเขียน
แบับัโยธาหรือเทียบัเท่า สูำาหรับัสูาขาวิิชาอื�น ๆ นอกจำากที�กล่ัาวิข้างต้น 
ให้อยู่ในด่ลัยพินิจำของคณะกรรมการป็ระจำำาหลัักสููตร
 2) ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัป็ระกาศนียบััตรวิิชาชีพชั�นสููง (ป็วิสู.) 
หรือเทียบัเท่าโดยใช้หลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอนผู้ลัการเรียน ในสูาขาวิิชาช่าง
ก่อสูร้าง ช่างโยธา สูถาปั็ตยกรรม แลัะช่างเขียนแบับัโยธาหรือเทียบัเท่า 
สูำาหรับัสูาขาวิิชาอื�น ๆ  นอกจำากที�กล่ัาวิข้างต้น ให้อยูใ่นด่ลัยพินิจำของคณะ
กรรมการป็ระจำำาหลัักสููตร
 3) ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี เพื�อศึกษาป็ริญญาที�สูอง 
ระดับัป็ริญญาตรี โดยมีค่ณสูมบััติตามที�ระบ่ัไว้ิในข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััย
เอเชียอาคเนยว่์ิาด้วิยหลัักเกณฑิก์ารศึกษาป็ริญญาที�สูองระดับัป็ริญญาตรี
 4) มีค่ณสูมบััติอื�นครบัถ้วินตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์
 2.3 ระบับัการศึกษา 
 ระบับัการศึกษาเป็็นแบับัชั�นเรียนแลัะเป็็นไป็ตามระเบีัยบั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์

 2.4 การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยนข้าม
มหาวิิทยาลััยฯ
 การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้าม
มหาวิิทยาลััย ให้เป็็นไป็ตามหลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอนตามพระราชบััญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของสูำานักงานคณะกรรมการการอ่ดมศึกษา
 กฎีเกณฑ์ิที�เกี�ยวิข้องของสูภาวิิชาชีพ แลัะข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย ์ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559

3. หลัักสููตร

 3.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 144  หน่วิยกิต
 3.2 โครงสูร้างหลัักสููตร 
1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป 30 หน่วิยกิต
 1.1) กล่่ัมวิิชามน่ษยศาสูตร์ 6 หน่วิยกิต
 1.2) กล่่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ 6 หน่วิยกิต
 1.3) กล่่ัมวิิชาภาษา 12 หน่วิยกิต
 1.4) กล่่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 6 หน่วิยกิต
2) หมวิดวิิชาเฉพาะ  108 หน่วิยกิต
 2.1 วิิชาเฉพาะพื�นฐานทางวิิศวิกรรม จำำานวิน 49 หน่วิยกิต 
ป็ระกอบัด้วิย 
 - กล่่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์  21 หน่วิยกิต 
 - กล่่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมโยธา  28 หน่วิยกิต 
 2.2 วิิชาเฉพาะด้านวิิศวิกรรมโยธา จำำานวิน 59 หน่วิยกิต 
ป็ระกอบัด้วิย 
 - กล่่ัมวิิชาบัังคับัทางวิิศวิกรรมโยธา  44  หน่วิยกิต 
 - กล่่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมโยธา  15  หน่วิยกิต 
3) หมวิดวิิชาวิิชาเล่ัอกเสูร่  6 หน่วิยกิต
 3.1 รายวิิชา
 - รหัสูวิิชา ใช้เลัขอาระบิัก 6 หลััก นำาหน้าชื�อท่กวิิชาในหลัักสููตร
 ตัวิเลัขหลัักแสูน หลัักหมื�น หมายถึง คณะ หรือ หมวิดวิิชาศึกษา
ทั�วิไป็ ดังนี�
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 60xxxx  หมายถึง หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป็
 61xxxx หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบัริหารธ่รกิจำ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลัป็ศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสูตร์
  ตัวิเลัขหลัักพัน หมายถึงสูาขาวิิชาหรือวิิชาแกนร่วิม ดังนี�
 xx0xxx หมายถึง  วิิชาแกนร่วิมของคณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xx2xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
 xx3xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกลั
 xx5xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอ่ตสูาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
 xx7xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามป็ลัอดภัย
 xx9xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเตอร์
 ตัวิเลัขหลัักร้อยแสูดงถึงกล่่ัมวิิชา ดังนี�
 - หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 xxx1xx หมายถึง  กล่่ัมวิิชามน่ษยศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง  กล่่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์
 xxx3xx หมายถึง  กล่่ัมวิิชาภาษาไทยแลัะกล่่ัมวิิชา
   ภาษาต่างป็ระเทศ
 xxx4xx หมายถึง  กล่่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์
 - คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx1xx หมายถึง  กล่่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง กล่่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสูตร์
 - สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา ขึ�นต้นด้วิย 613xxx 
 xxx1xx  หมายถึง กล่่ัมวิิชาทั�วิไป็ทางวิิศวิกรรมโยธา 
 xxx2xx หมายถึง กล่่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมโยธา 
 xxx3xx  หมายถึง กล่่ัมวิิชาวิิศวิกรรมโครงสูร้าง 
 xxx4xx  หมายถึง กล่่ัมวิิชาวิิศวิกรรมฐานรากแลัะธรณีเทคนิค 
 xxx5xx  หมายถึง กล่่ัมวิิชาวิิศวิกรรมการทางแลัะสูำารวิจำ 

 xxx6xx หมายถึง กล่่ัมวิิชาการบัริหารงานก่อสูร้าง 
 xxx7xx หมายถึง กล่่ัมวิิชาวิิศวิกรรมแหล่ังนำ�าแลัะสิู�งแวิดล้ัอม
 ตัวิเลัขหลัักสิูบัแสูดงถึงกล่่ัมวิิชา ดังนี� 
 xxxx0x หมายถึง กล่่ัมวิิชาบัังคับัหลัักทางวิิศวิกรรมโยธา 
 xxxx1x หมายถึง กล่่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมโยธา
 ตัวิเลัขหลัักหน่วิยแสูดงถึง ลัำาดับัวิิชาที�มีอยู่ในแต่ลัะกล่่ัม
รายช่�อวิิชาในหลัักสููตรม่ดังต่อไปน่� 

(1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป จำำานวิน 30 หน่วิยกิต 
 นักศึกษาจำะต้องศึกษารายวิิชาในหลัักสููตรวิิชาศึกษาทั�วิไป็ รวิมแล้ัวิ
ไม่น้อยกว่ิา 30 หน่วิยกิต ตามโครงสูร้างแลัะองค์ป็ระกอบัของหลัักสููตร
วิิชาศึกษาทั�วิไป็ ดังนี�
 (1.1) กล่่ัมวิิชามน่ษยศาสูตร์ ไม่น้อยกว่ิา 6 หน่วิยกิต 
 ให้เลืัอกจำากรายวิิชาต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600101  ดนตรีกับัชีวิิต  3(3-0-6)
 (Music and Life) 
600102  มน่ษย์กับัค่ณค่าทางอารยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103  ป็รัชญาแลัะศาสูนาเพื�อค่ณค่าชีวิิต  3(3-0-6)
  (Philosophy , Religion and Value of Life)
600104  สู่นทรียภาพของชีวิิต   3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
600105  มน่ษย์กับัการใช้เหต่ผู้ลั   3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106  จิำตสูำานึกสูาธารณะ  3(3-0-6)
  (Public Minded Spirit)
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 (1.2) กล่่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ ไม่น้อยกว่ิา 6 หน่วิยกิต 
 ให้เลืัอกจำากรายวิิชาดังต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600201  จิำตวิิทยาเพื�อการดำาเนินชีวิิต  3(3-0-6)
  (Psychology for Living)
600202  วิิถีของสัูงคม 3(3-0-6)
  (Path of Society)
600203  การเสูริมสูร้างค่ณภาพชีวิิต  3(3-0-6)
  (Life-Quality Promotion)
600204  ควิามสูง่าแห่งตน 3(3-0-6)
  (Personality Development)
600205  ควิามเป็็นพลัเมืองในกระแสูโลักาภิวัิตน์  3(3-0-6)
  (Citizenship and Globalization)
600206  กฎีหมายในการดำาเนินชีวิิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207  เศรษฐกิจำพอเพียงแลัะการป็ระย่กต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208  จิำตวิิทยาเชิงบัวิก 3(3-0-6)
  (Positive Psychology)
 
 (1.3) กล่่ัมวิิชาภาษา ไม่น้อยกว่ิา 12 หน่วิยกิต ให้เลืัอกศึกษาจำาก
รายวิิชาต่อไป็นี� โดยให้ศึกษารายวิิชาที�เป็็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่ิา 6 
หน่วิยกิต แลัะเลืัอกเรียนรายวิิชาในกล่่ัมภาษาอีกไม่น้อยกว่ิา 6 หน่วิยกิต

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600301  ภาษาอังกฤษในชีวิิตป็ระจำำาวัิน 3(2-2-5)
  (English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร  3(3-0-6) 
 (English for Communication)
600303  ภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ  3(3-0-6)

  (Integrated English)
600304  การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
  (Listening and Speaking English) 
600305  ภาษาญี�ป่็�นในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Japanese in Daily Life)
600306  ภาษาจีำนในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Chinese in Daily Life)
600307  ภาษาฝึรั�งเศสูในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (French in Daily Life)
600308  ภาษาเวีิยดนามในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Vietnamese in Daily Life)
600309  ภาษาพม่าในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life)
600310  ภาษาเขมรในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life)
600311  ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
  (Thai Language Skills)
600312  ภาษาไทยเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
600313  วิรรณศิลัป์็เพื�อชีวิิต 3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)

 (1.4) กล่่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ ไม่น้อยกว่ิา 6 หน่วิยกิต
โดยเลืัอกศึกษาจำากรายวิิชาต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600401  คอมพิวิเตอร์แลัะการป็ระย่กต์ 3(3-0-6)
 สูร้างป็ระโยชน์ในชีวิิตป็ระจำำาวัิน
  (Computer and Applications Benefits for Everyday Life) 
600402  วิิทยาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยเีพื�อชีวิิตสูมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
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600403  ชีวิิตกับัสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
  (Life and Environment)
600404  การจัำดการสูารสูนเทศย่คใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management) 
600405  เทคโนโลัยีสูารสูนเทศเพื�องานเอกสูาร  3(2-2-5)
 แลัะการนำาเสูนอ
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406  คณิตศาสูตร์แลัะสูถิติทั�วิไป็  3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics) 
600407  คณิตศาสูตร์ทั�วิไป็  3(3-0-6)
  (General Mathematics) 
600408  สูถิติเพื�อการจัำดการแลัะการตัดสิูนใจำ 3(3-0-6)
  (Statistics for Management and Decision)

(2) หมวิดวิิชาเฉพาะจำำานวิน 108 หน่วิยกิต 
 ป็ระกอบัด้วิยกล่่ัมวิิชา ดังต่อไป็นี�
 1) วิิชาเฉพาะพ่�นฐาน 49  หน่วิยกิต
ให้ศึกษาจำากรายวิิชาดังต่อไป็นี�
   
 1.1) กล่่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณติศาสูตรแ์ลัะวิิทยาศาสูตร์ 21 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610101  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 1)
610102  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 2)
610103  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 3 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 3)
610104  ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1  3(3-0-6)
  (General Physics 1) 

610105  ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1  1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)
610106  ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2  3(3-0-6)
 (General Physics 2)
610107 ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
610108 เคมีทั�วิไป็ 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109 ป็ฏิิบััติการเคมีทั�วิไป็ 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)

 1.2) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมโยธา 28 หน่วิยกิต 
 ป็ระกอบัด้วิยรายวิิชาดังต่อไป็นี� 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610201  เขียนแบับัวิิศวิกรรม  3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202  กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
610203  วัิสูด่วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโป็รแกรมคอมพิวิเตอร์  3(2-3-5)
 (Computer Programming)
613201 คณิตศาสูตร์ป็ระย่กต์ 3(3-0-6)
 (Applied Mathematics)
613202 ควิามแข็งแรงของวัิสูด่ 3(3-0-6)
 (Strength of Materials)
613203 ชลัศาสูตร์ 3(3-0-6)
 (Hydraulics)
613204 ป็ฏิิบััติการชลัศาสูตร์ 1(0-3-2)
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 (Hydraulics Laboratory
613205 สูำารวิจำ 3(3-0-6)
 (Surveying)
613206 ป็ฏิิบััติงานสูำารวิจำ 1(0-3-2)
 (Surveying Laboratory) 
613207 การฝึึกสูำารวิจำภาคสูนาม 1(0-0-80 ชั�วิโมง)
 (Surveying Field Camp)
613103 การฝึึกงานวิิศวิกรรมโยธา 1(0-0-240ชั�วิโมง)
 (Civil Engineering Practice)               

2) วิิชาเฉพาะด้านวิิศวิกรรมโยธา จำำานวิน 59  หน่วิยกิต 
 2.1) กลุ่ัมวิิชาบัังคับัทางวิิศวิกรรมโยธา 44 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
613301 ทฤษฎีีโครงสูร้าง 3(3-0-6)
 (Theory of Structures)
613302 การวิิเคราะห์โครงสูร้าง 3(3-0-6)
 (Structural Analysis)
613303 การออกแบับัคอนกรีตเสูริมเหล็ัก 4(3-3-8)
 (Reinforced Concrete Design) 
613304 การออกแบับัโครงสูร้างไม้แลัะเหล็ัก 4(3-3-8)
 (Timber and Steel Design)
613305 วัิสูด่วิิศวิกรรมโยธาแลัะการทดสูอบั 2(1-3-4)
 (Construction Materials Laboratory)
613306 เทคโนโลัยีคอนกรีต 3(2-3-6)
 (Concrete Technology)
613401 ป็ฐพีกลัศาสูตร์ 3(3-0-6)
 (Soil Mechanics)
613402 ป็ฏิิบััติการป็ฐพีกลัศาสูตร์ 1(0-3-2)
 (Soil Mechanics Laboratory)
613403 วิิศวิกรรมฐานราก 3(3-0-6)

 (Foundation Engineering)
613501 วิิศวิกรรมการทาง 3(3-0-6)
 (Highway Engineering)
613601 วิิศวิกรรมก่อสูร้างแลัะการจัำดการ 3(3-0-6)
 (Construction Engineering and Management)
613602 การป็ระมาณแลัะวิิเคราะห์ราคา 3(3-0-6)
 (Cost Estimation and Analysis)
613701 อ่ทกวิิทยา 3(3-0-6)
 (Hydrology)
613702 วิิศวิกรรมชลัศาสูตร์ 3(3-0-6)
 (Hydraulic Engineering)
613101 โครงงานวิิศวิกรรมโยธา 1 1(0-3-1)
 (Civil Engineering Project I)
613102 โครงงานวิิศวิกรรมโยธา 2 2(0-6-2) 
 (Civil Engineering Project II) 
 
 2.2) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกทางวิิศวิกรรมโยธา 15 หน่วิยกิต
โดยเลืัอกจำากรายวิิชาในกล่่ัมวิิชาดังต่อไป็นี�
 2.2.1) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกวิิศวิกรรมโครงสูร้าง 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
613311 การวิิเคราะห์โครงสูร้างขั�นสููง 3(3-0-6)
 (Advanced Structural Analysis)
613312 การออกแบับัอาคาร 3(3-0-6)
 (Building Design)
613313 การออกแบับัคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6)
 (Prestressed Concrete Design)
613314 การออกแบับัสูะพาน 3(3-0-6)
 (Bridge Design)
613315 พลัศาสูตร์โครงสูร้าง 3(3-0-6)
 (Structural Dynamics)
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613316 การออกแบับัโครงสูร้างเพื�อรับัแรงแผู่้นดินไหวิ 3(3-0-6)
 (Seismic Design of Structures)
613317 ควิามแข็งแรงของวัิสูด่ขั�นสููง 3(3-0-6)
 (Advanced Strength of Materials)
613318 การป็ระยก่ต์ใช้คอมพิวิเตอร์ในงานวิิศวิกรรมโครงสูร้าง 3(3-0-6)
 (Computer Application in Structural Engineering) 
613319 เทคโนโลัยีแบับัจำำาลัองสูารสูนเทศอาคาร 3(3-0-6)
 (Building Information Modeling Technology)
613320 เทคโนโลัยีชิ�นสู่วินคอนกรีตสูำาเร็จำรูป็ 3(3-0-6)
 (Precast Concrete Technology)
613321 การออกแบับัคอนกรีตเสูริมเหล็ักด้วิยวิิธีมาตรฐานยโูร 3(3-0-6)
 (Reinforced Concrete Design by EURO Code)
  
 2.2.2) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกวิิศวิกรรมฐานรากแลัะธรณ่เทคนิค 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
613411 ธรณีวิิทยา 3(3-0-6)
 (Geology)
613412 การป็รับัป็ร่งค่ณสูมบััติแลัะค่ณภาพดิน 3(3-0-6)
 (Soil Improvement)
613413 วัิสูด่การทาง 3(3-0-6)
 (Highway Materials)
613414 วิิศวิกรรมป็ฐพีสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Geo-environmental Engineering)
613415 การแก้ไขการพิบััติของลัาดดิน 3(3-0-6)
 (Stabilization of soil slope)
 

 2.2.3) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกวิิศวิกรรมการทางแลัะสูำารวิจำ 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
613511 วิิศวิกรรมการขนสู่ง 3(3-0-6)
 (Transportation Engineering)
613512 การออกแบับัผิู้วิทาง 3(3-0-6)
 (Pavement Design)
613513 วิิศวิกรรมการจำราจำร 3(3-0-6)
 (Traffic Engineering)
613514 การสูำารวิจำเพื�อการก่อสูร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Survey)
613515 การสูำารวิจำเสู้นทาง 3(2-3-6)
 (Route Survey)
  
 2.2.4) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกการบัริหารงานก่อสูร้าง 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
613611 เทคนิคการก่อสูร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Techniques)
613612 วัิสูด่วิิศวิกรรมก่อสูร้าง 3(3-0-6)
 (Building Material Engineering)
613613 การจัำดการงานวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Management)
613614 การจัำดการควิามป็ลัอดภัยในงานก่อสูร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Safety Management)
613615 กฎีหมายที�เกี�ยวิกับัการก่อสูร้าง 3(3-0-6)
 (Laws in Construction)
613616 เศรษฐศาสูตร์วิิศวิกรรมสูำาหรับัวิิศวิกรโยธา 3(3-0-6)
 (Economics for Civil Engineering)
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 2.2.5) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกวิิศวิกรรมแหล่ังนำ�าแลัะสิู�งแวิดล้ัอม 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
613711 ชลัศาสูตร์ของทางนำ�าเปิ็ด 3(3-0-6)
 (Hydraulics of Open Channels)
613712 วิิศวิกรรมการระบัายนำ�า 3(3-0-6)
 (Drainage Engineering)
613713 วิิศวิกรรมทรัพยากรนำ�า 3(3-0-6)
 (Water Resources Engineering)
613714 วิิศวิกรรมการป็ระป็าแลัะสู่ขาภิบัาลั 3(3-0-6)
 (Water Supply and Sanitary Engineering)

รายวิิชายกเว้ิน
 รายวิิชาที�ได้รับัการยกเว้ินให้เป็็นไป็ตามพระราชบััญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลัักเกณฑ์ิตามป็ระกาศทบัวิง
มหาวิิทยาลััยหรือสูำานักงานคณะกรรมการการอ่ดมศึกษา (สูกอ.) 

การเท่ยบัโอนผู้ลัการเร่ยนรู้ท่�ม่มาก่อน
 ผูู้้เข้าศึกษาที�เคยศึกษาในสูถาบัันอ่ดมศึกษาอื�นมาก่อน หรือหรือมี
ป็ระสูบัการณใ์นการทำางาน เมื�อเข้าศึกษาในหลัักสููตรนี�สูามารถเทยีบัโอน
ผู้ลัการเรียนรู้ได้ ทั�งนี�เป็็นไป็ตามป็ระกาศทบัวิงมหาวิิทยาลััย เรื�อง หลััก
เกณฑ์ิการเทียบัโอนผู้ลัการเรียนระดับัป็ริญญาเข้าสูู่การศึกษาในระบับั 
พ.ศ. 2545 แลัะข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิยการศึกษา
ระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559 โดยผูู้้เข้าศึกษาสูามารถขอเทียบัโอนผู้ลัการ
เรียนรู้ที�สูะสูมไว้ิจำากการศึกษาในระบับั การศึกษานอกระบับั การศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึึกอาชีพ หรือจำากป็ระสูบัการณ์ทำางาน เข้าสูู่การศึกษา
ในระบับั ซึ่ึ�งสูามารถสูร่ป็สูาระสูำาคัญของหลัักเกณฑิก์ารเทยีบัโอนผู้ลัการ
เรียนได้ดังนี�
 
 

คุณสูมบััติของผูู้้ขอเท่ยบัโอนผู้ลัการเร่ยนระดับัปริญญาตร่
  (1) ผูู้้ขอเทียบัโอนผู้ลัการเรียนต้องเป็็นผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับั
มัธยมศึกษาตอนป็ลัายหรือเทียบัเท่าขึ�นไป็
  (2) ผูู้้ขอเทียบัโอนผู้ลัการเรียนต้องเป็็นหรือเคยเป็็นนักศึกษา
ของสูถาบัันการศึกษาระดับัอ่ดมศึกษาหรือเทียบัเท่าในหลัักสููตรที�ทบัวิง
มหาวิิทยาลััย หรือหน่วิยงานของรัฐที�มีอำานาจำตามกฎีหมายรับัรอง

 รูปแบับัแลัะหลัักเกณฑ์ิการเท่ยบัวิิชาเร่ยนแลัะโอนหน่วิยกิต 
ระดับัปริญญาตร่
 การเทียบัโอนผู้ลัการเรียน ผูู้้เข้าศึกษาสูามารถเทียบัโอนผู้ลัการเรียน
ได้ทั�งการศึกษาในระบับั การศึกษานอกระบับัหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์มีรูป็แบับัการเทียบัวิิชาเรียนแลัะโอน
หน่วิยกิต 2 รูป็แบับั ได้แก่
 1)  การเทียบัโอนผู้ลัการเรียน
  รายลัะเอียดการเทียบัโอนผู้ลัการเรียน
      2)  การเทียบัโอนป็ระสูบัการณ์จำากการศึกษานอกระบับั การฝึึก
อบัรม หรือในการทำางานเพื�อขอยกเว้ินการเรียนรายวิิชา
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6001xx วิิชามน่ษยศาสูตร์ 3(3-0-6)
6002xx วิิชาสัูงคมศาสูตร์ 3(3-0-6)
6004xx วิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 3(x-x-x)
610104 ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1 3(3-0-6)
610105 ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1  1(0-3-1)
610108 เคมีทั�วิไป็ 3(3-0-6)
610109 ป็ฏิิบััติการเคมีทั�วิไป็ 1(0-3-1)
  รวิม 17 (x-x-x)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6002xx   วิิชาสัูงคมศาสูตร์ 3(3-0-6)
6003xx   วิิชาภาษา 3(x-x-x)
610101   คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
610106   ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 3(3-0-6)
610107   ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 1(0-3-1)
610201   เขียนแบับัวิิศวิกรรม 3(2-3-5)
610202   กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
  รวิม 19(x-x-x)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธยมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6003xx   วิิชาภาษา 3(x-x-x)
6004xx   วิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 3(x-x-x)
610102   คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6)
613202   ควิามแข็งแรงของวัิสูด่ 3(3-0-6)
613203   ชลัศาสูตร์ 3(3-0-6)
613305   วัิสูด่วิิศวิกรรมโยธาแลัะการทดสูอบั 2(1-3-4)
613701   อ่ทกวิิทยา 3(3-0-6)
  รวิม 20(x-x-x)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6003xx   วิิชาภาษา 3(x-x-x)
610103   คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 3 3(3-0-6)
610203   วัิสูด่วิิศวิกรรม  3(3-0-6)
613204   ป็ฏิิบััติการชลัศาสูตร์ 1(0-3-2)
613205   สูำารวิจำ 3(3-0-6)
613206   ป็ฏิิบััติงานสูำารวิจำ 1(0-3-2)
613301   ทฤษฎีีโครงสูร้าง 3(3-0-6)
  รวิม 17(x-x-x)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
613207   การฝึึกสูำารวิจำภาคสูนาม 1(0-0-80 ชั�วิโมง)
  รวิม 1(0-0-80 ชั�วิโมง)
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ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

610204   การโป็รแกรมคอมพิวิเตอร์  3(2-3-5)
613201   คณิตศาสูตร์ป็ระย่กต์ 3(3-0-6)
613302   การวิิเคราะห์โครงสูร้าง 3(3-0-6)
613306   เทคโนโลัยีคอนกรีต 3(2-3-6)
613401   ป็ฐพีกลัศาสูตร์ 3(3-0-6)
613402   ป็ฏิิบััติการป็ฐพีกลัศาสูตร์ 1(0-3-2)
613702   วิิศวิกรรมชลัศาสูตร์ 3(3-0-6)
  รวิม 19(16-9-37)

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6001xx   วิิชามน่ษยศาสูตร์ 3(3-0-6)
6003xx   วิิชาภาษา 3(x-x-x)
613303   การออกแบับัคอนกรีตเสูริมเหล็ัก 4(3-3-8)
613403   วิิศวิกรรมฐานราก 3(3-0-6)
613xxx   วิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมโยธา 3(x-x-x)
613xxx   วิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมโยธา 3(x-x-x)
  รวิม 19(x-x-x)
                    

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

613304   การออกแบับัโครงสูร้างไม้แลัะเหล็ัก 4(3-3-8)
613501   วิิศวิกรรมการทาง 3(3-0-6)
613101   โครงงานวิิศวิกรรมโยธา 1 1(0-3-1)
613xxx   วิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมโยธา 3(x-x-x)
613xxx   วิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมโยธา 3(x-x-x)
xxxxxx   วิิชาเลืัอกเสูรี 3(x-x-x)
  รวิม 17(x-x-x)

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

613601   วิิศวิกรรมก่อสูร้างแลัะการจัำดการ 3(3-0-6)
613602   การป็ระมาณแลัะวิิเคราะห์ราคา 3(3-0-6)
613102   โครงงานวิิศวิกรรมโยธา 2 2(0-6-2)
613xxx   วิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมโยธา 3(x-x-x)
xxxxxx   วิิชาเลืัอกเสูรี 3(x-x-x)
  รวิม 14(x-x-x)

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา      ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
613103   การฝึึกงานวิิศวิกรรมโยธา 1(0-0-240ชั�วิโมง)
  รวิม 1(0-0-240ชั�วิโมง)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธยมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต

สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 

(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2560)

1. ช่�อุหลัักสููตร

ภาษาไทย หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ
ภาษาอัุงกฤษ Bachelor of Engineering Program in 
 Industrial Engineering

2. ช่�อุปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 

ช่�อุเต็ม (ไทย)  วิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิิศวิกรรมอุุตสูาหการ) 
ช่�อุย่อุ (ไทย)  วิศ.บั. (วิิศวิกรรมอุุตสูาหการ)
ช่�อุเต็ม (อัุงกฤษ) Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)  
ช่�อุย่อุ (อัุงกฤษ)  B.Eng. (Industrial Engineering)

3. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอุดหลัักสููตร 

 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอุดหลัักสููตร 141 หน่วิยกิต

4. รูปแบับัขอุงหลัักสููตร

 4.1 รูปแบับั
 เป็็นหลัักสููตรระดับัป็ริญญาตรี หลัักสููตร 4 ปี็
 4.2 ประเภทขอุงหลัักสููตร
 เป็็นหลัักสููตรทางวิิชาการ 
  4.3 ภาษาท่�ใช้
 การจัำดการเรียนการสูอุนใช้ภาษาไทยเป็็นหลััก โดยในบัางรายวิิชา
มีการใช้เอุกสูารแลัะตำาราเป็็นภาษาอัุงกฤษ
 4.4 การรับัเข้าศึกษา 
   รับัทั�งนักศึกษาไทยแลัะนักศึกษาต่างชาติที�สูามารถใช้ภาษาไทยได้

เป็็นอุย่างดี
 4.5 ควิามร่วิมม่อุกับัสูถาบัันอุ่�น 
 เป็็นหลัักสููตรเฉพาะขอุงมหาวิิทยาลััยเอุเชียอุาคเนย์ที�จัำดการเรียน
การสูอุนโดยตรง
 4.6 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา
 ให้ป็ริญญาเพียงสูาขาวิิชาเดียวิ

5. อุาช่พท่�สูามารถประกอุบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา

 ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาสูามารถป็ระกอุบัวิิชาชีพวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 
ครอุบัคลุัมด้านต่าง ๆ ต่อุไป็นี� 
 5.1 วิิศวิกรควิบัคุมคุณภาพในโรงงานอุุตสูาหกรรม
 5.2 วิิศวิกรควิามป็ลัอุดภัยแลัะควิบัคุมกระบัวินการผู้ลิัต
 5.3 วิิศวิกรอุอุกแบับัแลัะป็ระเมินโครงการ
 5.4 อุาจำารยใ์นสูถาบัันการศึกษาทางด้านวิิทยาศาสูตร์ 
วิิศวิกรรมศาสูตร์แลัะเทคโนโลัย ี
 5.5 นักวิิจัำยในสูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ แลัะสูาขาอุ่�น ๆ ที�
เกี�ยวิข้อุง

6. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ขอุงหลัักสููตร

 6.1  ปรัชญาขอุงหลัักสููตรวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 
 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ มุ่งผู้ลิัตบััณฑิิตให้มีควิามเป็็นผูู้้นำา
ทั�งด้านจำริยธรรมแลัะเป็็นม่อุอุาชีพชั�นแนวิหน้าขอุงป็ระเทศด้านวิิศวิกรรม
อุุตสูาหการ 
 6.2  ควิามสูำาคัญ
 มุ่งผู้ลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้เชี�ยวิชาญในสูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุุตสูาห
การ ตอุบัสูนอุงควิามต้อุงการขอุงตลัาดแรงงาน ทั�งภาครัฐแลัะเอุกชน ตาม
เกณฑิ์มาตรฐานหลัักสููตรระดับัอุุดมศึกษา แลัะสูอุดคลั้อุงกับัแผู้นพัฒนา 
เศรษฐกิจำแลัะสัูงคมแห่งชาติ
 6.3  วัิตถุประสูงค์
  6.3.1 เพ่�อุผู้ลิัตบััณฑิิตที�มีมาตรฐานเพ่�อุให้เป็็นกำาลัังสูำาคัญขอุง
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ชาติในการพัฒนาด้านวิิศวิกรรมอุุตสูาหการทั�งด้านวิิชาการแลัะวิิชาชีพ
  6.3.2 เพ่�อุผู้ลิัตบััณฑิิตทางวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ ที�มีควิามรู้ควิาม
สูามารถ มีมนุษยสัูมพันธ์ที�ดีแลัะสูามารถป็ฏิิบััติงานร่วิมกับัผูู้้อุ่�นได้อุย่าง
มีป็ระสิูทธิภาพ
  6.3.3 เพ่�อุผู้ลัิตบััณฑิิตที�มีจำรรยาบัรรณ เคารพกฎเกณฑิ์ทาง
วิิศวิกรรม แลัะสูามารถนำาควิามรู้ด้านวิิศวิกรรมพ่�นฐานแลัะวิิศวิกรรม
เฉพาะสูาขาไป็ป็ระกอุบัอุาชีพด้านวิิศวิกรรมได้อุย่างมีป็ระสิูทธิภาพ
  6.3.4 ผู้ลิัตบััณฑิิตให้มีคุณสูมบััติสูอุดคล้ัอุงกับัมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอุบัมาตรฐานการศึกษาขอุง สูกอุ. เพ่�อุให้บััณฑิิต ทำานุบัำารุง
ศิลัป็วิฒันธรรม มีคุณธรรม แลัะ จำริยธรรม สูามารถพฒันาตนเอุงใหมี้ควิาม
เป็็นอุยู่อุย่างเพียงพอุ อุย่างต่อุเน่�อุง แลัะยั�งย่น

ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างขอุงหลัักสููตร

1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1 ระบับัการศึกษา
  ระบับัการศกึษาใช้ระบับัการศกึษาแบับัทวิิภาค โดย 1 ปี็การศึกษา
แบ่ังอุอุกเป็็น 2 ภาคการศึกษาป็กติ 1 ภาคการศึกษาป็กติมีระยะเวิลัา
การศึกษาไม่น้อุยกว่ิา 15 สัูป็ดาห์ โดยให้เป็็นไป็ตามข้อุบัังคับัมหาวิิทยาลััย
เอุเชียอุาคเนย์ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559
 1.2 การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อุน
 มีการจัำดการเรียนการสูอุนภาคฤดูรอุ้น ทั�งนี�ขึ�นอุยูกั่บัการพิจำารณา
ขอุงคณะกรรมการป็ระจำำาหลัักสููตร แตไ่ม่น้อุยกว่ิาจำำานวิน 1 ภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษาลัะ 8 สัูป็ดาห์
 1.3 การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
 ไม่มี
2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน – เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอุน
 ภาคการศึกษาที� 1 เด่อุนสิูงหาคม – ธันวิาคม
 ภาคการศึกษาที� 2  เด่อุนมกราคม – พฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อุน    เด่อุนมิถุนายน – เด่อุนกรกฎาคม
 

2.2 คุณสูมบััติขอุงผูู้้เข้าศึกษา
  2.2.1 รับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษามัธยมศึกษาตอุนป็ลัาย (ม.6) หร่อุ
ป็ระกาศนียบััตรวิิชาชีพ (ป็วิช.) หร่อุเทียบัเท่าในสูาขาช่างอุุตสูาหกรรม 
ได้แก่ ช่างกลัโรงงาน ช่างเช่�อุมแลัะป็ระสูาน ช่างเทคนิคการผู้ลิัต ช่างโลัหะ
แผู่้นเทคโนโลัยีเคร่�อุงจัำกรกลัการเกษตร ช่างจัำกรกลัหนัก ช่างเทคนิคการ
หล่ัอุ ช่างเคร่�อุงม่อุวัิดแลัะควิบัคุมในอุุตสูาหกรรม ช่างเมคคาทรอุนิกส์ู 
เทคโนโลัยีสิู�งทอุ เทคนิคการทำาต้นแบับั สูำาหรับัสูาขาวิิชาอุ่�น ๆ นอุกจำาก
ข้างต้น ให้อุยู่ในดุลัยพินิจำขอุงคณะกรรมการป็ระจำำาหลัักสููตร
  2.2.2 รับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัป็ระกาศนียบััตรวิิชาชั�นสููง 
(ป็วิสู.) หร่อุเทยีบัเทา่โดยการเทยีบัโอุนหนว่ิยกิตในสูาขาชา่งอุุตสูาหกรรม 
ได้แก่ ช่างกลัโรงงาน ช่างเช่�อุมแลัะป็ระสูาน ช่างเทคนิคการผู้ลิัต ช่างโลัหะ
แผู่้นเทคโนโลัยีเคร่�อุงจัำกรกลัการเกษตร ช่างจัำกรกลัหนัก ช่างเทคนิคการ
หล่ัอุ ช่างเคร่�อุงม่อุวัิดแลัะควิบัคุมในอุุตสูาหกรรม ช่างเมคคาทรอุนิกส์ู 
เทคโนโลัยีสิู�งทอุ เทคนิคการทำาต้นแบับั
  2.2.3 รับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัป็รญิญาตรี เพ่�อุศึกษาป็ริญญา
ที�สูอุง ระดบััป็ริญญาตร ีโดยมีคุณสูมบััติที�ระบุัไว้ิในข้อุบัังคับัมหาวิิทยาลััย
เอุเชียอุาคเนย์ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559
  2.2.4 เป็็นผูู้้ไม่มีโรคติดต่อุร้ายแรง โรคที�สัูงคมรังเกียจำ หร่อุโรค
ที�จำะเป็็นอุุป็สูรรคต่อุการศึกษา
  2.2.5 เป็็นผูู้้ที�มีควิามป็ระพฤติเรียบัร้อุย แลัะจำะป็ฏิิบััติตาม
ระเบีัยบัข้อุบัังคับัขอุงมหาวิิทยาลััยโดยเคร่งครัดทุกป็ระการ 
 2.3 ระบับัการศึกษา 
 ระบับัการศึกษาเป็็นแบับัชั�นเรียนแลัะเป็็นไป็ตามระเบัียบั
มหาวิิทยาลััยเอุเชียอุาคเนย์
 2.4 การเท่ยบัโอุนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยนข้าม
มหาวิิทยาลััย 
 การเทียบัโอุนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้าม
มหาวิิทยาลััย ให้เป็็นไป็ตามหลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอุนตามพระราชบััญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ขอุงสูำานกังานคณะกรรมการการอุุดมศึกษา 
กฎเกณฑ์ิที�เกี�ยวิข้อุงขอุงสูภาวิิชาชีพ แลัะข้อุบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอุเชีย
อุาคเนย ์ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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3. หลัักสููตร

 3.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอุดหลัักสููตร 141  หน่วิยกิต
 3.2 โครงสูร้างหลัักสููตร 
1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป 30 หน่วิยกิต
 - กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ 6 หน่วิยกิต
 - กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ 6 หน่วิยกิต
 - กลุ่ัมวิิชาภาษา 12 หน่วิยกิต
 - กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 6 หน่วิยกิต
2) หมวิดวิิชาเฉพาะ  105 หน่วิยกิต
 - กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 21 หน่วิยกิต
 - กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสูตร์ 36 หน่วิยกิต
 - กลุ่ัมวิิชาหลัักทางวิิศวิกรรมศาสูตร์ 36  หน่วิยกิต
 - กลุ่ัมวิิชาเล่ัอุกทางวิิศวิกรรมศาสูตร์ 12 หน่วิยกิต
3) หมวิดวิิชาเล่ัอุกเสูร่  6 หน่วิยกิต
 3.3 รายวิิชาในหลัักสููตร
 (1) ควิามหมายขอุงรหัสูวิิชา
 ควิามหมายขอุงเลัขรหัสูป็ระจำำาวิิชาในหลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตร
บััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุุตสูาหการป็ระกอุบัด้วิยเลัขอุาราบิัค 6 หลััก 
นำาหน้าช่�อุทุกวิิชาในหลัักสููตรโดยมีรายลัะเอีุยดดังนี�
 - รหัสูวิิชา ใช้เลัขอุาระบิัก 6 หลััก นำาหน้าช่�อุทุกวิิชาในหลัักสููตร
 ตัวิเลัขหลัักแสูน หลัักหม่�น หมายถึง คณะ หร่อุ หมวิดวิิชาศึกษา
ทั�วิไป็ ดังนี�
 60xxxx  หมายถึง หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป็
 61xxxx หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบัริหารธุรกิจำ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลัป็ศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสูตร์
  ตัวิเลัขหลัักพัน หมายถึงสูาขาวิิชาหร่อุวิิชาแกนร่วิม ดังนี�
 xx0xxx หมายถึง  วิิชาแกนร่วิมขอุงคณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xx1xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอิุเล็ักทรอุนิกส์ู

 xx2xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า 
 xx3xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร่�อุงกลั
 xx5xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอุม
 xx7xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามป็ลัอุดภัย
 xx9xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอุมพิวิเตอุร์ 
 เลัขหลัักร้อุย หมายถึงกลุ่ัมวิิชาหมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาภาษาไทยแลัะกลุ่ัมวิิชาภาษา
   ต่างป็ระเทศ
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์
 เลัขหลัักร้อุย หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx1xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานวิิทยาศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาโครงงาน
 เลัขหลัักร้อุย หมายถึงสูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ
 xxx1xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx2xx  หมายถึง กลุ่ัมควิามรู้ด้านวัิสูดุแลัะกระบัวินการผู้ลิัต
 xxx3xx  หมายถึง กลุ่ัมควิามรู้ด้านระบับังานแลัะควิามป็ลัอุดภยั
 xxx4xx  หมายถึง กลุ่ัมควิามรู้ด้านระบับัคุณภาพ
 xxx5xx หมายถึง กลุ่ัมควิามรู้ด้านเศรษฐศาสูตร์แลัะการเงิน
 xxx6xx  หมายถึง กลุ่ัมควิามรู้ด้านการจัำดการการผู้ลิัตแลัะ
   การดำาเนินงาน
 xxx7xx  หมายถึง กลุ่ัมควิามรู้ด้านการบูัรณาการวิิธีการ
   ทางวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ
 ตัวิเลัขหลัักสูิบัแลัะหลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดับัวิิชาที�มีอุยู่ใน
แต่ลัะกลุ่ัม
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รายวิิชาโครงสูร้างหลัักสููตร
(1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป จำำานวิน 30 หน่วิยกิต 
ป็ระกอุบัด้วิยกลุ่ัมวิิชา ดังต่อุไป็นี�

 (ก) กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต ให้เล่ัอุกศึกษา
จำากรายวิิชาต่อุไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
600101  ดนตรีกับัชีวิิต  3(3-0-6)
 (Music and Life) 
600102  มนุษย์กับัคุณค่าทางอุารยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103  ป็รัชญาแลัะศาสูนาเพ่�อุคุณค่าชีวิิต  3(3-0-6)
  (Philosophy , Religion and Value of Life)
600104  สุูนทรียภาพขอุงชีวิิต   3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
600105  มนุษย์กับัการใช้เหตุผู้ลั   3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106  จิำตสูำานึกสูาธารณะ  3(3-0-6)
  (Public Minded Spirit)
 (ข) กลุ่ัมวิิชาสูังคมศาสูตร์ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต ให้เล่ัอุกศึกษา
จำากรายวิิชาต่อุไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
600201  จิำตวิิทยาเพ่�อุการดำาเนินชีวิิต  3(3-0-6)
  (Psychology for Living)
600202  วิิถีขอุงสัูงคม 3(3-0-6)
  (Path of Society)
600203  การเสูริมสูร้างคุณภาพชีวิิต  3(3-0-6)
  (Life-Quality Promotion)
600204  ควิามสูง่าแห่งตน 3(3-0-6)
  (Personality Development)
600205  ควิามเป็็นพลัเม่อุงในกระแสูโลักาภิวัิตน์  3(3-0-6)
  (Citizenship and Globalization)

600206  กฎหมายในการดำาเนินชีวิิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207  เศรษฐกิจำพอุเพียงแลัะการป็ระยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208  จิำตวิิทยาเชิงบัวิก 3(3-0-6)
  (Positive Psychology)
  (ค) กลุ่ัมวิิชาภาษา จำำานวิน 12 หน่วิยกิต 
 ให้เรียนรายวิิชาต่อุไป็นี�จำำานวิน 6 หน่วิยกิต ได้แก่
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
600302 ภาษาอัุงกฤษเพ่�อุการสู่�อุสูาร  3(3-0-6) 
 (English for Communication)  
600304 การฟัง การพูด ภาษาอัุงกฤษ 3(3-0-6) 
 (Listening and Speaking English)
 แลัะให้เล่ัอุกศึกษาไม่น้อุยกวิ่า 6 หน่วิยกิต โดยให้เล่ัอุกศึกษา
จำากรายวิิชาต่อุไป็นี�
600301 ภาษาอัุงกฤษในชีวิิตป็ระจำำาวัิน 3(2-2-5)
 (English in Daily Life)
600303 ภาษาอัุงกฤษแบับับูัรณาการ  3(3-0-6) 
 (Integrated English) 
600305  ภาษาญี�ปุ็�นในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Japanese in Daily Life)
600306  ภาษาจีำนในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Chinese in Daily Life)
600307  ภาษาฝรั�งเศสูในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (French in Daily Life)
600308  ภาษาเวีิยดนามในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Vietnamese in Daily Life)
600309  ภาษาพม่าในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life)
600310  ภาษาเขมรในชีวิิตป็ระจำำาวัิน  3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life)
600311  ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
  (Thai Language Skills)
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600312  ภาษาไทยเพ่�อุการสู่�อุสูาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
600313  วิรรณศิลัป์็เพ่�อุชีวิิต 3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)
 (ง) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต
 ให้เรียนรายวิิชาต่อุไป็นี�จำำานวิน 3 หน่วิยกิต ได้แก่
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
600407  คณิตศาสูตร์ทั�วิไป็  3(3-0-6)
  (General Mathematics)
   แลัะให้เล่ัอุกศึกษาไม่น้อุยกวิ่า 3 หน่วิยกิต โดยให้เล่ัอุกศึกษา
จำากรายวิิชาต่อุไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
600401  คอุมพิวิเตอุร์แลัะการป็ระยุกต์ 3(3-0-6)
 สูร้างป็ระโยชน์ในชีวิิตป็ระจำำาวัิน
  (Computer and Applications Benefits for 
 Everyday Life) 
600402  วิิทยาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยีเพ่�อุชีวิิตสูมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
600403  ชีวิิตกับัสิู�งแวิดล้ัอุม 3(3-0-6)
  (Life and Environment)
600404  การจัำดการสูารสูนเทศยคุใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management) 
600405  เทคโนโลัยีสูารสูนเทศเพ่�อุงานเอุกสูาร  3(2-2-5)
 แลัะการนำาเสูนอุ
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406  คณิตศาสูตร์แลัะสูถิติทั�วิไป็  3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics)  
600408  สูถิติเพ่�อุการจัำดการแลัะการตัดสิูนใจำ 3(3-0-6)
  (Statistics for Management and Decision)

(2) หมวิดวิิชาเฉพาะจำำานวิน 105 หน่วิยกิต 
 (ก) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ จำำานวิน 
21 หน่วิยกิต ป็ระกอุบัด้วิย

รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
610101  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 1)
610102  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 2)
610103  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 3 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 3)
610104  ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1  3(3-0-6)
  (General Physics 1) 
610105  ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1  1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)
610106  ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2  3(3-0-6)
  (General Physics 2)
610107 ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
 (2.1.3) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางเคมีจำำานวิน 4 หน่วิยกิต 
 ป็ระกอุบัด้วิยรายวิิชาดังต่อุไป็นี� 
610108  เคมีทั�วิไป็ 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109  ป็ฏิิบััติการเคมีทั�วิไป็ 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
 (ข) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสูตร์ จำำานวิน 36 หน่วิยกิต 
ป็ระกอุบัด้วิย
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
610201 การเขียนแบับัวิิศวิกรรม 3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202 กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)

323



610203 วัิสูดุวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโป็รแกรมคอุมพิวิเตอุร์ 3(2-3-5)
 (Computer Programming)
615105 ควิามน่าจำะเป็็นแลัะสูถิติป็ระยุกต์สูำาหรับัวิิศวิกร 3(3-0-6)
 (Applied Probability and Statistics for Engineers)
615106 กระบัวินการผู้ลิัตสูำาหรับัวิิศวิกรอุุตสูาหการ 3(2-3-5)
 (Manufacturing Process for Industrial Engineers)
614110 เธอุร์โมไดนามิกส์ู  3(3-0-6)
 (Thermodynamics)
612225 หลัักการพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Principle of Electrical Engineering)
612226 ป็ฏิิบััติการหลัักการพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
 (Principle of Electrical Engineering Laboratory)
615107 หลัักการพ่�นฐานวิิชาชีพวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Principle of Engineering Profession)
615108 กฎหมายอุุตสูาหกรรมแลัะพาณิชยกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial and Commercial Laws)
615109 ป็ฏิิบััติการวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 1(0-3-1)
 (Industrial Engineering Laboratory)
615110 การฝึกฝีม่อุช่าง 2(0-6-2)
 (Workshop Practices)
614104 ป็ฏิิบััติการวิิศวิกรรมเคร่�อุงกลั 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 1)
610205 การฝึกงานวิิศวิกรรม   1(0-240-0)
 (Engineering Practice)
 (ค) กลุ่ัมวิิชาหลัักทางวิิศวิกรรมศาสูตร์ จำำานวิน 36 หน่วิยกิต 
ป็ระกอุบัด้วิย
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
615201 วิิศวิกรรมซ่่อุมบัำารุง 3(3-0-6)
 (Maintenance Engineering)
615202 การใช้คอุมพิวิเตอุร์ช่วิยในการผู้ลิัต 3(3-0-6)
 (Computer Aided Manufacturing)

615301 การศึกษางานอุุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Work Study)
615302 วิิศวิกรรมควิามป็ลัอุดภัย 3(3-0-6)
 (Safety Engineering)
615401 การควิบัคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
 (Quality Control)
615402 การอุอุกแบับัแผู้นการทดลัอุงสูำาหรับัวิิศวิกร 3(3-0-6)
 (Experimental Design for Engineers)
615501 เศรษฐศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Economy)
615502  การวิิเคราะห์ต้นทุนอุุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Cost Analysis)
615601 การวิิจัำยดำาเนินงาน  3(3-0-6)
 (Operations Research)
615602 การวิางแผู้นแลัะควิบัคุมการผู้ลิัต 3(3-0-6)
 (Production Planning and Control)
615701 โครงงานวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 1 1(0-3-1)
 (Industrial Engineering Project 1)
615702 โครงงานวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 2 2(0-6-2)
 (Industrial Engineering Project 2)
615703 การวิางผัู้งโรงงานอุุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Plant Layout)
 (ง) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอุกทางวิิศวิกรรมศาสูตร์ จำำานวิน 12 หน่วิยกิต 
โดยเล่ัอุกจำากกลุ่ัมควิามรู้ดังต่อุไปน่�
 (ง.1) กลุ่ัมควิามรู้ด้านวัิสูดุแลัะกระบัวินการผู้ลิัต 
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
615203 การควิบัคุมไฮดรอุลิักส์ูแลัะนิวิเมติกส์ู 3(2-3-5)
 (Hydraulics and Pneumatics Control)
615204 กระบัวินการทางวิิศวิกรรมการขึ�นรูป็วัิสูดุ 3(3-0-6) 
 (Forming Materials Process Engineering)
615205 กรรมวิิธีการผู้ลิัตขั�นสููง 3(3-0-6)
 (Advanced Manufacturing Process)
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615206 คอุมพิวิเตอุร์ช่วิยในการอุอุกแบับัแลัะการผู้ลิัต 1 3(2-3-5)
 (Computer Aided Design and Manufacturing 1)
615207 คอุมพิวิเตอุร์ช่วิยในการอุอุกแบับัแลัะการผู้ลิัต 2 3(2-3-5)
 (Computer Aided Design and Manufacturing 2)
615208 การวิิเคราะห์แลัะอุอุกแบับัผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะกระบัวินการ 3(2-3-5)
 (Analysis for Product Design and Process)
 (ง.2) กลุ่ัมควิามรู้ด้านระบับังานแลัะควิามปลัอุดภัย 
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
615303 การยศาสูตร์สูำาหรับัวิิศวิกรอุุตสูาหการ 3(3-0-6)
 (Ergonomics for Industrial Engineers)
615304 การจัำดการโลัจิำสูติกส์ูแลัะโซ่่อุุป็ทาน 3(3-0-6)
 (Logistics and Supply Chain Management)
615305 การจัำดการควิามเสีู�ยง 3(3-0-6)
 (Risk Management)
615306 ระบับัสูารสูนเทศเพ่�อุการจัำดการ 3(3-0-6)
 (Management Information System)
615307 วิิศวิกรรมระบับั 3(3-0-6)
 (System Engineering)
615308 คอุมพิวิเตอุร์ในงานวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 3(2-3-5)
 (Computer in Industrial Engineering)
 (ง.3) กลุ่ัมควิามรู้ด้านระบับัคุณภาพแลัะผู้ลิัตภาพ
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
615403 การป็ระกันคุณภาพทางอุุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Quality Assurance)
615404 การจัำดการคุณภาพโดยรวิม 3(3-0-6)
 (Total Quality Management)
615405 การวัิดแลัะการบัริหารผู้ลิัตภาพ 3(3-0-6)
 (Productivity Measurement and Management)
 (ง.4) กลุ่ัมควิามรู้ด้านเศรษฐศาสูตร์แลัะการเงิน 
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
615503 การศึกษาควิามเป็็นไป็ได้ขอุงโครงการ 3(3-0-6)

 (Industrial Project Feasibility Study)
615504 เศรษฐศาสูตร์ป็ระยุกต์ในอุุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Applied Industrial Economics)
 (ง.5) กลุ่ัมควิามรู้ด้านการจัำดการการผู้ลิัตแลัะดำาเนินการ
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
615603 การควิบัคุมวัิสูดุคงคลััง 3(3-0-6)
 (Inventory Control) 
615604 เทคนิคการพยากรณ์ 3(3-0-6)
 (Forecasting Techniques)
615605 การใช้คอุมพิวิเตอุร์ในการจำำาลัอุงสูถานการณ์ 3(3-0-6)
 (Computer Application in Simulation)
615606 การจัำดการโครงการ 3(3-0-6)
 (Project Management)
615607 การจัำดการการผู้ลิัต 3(3-0-6)
 (Operation Management)
 (ง.6) กลุ่ัมควิามรู้ด้านการบูัรณาการวิิธ่ีการทางวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ
รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชาภาษาไทย/ช่�อุวิิชาภาษาอัุงกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอุง)
615704 วิิศวิกรรมคุณค่า 3(3-0-6)
 (Value Engineering)
615705 หัวิข้อุพิเศษในงานวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 3(3-0-6)
 (Special Topics in Industrial Engineering)
 (2.3) หมวิดวิิชาเล่ัอุกเสูร่ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต
 นักศึกษาสูามารถเรียนรายวิิชาใดๆ ที�มหาวิิทยาลััยป็ระกาศให้เป็็น
รายวิิชาเล่ัอุกเสูรี

อุงค์ประกอุบัเก่�ยวิกับัประสูบัการณ์ภาคสูนาม การฝึึกงาน 
หร่อุสูหกิจำศึกษา 
 เน่�อุงจำากสูถานป็ระกอุบัการต่างๆ มีควิามต้อุงการให้บััณฑิิตมี
ป็ระสูบัการณ์ในวิิชาชีพก่อุนเข้าสูู่การทำางานจำริง ดังนั�น ในหลัักสููตรจึำงมี
รายวิิชา 610205 การฝึกงานวิิศวิกรรม แลัะบัังคับัให้นักศึกษาทุกคน
ลังทะเบีัยนเรียนรายวิิชานี� โดยผู้ลัการศึกษาขอุงรายวิิชาจำะแสูดงได้ด้วิย
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สัูญลัักษณ์ S (ผู้ลัการศึกษาผู่้าน) แลัะ U (ผู้ลัการศึกษาไม่ผู่้าน) ซึ่�งไม่มีค่า
ระดับัคะแนน
 1. มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ขอุงประสูบัการณ์ภาคสูนาม
 ควิามคาดหวัิงในผู้ลัการเรียนรู้ป็ระสูบัการณ์ภาคสูนามขอุงนักศึกษา 
มีดังนี�
  1) ทักษะในการป็ฏิิบััติงานจำากสูถานป็ระกอุบัการ ตลัอุดจำนมี
ควิามเข้าใจำในหลัักการ ควิามจำำาเป็็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ�งขึ�น
  2) บูัรณาการอุงค์ควิามรู้ที�เรียนมาเพ่�อุนำาไป็แก้ปั็ญหาที�เกิดขึ�น
จำริง
  3) มีมนุษยสัูมพันธ์แลัะสูามารถทำางานร่วิมกับัผูู้้อุ่�นได้ดี
  4) มีระเบีัยบัวิินัย ตรงเวิลัา แลัะเข้าใจำวัิฒนธรรมขอุงอุงค์กร 
ตลัอุดจำนสูามารถป็รับัตัวิให้เข้ากับัสูถานป็ระกอุบัการได้
  2. ช่วิงเวิลัาท่�จัำดประสูบัการณ์
 ภาคการศึกษาฤดูร้อุน ขอุงชั�นปี็ที� 3
 3. การจัำดเวิลัาแลัะตารางสูอุน
 จัำดเต็มเวิลัาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อุน
 2. ข้อุกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงาน
 2.1 มาตรฐานการทำาโครงงาน
 การทำาโครงงานค่อุการที�นักศึกษาทำางานภายใต้การควิบัคุมขอุง
อุาจำารยที์�ป็รึกษาป็ริญญานพินธ์ เป็็นโครงงานวิิจัำยที�ใช้เวิลัาไมเ่กิน 2 ภาค
การศึกษา โดยการป็ระยุกต์ใช้เทคนิคขอุงวิิศวิกรรมอุุตสูาหการเป็็นหลััก
ในการดำาเนินงานดังกล่ัาวิ เช่น การศึกษาเวิลัามาตรฐานในการทำางาน 
การลัดเวิลัาในการทำางาน การวิางแผู้นแลัะควิบัคุมการผู้ลิัต การควิบัคุม
คุณภาพ ระบับัการจัำดการควิามป็ลัอุดภัย ระบับัการบัำารุงรักษาต่าง ๆ 
แลัะการอุอุกแบับัการทดลัอุง (DOE) วัิตถุป็ระสูงค์ขอุงการทำาโครงงาน
ก็เพ่�อุให้นักศึกษาได้มีโอุกาสูได้เรียนรู้การทำางานจำริงในโรงงาน
อุุตสูาหกรรม พร้อุมทั�งการป็ระยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านวิิศวิกรรม
อุุตสูาหการ ในสูถานการณ์จำริงซึ่�งนักศึกษาจำะได้มีควิามรู้ ควิามคุ้นเคย
กับัการทำางานในโรงงานอุุตสูาหกรรมก่อุนอุอุกไป็ทำางานจำริงหลััง
จำบัการศึกษา
 

2.2 มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ 
 การทำาโครงงานดังกล่ัาวิข้างต้นจำะมีป็ระโยชน์กับันักศึกษา เช่น
  (1) มีอุงค์ควิามรู้จำากการทำาโครงงาน
  (2) สูามารถแก้ไขปั็ญหาโดยวิิธีวิิจัำย
  (3) สูามารถใช้เทคโนโลัยีสูารสูนเทศในการสู่บัค้นข้อุมูลั
  (4) สูามารถใช้โป็รแกรมคอุมพวิิเตอุรใ์นการวิิเคราะหส์ูถิติข้อุมูลั
แลัะอุภิป็รายผู้ลั
  (5) สูามารถป็รับัตัวิในการทำางานร่วิมกับัผูู้้อุ่�น
  (6) สูามารถนำาเสูนอุแลัะสู่�อุสูารด้วิยภาษาพูด แลัะภาษาเขียน
 3.3 ช่วิงเวิลัา 
 ภาคการศึกษาที� 1 แลัะ 2 ชั�นปี็ที� 4
 3.4 จำำานวินหน่วิยกิต 
 โครงงานหร่อุป็ริญญานิพนธ์มีค่า 3 หน่วิยกิต ลังทะเบีัยนในภาค
การศึกษาที� 1 จำำานวิน 1 หน่วิยกิต แลัะในภาคการศึกษาที� 2 อีุก 2 
หน่วิยกิต ในการเรียนชั�นปี็ที� 4
 3.5 การเตร่ยมการ 
 การเตรียมการให้คำาแนะนำาช่วิยเหล่ัอุทางวิิชาการแกนั่กศึกษา เช่น
  (1) อุาจำารย์ที�ป็รึกษาให้คำาแนะนำานักศึกษา โดยให้นักศึกษา
เป็็นผูู้้เล่ัอุกอุาจำารย์ที�ป็รึกษาแลัะหัวิข้อุหร่อุโครงงานที�นักศึกษาสูนใจำ
  (2) อุาจำารย์ที�ป็รึกษาจัำดตารางเวิลัาการให้คำาป็รึกษาแลัะการ
ติดตามการทำางานขอุงนักศึกษา
  (3) จัำดเตรียมวัิสูดุอุุป็กรณ์สิู�งอุำานวิยควิามสูะดวิกในการทำางาน
โครงงานวิิจัำยเช่น คอุมพิวิเตอุร์ เคร่�อุงม่อุอุุป็กรณ์แลัะสูารเคมี เป็็นต้น
 3.6 กระบัวินการประเมินผู้ลั 
 กระบัวินการป็ระเมินผู้ลั กลัไกการทวินสูอุบัมาตรฐาน เช่น
  (1)  ป็ระเมินคุณภาพโครงงานโดยอุาจำารย์ป็ระจำำาวิิชาแลัะ
อุาจำารย์ที�ป็รึกษา
  (2)  ป็ระเมนิควิามกา้วิหนา้ในระหวิา่งการทำาวิิจัำยหร่อุโครงงาน
โดยอุาจำารยที์�ป็รึกษาอุาจำารยป์็ระจำำาวิิชาแลัะอุาจำารยป์็ระจำำาอุยา่งนอุ้ย 3 
คน จำากการสัูงเกต จำากการรายงานด้วิยวิาจำาแลัะเอุกสูาร
  (3) ป็ระเมินผู้ลัการทำางานขอุงนักศึกษาในภาพรวิม จำากการ
ติดตามการทำางานผู้ลังานที�เกิดในแต่ลัะขั�นตอุน แลัะรายงานโดยอุาจำารย์
ที�ป็รึกษา
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชา หน่วิยกิต

6001xx กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ 3(3-0-6)
6002xx กลุ่ัมสัูงคมศาสูตร์ 3(3-0-6)
600407 คณิตศาสูตร์ทั�วิไป็ 3(3-0-6)
610104 ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1 3(3-0-6)
610105 ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1 1(0-3-1)
610108 เคมีทั�วิไป็ 3(3-0-6)
610109 ป็ฏิิบััติการเคมีทั�วิไป็ 1(0-3-1)
  รวิม 17(15-6-32)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชา หน่วิยกิต

600302 ภาษาอัุงกฤษเพ่�อุการสู่�อุสูาร 3(3-0-6)
610101 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
610106 ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 3(3-0-6)
610107 ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 1(0-3-1)
615110 การฝึกฝีม่อุช่าง 2(0-6-2)
610201 เขียนแบับัวิิศวิกรรม 3(2-3-5)
610202 กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)

รวิม 18(14-12-32)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอุนปลัายหร่อุเท่ยบัเท่า

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชา หน่วิยกิต

600304 การฟัง การพูด ภาษาอัุงกฤษ 3(3-0-6)
610102 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6)
610203 วัิสูดุวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
612225 หลัักการพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
612226 ป็ฏิิบััติการหลัักการพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
614110 เธอุร์โมไดนามิกส์ู  3(3-0-6)
615107 หลัักการพ่�นฐานวิิชาชีพวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
  รวิม 19(18-3-37)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชา หน่วิยกิต

6001xx กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ 3(3-0-6)
6002xx กลุ่ัมสัูงคมศาสูตร์ 3(3-0-6)
610103 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม  3 3(3-0-6)
610204 การโป็รแกรมคอุมพิวิเตอุร์ 3(2-3-5)
615105 ควิามน่าจำะเป็็นแลัะสูถิติป็ระยุกต์สูำาหรับัวิิศวิกร 3(3-0-6)
615501 เศรษฐศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
  รวิม 18(17-3-35)

327



ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชา หน่วิยกิต

615106 กระบัวินการผู้ลิัตสูำาหรับัวิิศวิกรอุุตสูาหการ 3(2-3-5)
615109 ป็ฏิิบััติการวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 1(0-3-1)
615202 การใช้คอุมพิวิเตอุร์ช่วิยในการผู้ลิัต 3(3-0-6)
615302 วิิศวิกรรมควิามป็ลัอุดภัย 3(3-0-6)
615401 การควิบัคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
615602 การวิางแผู้นแลัะควิบัคุมการผู้ลิัต 3(3-0-6)
615xxx กลุ่ัมวิิชาเล่ัอุกทางวิิศวิกรรม 3(x-x-x)
  รวิม 19(x-x-x)

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชา หน่วิยกิต

6003xx กลุ่ัมวิิชาเล่ัอุกทางภาษา 3(x-x-x)
614104 ป็ฏิิบััติวิิศวิกรรมเคร่�อุงกลั 1 1(0-3-1)
615108 กฎหมายอุุตสูาหกรรมแลัะพาณิชยกรรม 3(3-0-6)
615301 การศึกษางานอุุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
615601 การวิิจัำยดำาเนินงาน 3(3-0-6)
615703 การวิางผัู้งโรงงานอุุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
615xxx กลุ่ัมวิิชาเล่ัอุกทางวิิศวิกรรม 3(x-x-x)

รวิม 19(x-x-x)

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชา หน่วิยกิต

6004xx กลุ่ัมวิิชาเล่ัอุกทางวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 3(x-x-x)
615201 วิิศวิกรรมซ่่อุมบัำารุง 3(3-0-6)
615402 การอุอุกแบับัแผู้นการทดลัอุงสูำาหรับัวิิศวิกร 3(3-0-6)
615502 การวิิเคราะห์ต้นทุนอุุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
615701 โครงงานวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 1 1(0-3-1)
615xxx กลุ่ัมวิิชาเล่ัอุกทางวิิศวิกรรม 3(x-x-x)
  รวิม 16(x-x-x)

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชา หน่วิยกิต

6003xx กลุ่ัมวิิชาเล่ัอุกทางภาษา 3(x-x-x)
615702 โครงงานวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ 2 2(0-6-2)
615xxx กลุ่ัมวิิชาเล่ัอุกทางวิิศวิกรรม 3(x-x-x)
xxxxxx วิิชาเล่ัอุกเสูรี 3(x-x-x)
xxxxxx วิิชาเล่ัอุกเสูรี 3(x-x-x)
  รวิม 14(x-x-x)

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อุน

รหัสูวิิชา ช่�อุวิิชา หน่วิยกิต

610205 การฝึกงานวิิศวิกรรม 1(0-240-0)
  รวิม 1(0-240-0)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุุตสูาหการ
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอุนปลัายหร่อุเท่ยบัเท่า
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564)

1. รหัสูแลัะช่�อหลัักสููตร
   รหัสู     : 25481111102245
   ช่�อภัาษาไทย : หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
     สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
   ช่�อภัาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Safety                  
     Engineering 
  
2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
 ช่�อเต็ม (ภัาษาไทย) : วิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
        (วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย) 
 ช่�อย่อ  (ภัาษาไทย) : วิศ.บั. (วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย)
 ช่�อเต็ม (ภัาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Safety 
        Engineering) 
 ช่�อย่อ  (ภัาษาอังกฤษ) : B. Eng. (Safety Engineering) 

3. วิิชาเอก/ควิามเช่�ยวิชาญเฉพาะของหลัักสููตร : ไม่มี

4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร : 143 หน่วิยกิต
 
5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั : หลัักสููตรระดับัปริญญาตรี 4 ปี
 5.2 ประเภัทของหลัักสููตร : หลัักสููตรปริญญาตรีทางวิิชาการ
 5.3 ภัาษาที�ใช้ : การจััดการเรียนการสูอนใช้ภัาษาไทยเป็นหลััก โดย
ในบัางรายวิิชามีการใช้เอกสูารแลัะตำาราเป็นภัาษาอังกฤษ
 5.4 การรับัเข้าศึกษา : รับัทั�งนักศึกษาไทยแลัะนักศึกษาต่างชาติ
ที�สูามารถใช้ภัาษาไทยได้เป็นอย่างดี
        5.5 ควิามร่วิมมือกับัสูถาบัันอื�น : เป็นหลัักสููตรเฉพาะของ
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ที�จััดการเรียนการสูอนโดยตรง
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จัการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสูาขา
วิิชาเดียวิ

6. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา
 1) วิิศวิกรควิามปลัอดภััย (Safety Engineer)
 2) เจ้ัาหน้าที�ควิามปลัอดภััยในการทำางานระดับัวิิชาชีพ (Safety 
Officer, Professional Level) หรือ จัป.วิิชาชีพ
 3) นักสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม (Industrial Hygienist)
 4) นักอาชีวิอนามัย (Occupational Health Officer)
 5) พนักงานตรวิจัควิามปลัอดภััย (Safety Auditor)
 6) ผูู้้ชำานาญการด้านควิามปลัอดภััย (Safety Officer, Senior 
Professional Level)
 7) เจ้ัาหน้าที�ให้บัริการตรวิจัวัิดสูภัาพแวิดล้ัอม (Environmental 
Sampling Officer)
 8) นักวิิชาการหรือนักวิิจััย (Academic Scholar or Researcher)
สูามารถประกอบัอาชีพตามที�ระบุัแลัะอาชีพอื�นๆ ได้ ยกเว้ินอาชีพที�ต้อง
ขอใบัประกอบัวิิชาชีพวิิศวิกรรมควิบัคุม (ก.วิ.)

7. ควิามสัูมพันธ์์กับัหลัักสููตรอ่�นท่�เปิดสูอนในคณะ/ภัาควิิชาอ่�นของ
สูถาบััน 
 หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิาม
ปลัอดภััย ได้กำาหนดให้นักศึกษาที�เข้าเรียนจัะต้องได้เรียนรู้ในกลุ่ัมวิิชาปรับั
เพิ�มพื�นฐานทางด้านวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ ให้ครบั 22 หน่วิยกิต 
แลัะ 12 หน่วิยกิตตามลัำาดับั  เพื�อให้นักศึกษาได้มีการเพิ�มพูนควิามรู้แลัะ
ปรับักระบัวินการควิามคดิใหสู้อดคลัอ้งกบััหลัักการทางวิิทยาศาสูตรแ์ลัะ
วิิศวิกรรมศาสูตร์  ในขณะเดียวิกันจัะต้องได้เรียนรู้ในกลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์
แลัะสัูงคมศาสูตร์ เพื�อเพิ�มพูนทักษะควิามเป็นมนุษย์แลัะการปรับัตัวิให้
อยูร่อดในสูงัคมยคุปจััจุับััน โดยสูาขาวิิชาไดมี้การประสูานงานรว่ิมกบััคณะ
แลัะสูาขาวิิชาอื�นๆ ซึ่ึ�งนกัศกึษาจัะตอ้งเข้าเรียนในรายวิิชาพื�นฐานดงักลัา่วิ
ดังนี�
 7.1 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดสูอนโดยคณะ/ภัาควิิชา/
หลัักสููตรอื�น
 1)  หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป เปิดสูอนโดยคณะศิลัปศาสูตร์แลัะ
วิิทยาศาสูตร์ ได้แก่
 - กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ 
 - กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ 
 - กลุ่ัมวิิชาภัาษา 
 - กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 
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 2)  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานวิิชาชีพ เปิดสูอนโดยคณะวิิศวิกรรมศาสูตร์ 
ได้แก่ 
 - กลุ่ัมวิิชาฟิิสิูกส์ู 
 - กลุ่ัมวิิชาเคมี 
 - กลุ่ัมวิิชาคณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 
 3)  หมวิดวิิชาเลืัอกเสูรี ได้แก่ รายวิิชาที�เปิดสูอนในระดับัปริญญา
ตรีของสูาขาวิิชาต่างๆ ภัายในมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
 7.2 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดสูอนให้ภัาควิิชา/หลัักสููตร
อื�นต้องมาเรียน สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยได้เปิดสูอนรายวิิชาใน
หลัักสููตรให้กับัสูาขาวิิชาหรือคณะอื�น เพื�อเรียนในหมวิดวิิชาเฉพาะหรือ
หมวิดวิิชาเลืัอกเสูรีของมหาวิิทยาลััย
 7.3  การบัริหารจััดการ ดำาเนินการโดยคณะกรรมการบัริหาร
หลัักสููตร ซึึ่�งมีหัวิหน้าสูาขาวิิชา (ประธานหลัักสููตร) เป็นผูู้้รับัผิู้ดชอบัหลััก
แลัะการดำาเนินงานทางวิิชาการจัะอยูใ่นข้อกำาหนดแลัะระเบีัยบั ภัายใต้
ข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ วิ่าด้วิยการศึกษาระดับัปริญญาตร ี
พ.ศ. 2559 

1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
             มุ่งเน้นการพัฒนาบััณฑิิตให้มีควิามรู้ ควิามสูามารถ ควิาม
เชี�ยวิชาญทั�งภัาคทฤษฎีีแลัะภัาคปฏิิบััติต่องานด้านวิิศวิกรรมควิาม
ปลัอดภััย อาชีวิอนามัย แลัะสูภัาพแวิดล้ัอมในการทำางาน ที�พร้อมปฏิิบััติ
งาน   มีควิามรับัผิู้ดชอบั บันพื�นฐานของคุณธรรม จัริยธรรม สูอดคลั้อง
กับัการพัฒนาอุตสูาหกรรมแลัะเทคโนโลัยีสูมัยใหม่  แลัะสูามารถเรียนรู้
พัฒนาตนเองได้ตลัอดชีวิิต  
 1.2 ควิามสูำาคัญ
  เป็นหลัักสููตรปริญญาตรีทางวิิชาชีพหรือปฏิิบััติการที�มุ่งผู้ลิัตบััณฑิิต
ให้มีควิามรู้ทั�งภัาคทฤษฎีีแลัะภัาคปฏิิบััติ  เน้นควิามรู้ สูมรรถนะแลัะ
ทักษะด้านวิิชาชีพตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวิิชาชีพหรือมีสูมรรถนะ
แลัะทักษะดา้นการปฏิิบััติเชิงเทคนคิในศาสูตรด้์านวิิศวิกรรมแลัะประยกุต์
ศาสูตร์ทางด้านวิิศวิกรรมศาสูตร์ ทางด้านควิามปลัอดภััย  อาชีวิอนามัย 
แลัะสูภัาพแวิดล้ัอมในการทำางาน แลัะองค์ควิามรู้ต่างๆ มาใช้ในการ
วิิเคราะห์ ประเมิน ตรวิจัสูอบั แลัะออกแบับัอย่างเป็นระบับั ตอบัสูนอง
ต่อควิามต้องการของตลัาดแรงงาน โดยผู่้านการฝึึกงานในสูถานประกอบั
การ หรือสูหกิจัศึกษา  ตามเกณฑ์ิมาตรฐานการศึกษาสูำานักงานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา แลัะเกณฑิใ์นการพจิัารณาวิฒิุการศกึษาปรญิญา
ตรีสูาขาอาชวีิอนามัยหรือเทียบัเท่า ของสูำานักควิามปลัอดภััยแรงงาน กรม
สูวัิสูดิการแลัะคุ้มครองแรงงาน 
 1.3 วัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
  1) เพื�อผู้ลัิตบััณฑิิตที�มีควิามรู้ควิามสูามารถด้านวิิศวิกรรมควิาม
ปลัอดภััย อาชีวิอนามัย แลัะสูภัาพแวิดล้ัอมในการทำางาน แลัะสุูขศาสูตร์
อุตสูาหกรรม โดยสูามารถปฏิิบััติงานในตำาแหน่งเจ้ัาหน้าที�ควิามปลัอดภััย
ในการทำางานระดับัวิิชาชีพ(จัป.วิิชาชีพ)ตามกฎีหมาย  ตำาแหน่งวิิศวิกร
หรือตำาแหน่งอื�นๆได้  ตามนโยบัายของรัฐบัาลั แผู้นพัฒนาประเทศ แลัะ
ควิามตอ้งการกำาลัังคนของตลัาดแรงงานแลัะสูงัคมทั�งในภัาคอตุสูาหกรรม 
ภัาครัฐ แลัะอุตสูาหกรรมการบัริการต่างๆ 
 2)  เพื�อผู้ลัิตบััณฑิิตที�มีควิามรู้เชี�ยวิชาญทั�งภัาคทฤษฎีีแลัะภัาค
ปฏิิบััติเพื�อประยุกต์ศาสูตร์ทางด้าน วิิศวิกรรมศาสูตร์ แลัะวิิทยาศาสูตร์
ด้านควิามปลัอดภััย  อาชีวิอนามัย แลัะสูภัาพแวิดล้ัอมในการทำางาน รวิม
ทั�งด้านภัาษาตามมาตรฐานสูากลั ในการประยุกต์ควิามรู้ไปใช้ในการ
ตระหนัก ประเมิน แลัะควิบัคุมอันตรายแลัะปัจัจััยเสีู�ยงต่างๆในสิู�ง
แวิดล้ัอมการทำางาน รวิมทั�งบัริหารจััดการแลัะสืู�อสูาร เพื�อให้เกิดสูภัาพ
การทำางานที�ปลัอดภััย
 3)  เพื�อผู้ลัติบััณฑิิตที�มีควิามรู้คู่คณุธรรม จัริธรรม แลัะจัรรยาบัรรณ
ในวิิชาชีพ สูามารถนำาควิามรู้ที�ได้ไปประกอบัสัูมมาอาชีพได้เป็นอย่างดีทั�ง
ตำาแหน่งของลูักจ้ัางของสูถานประกอบักิจัการ หรือเจ้ัาของสูถานประกอบั
กิจัการ

ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร
1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1 ระบับั 
 ระบับัการศึกษาใช้ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภัาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่ังออกเปน็ 2 ภัาคการศกึษา ซึ่ึ�ง 1 ภัาคการศกึษาปกตมีิระยะเวิลัาศกึษา
ไม่น้อยกว่ิา 15 สัูปดาห์ แลัะภัาคฤดูร้อนให้กำาหนดระยะเวิลัาโดยสัูดสู่วิน
เทียบัเคียงได้กับัการศึกษาภัาคปกติ ข้อกำาหนดต่าง ๆ  เป็นไปตามข้อบัังคับั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย ์ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
แลัะ ข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ วิ่าด้วิยการศึกษาระดับั 
ปริญญาตรี (ฉบัับัที� 2) พ.ศ. 2560   
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 1.2 การจัำดการศึกษาภัาคฤดูร้อน
 มีการจััดการเรียนการสูอนการศึกษาภัาคฤดูร้อน ทั�งนี�ให้ขึ�นอยู่กับั
คณะกรรมการประจัำาหลัักสููตร แลัะคณะกรรมการบัริหารคณะ
วิิศวิกรรมศาสูตร์ มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ โดยการศึกษาภัาคฤดูร้อน 
กำาหนดให้มีระยะเวิลัาศึกษาไม่น้อยกว่ิา 8 สัูปดาห์ แลัะจัำานวินหน่วิยกิต
เทียบัเคียงกันได้กับัการศึกษาปกติ 
 1.3 การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภัาค
 - ไม่มี -

2.  การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1  วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน
       ภัาคเรียนที� 1 :   เดือนสิูงหาคม - ธันวิาคม
 ภัาคเรียนที� 2 :   เดือนมกราคม - พฤษภัาคม
 ภัาคฤดูร้อน :   เดือนมิถุนายน - กรกฎีาคม
 ใช้เวิลัาศกึษาไมเ่กิน 8 ปีการศึกษา สูำาหรับัการลังทะเบัยีนเรียนเตม็
เวิลัา แลัะไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สูำาหรับัการลังทะเบีัยนเรียนไม่เต็มเวิลัา
 2.2  คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา
         สูำาเร็จัการศกึษาระดบััมัธยมศกึษาตอนปลัายหรอืเทียบัเท่า หรือ
เทียบัโอนมาจัากสูถาบัันการศกึษาแหง่อื�น ผู่้านการสูอบัคดัเลัอืกเข้าศึกษา
ตามเกณฑิ์ของ สูกอ. หรือผู่้านการคัดเลืัอก (รับัตรง) ตามข้อบัังคับัของ
มหาวิิทยาลััย คุณสูมบััติผูู้้ที�เข้าศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บัังคบััมหาวิิทยาลััย
เอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัปริญญาตรี พ.ศ.2559 แลัะ ผูู้้ที�เข้า
ศึกษาหลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
ต้องมีคุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา ตามเกณฑิ์ในการพิจัารณาวิุฒิการศึกษา
ปริญาตรสีูาขาอาชวีิอนามยั หรือเทียบัเท่าฯ ที�กรมสูวัิสูดิการแลัะคุ้มครอง
แรงงานกำาหนด ดังนี�
 1) สูำาเร็จัการศึกษาระดับัชั�นมัธยมศึกษาตอนปลัาย (ม.6)  สูาย
วิิทยาศาสูตร์-คณิตศาสูตร์ หรือ มีพื�นฐานควิามรู้ด้านวิิทยาศาสูตร์-
คณิตศาสูตร์อย่างเพียงพอ
 2) สูำาเร็จัการศึกษาระดับัชั�นมัธยมศึกษาตอนปลัาย (ม.6) ไมใ่ช่สูาย
วิิทยาศาสูตร์-คณิตศาสูตร์หรือมีพื�นฐานควิามรู้ด้านวิิทยาศาสูตร์-
คณิตศาสูตร ์ไม่เพยีงพอ โดยจัะตอ้งลังทะเบัยีนเรียนวิิชาปรับัเพิ�มพื�นฐาน
กลุ่ัมสูาระการเรียนรู้ทางวิิทยาศาสูตร์ให้ครบัจัำานวิน  22 หน่วิยกิต , 
คณิตศาสูตร์ให้ครบัจัำานวิน  12 หน่วิยกิต  ซึึ่�งสูถาบัันการศึกษาจัะเป็นผูู้้
จััดการเรียนการสูอนปรับัพื�นให้

 3) สูำาเร็จัการศึกษาระดับัประกาศนียบััตรวิิชาชีพ (ปวิช.) ในสูาขา
วิิชาช่างอุตสูาหกรรม หรือ ระดับัประกาศนียบััตรวิิชาชีพชั�นสููง (ปวิสู.) ใน
สูาขาวิิชาช่างอุตสูาหกรรม โดยการเทียบัโอนหน่วิยกิต  โดยจัะต้องลัง
ทะเบีัยนเรียนวิิชาปรับัเพิ�มพื�นฐานกลุ่ัมสูาระการเรียนรู้ทางวิิทยาศาสูตร์
ให้ครบั จัำานวิน  22 หน่วิยกิต,คณิตศาสูตร์ให้ครบัจัำานวิน  12 หน่วิยกิต  
ซึึ่�งสูถาบัันการศึกษาจัะเป็นผูู้้จััดการเรียนการสูอนปรับัพื�นให้ สูำาหรับัสูาขา
วิิชาอื�นๆ นอกจัากที�กลั่าวิข้างต้นให้อยู่ในดุลัยพินิจัของคณะกรรมการ
ประจัำาหลัักสููตร
 4) สู ำาเร ็จัการศ ึกษาระด ับัปร ิญญาตร ีทางด ้านวิ ิทยาศาสูตร ์
วิ ิ ศ วิกรรมศาสูตร ์  อุตสูาหกรรมศาสูตร์  ครุศาสูตร์อุตสูาหกรรม 
สูาธารณสุูขศาสูตร์ พยาบัาลัศาสูตร์ แพทย์ศาสูตร์ นับัว่ิามีพื�นฐานควิาม
รู้ด้านวิิทยาศาสูตร์ คณิตศาสูตร์อยา่งเพียงพอ หากเป็นคุณวุิฒิการศึกษา
ในศาสูตรด้์านอื�นๆจัะตอ้งลังทะเบัยีนเรียนวิิชาปรบััเพิ�มพื�นฐานกลุ่ัมสูาระ
การเรียนรู้ทางวิิทยาศาสูตร์ให้ครบัจัำานวิน 22 หน่วิยกิต,คณิตศาสูตร์ให้
ครบัจัำานวิน 12  หน่วิยกิต  ซึึ่�งสูถาบัันการศึกษาจัะเป็นผูู้้จััดการเรียนการ
สูอนปรับัพื�นให้
 5)  มีคุณสูมบััติอื�นครบัถ้วินตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์ระบับัการศึกษา ระบับัการศึกษาเป็นแบับัชั�นเรียนแลัะเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชา
แลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้ามมหาวิิทยาลััยฯ 
  การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้าม
มหาวิิทยาลััย ให้เป็นไปตามหลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอนตามพระราชบััญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  ของสูำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา แลัะระเบัยีบัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย ์ว่ิาดว้ิยการเทยีบัโอน
ผู้ลัการเรียนระดับัปริญญาเข้าสูู่การศึกษาในระบับั พ.ศ. 2559 แลัะ
ประกาศมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ เรื�องการลังทะเบีัยนรายวิิชา ข้าม
สูถาบััน

3. หลัักสููตร 
 3.1 หลัักสููตร ม่รายลัะเอ่ยดดังต่อไปน่�
 3.1.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 
  หน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร ไม่น้อยกว่ิา  143 หน่วิยกิต 
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 3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร 
  นักศึกษาจัะตอ้งลังทะเบัยีนศกึษารายวิิชารวิมไมน้่อยกวิา่  143 
หน่วิยกิต โดยให้ศึกษาในรายวิิชาต่างๆ จันครบัตามโครงสูร้างองค์
ประกอบัแลัะข้อกำาหนดของหลัักสููตร ดังนี�      
 1. หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป  30    หน่วิยกิต
     - กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์     3    หน่วิยกิต
  - กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์   6   หน่วิยกิต
    - กลุ่ัมวิิชาภัาษา  12   หน่วิยกิต
       - กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์        9   หน่วิยกิต
 2.  หมวิดวิิชาเฉพาะ   107   หน่วิยกิต
 2.1  วิิชาเฉพาะพื�นฐาน จัำานวิน 46 หน่วิยกิต ประกอบัด้วิย 
  - กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศาสูตร์   22 หน่วิยกิต
    แลัะวิิทยาศาสูตร์ 
  - กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรม  24 หน่วิยกิต
 2.2  วิิชาเฉพาะด้าน      จัำานวิน  61  หน่วิยกิต ประกอบัด้วิย
 2.2.1 กลุ่ัมวิิชาบัังคับัทางวิิศวิกรรมหรือวิิชาชีพเฉพาะ
    สูาขาอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภััย  จัำานวิน  55 หน่วิยกิต  
ประกอบัด้วิย
  - กลุ่ัมวิิชาด้านวิิศวิกรรมแลัะการควิบัคุม   20   หน่วิยกิต
    สิู�งแวิดล้ัอมในการทำางาน     
  - กลุ่ัมวิิชาด้านควิามปลัอดภััยแลัะ  18 หน่วิยกิต
    การบัริหารควิามปลัอดภััย          
  - กลุ่ัมวิิชาด้านอาชีวิอนามัยแลัะ  17  หน่วิยกิต
    สุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม       
 2.2.2  กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรม จัำานวิน  6  หน่วิยกิต โดยเลืัอก
จัากกลุ่ัมวิิชาดังนี�
  - กลุ่ัมวิิชาด้านวิิศวิกรรมแลัะการควิบัคุม        -   หน่วิยกิต
    สิู�งแวิดล้ัอมในการทำางาน     
  - กลุ่ัมวิิชาด้านควิามปลัอดภััยแลัะ    - หน่วิยกิต
    การบัริหารควิามปลัอดภััย          
  - กลุ่ัมวิิชาด้านอาชีวิอนามัยแลัะ
    สุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม   -  หน่วิยกิต

 3.  หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่     6    หน่วิยกิต
 3.1.3  หลัักเกณฑ์ิการกำาหนดรหัสูวิิชา
  คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์มีหลัักเกณฑ์ิการกำาหนดรหัสูวิิชาของสูาขา
วิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย โดยใช้รหัสูวิิชาใช้เลัขอารบิัก 6 หลััก นำาหน้า
ชื�อทุกวิิชาในหลัักสููตร
 1) เลัขหลัักแสูน หลัักหมื�น หมายถึง คณะ หรือ หมวิดวิิชาศึกษา
ทั�วิไป ดังนี�
 70xxxx หมายถึง หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 71xxxx หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 72xxxx หมายถึง คณะบัริหารธุรกิจั
 73xxxx หมายถึง คณะศิลัปศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์
 74xxxx หมายถึง คณะนิติศาสูตร์
 2) เลัขหลัักพัน หมายถึง สูาขาวิิชาหรือวิิชาแกนร่วิม ดังนี�
 xx0xxx หมายถึง วิิชาแกนร่วิมของคณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xx1xxx หมายถึง สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอิเล็ักทรอนิกส์ู
 xx2xxx หมายถึง สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิา
 xx3xxx หมายถึง สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกลั
 xx5xxx หมายถึง สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุตสูาหการ
 xx6xxx หมายถึง สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
 xx7xxx หมายถึง สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
 xx9xxx หมายถึง สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเตอร์
 3) ตัวิเลัขหลัักร้อยแสูดงถึงกลุ่ัมวิิชา ดังนี�
 หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 xxx1xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาภัาษา
 xxx4xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์
   คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx1xx   หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาโครงงานวิิศวิกรรม
   สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
 7171xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศาสูตร์แลัะ
   วิิทยาศาสูตร์
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 7172xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรม
 7173xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาด้านวิิศวิกรรมแลัะการควิบัคุม
   สิู�งแวิดล้ัอมในการทำางาน
 7174xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาชีพด้านควิามปลัอดภััยแลัะการ  
   บัริหารควิามปลัอดภััย
 7175xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาชีพด้านอาชีวิอนามัยแลัะสุูข
   ศาสูตร์อุตสูาหกรรม
 4) ตัวิเลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดับัวิิชาที�มีอยู่ใน
แต่ลัะกลุ่ัม
 
 3.1.4 รายวิิชาในหลัักสููตร
  3.1.4.1)  หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป  30  หน่วิยกิต
            นักศึกษาจัะต้องศึกษารายวิิชาในหลัักสููตรวิิชาศึกษาทั�วิไป รวิม
แล้ัวิไม่น้อยกว่ิา 30 หน่วิยกิต ตามโครงสูร้างแลัะองค์ประกอบัของ
หลัักสููตรวิิชาศึกษาทั�วิไป ดังนี�
 (1)  กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์  ไม่น้อยกว่ิา  3  หน่วิยกิต ให้เลืัอก
ศึกษาจัากรายวิิชาดังต่อไปนี�         
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
    (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
700101 ดนตรีกับัชีวิิต 3(3-0-6)
 (Music and Life) 
700102 มนุษย์กับัคุณค่าทางอารยธรรม       3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization) 
700103 ปรัชญาแลัะศาสูนาเพื�อคุณค่าชีวิิต       3(3-0-6)
  (Philosophy, Religion and Value of Life) 
700104 สุูนทรียภัาพของชีวิิต               3(3-0-6)
 (Aesthetics for Life)
700105 การคิดเชิงวิิเคราะห์ แลัะควิามคิดสูร้างสูรรค์     3(3-0-6)
 (Analytical and Creative Thinking)
700106 จิัตสูาธารณะ      3(3-0-6)
 (Public Minded)
700107 ควิามฉลัาดทางอารมณ์    3(3-0-6)
         (Emotional Intelligence)
       (2)  กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ ไม่น้อยกว่ิา  6  หน่วิยกิต ให้เลืัอก
ศึกษาจัากรายวิิชาดังต่อไปนี�

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
700201 จิัตวิิทยาเพื�อการดำาเนินชีวิิต    (3-0-6)
 (Psychology for Living) 
700202 วิิถีของสัูงคม                 3(3-0-6) 
 (Path of Society) 
700203 พลัเมืองดิจิัทัลั         3(3-0-6)
 (Digital Citizenship)   
700204 ควิามสูง่าแห่งตน      3(3-0-6)
 (Personality Development) 
700205 ควิามเป็นพลัเมืองในกระแสูโลักาภิัวัิตน์      3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization )      
700206 กฎีหมายในการดำาเนินชีวิิต      3(3-0-6)
 (Law for Living) 
700207 เศรษฐกิจัพอเพียงแลัะการประยกุต์ใช้      3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application) 
700208  จิัตวิิทยาเชิงบัวิก      3(3-0-6)
 (Positive Psychology) 
700209 ควิามรู้แลัะทักษะการจััดการทางการเงิน      3(3-0-6)
 (Financial Literacy)
700210 นวัิตกรรมกับัการเป็นผูู้้ประกอบัการ 3(3-0-6)
 (Innovation and Entrepreneurship)
700211 สิู�งแวิดล้ัอมกับัการพัฒนาที�ยั�งยนื   3(3-0-6)
 (Environmental and Sustainable Development)
 (3)  กลุ่ัมวิิชาภัาษา ไม่น้อยกว่ิา  12  หน่วิยกิต ให้ศึกษารายวิิชา
ต่อไปนี�จัำานวิน 12 หน่วิยกิต ได้แก่ 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
700301 ภัาษาอังกฤษในชีวิิตประจัำาวัิน      3(2-2-5) 
 (English in Daily Life) 
700302 ภัาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร      3(3-0-6) 
 (English for Communication)
700303 การพัฒนาทักษะภัาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ 3(3-0-6)        
 (Integrated  English Language Skills Development) 
700304 การฟัิง การพูด ภัาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 (Listening  and  Speaking  English)
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 (4)  กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ ไม่น้อยกว่ิา  9  
หน่วิยกิตให้ศึกษารายวิิชาต่อไปนี�จัำานวิน 3  หน่วิยกิต ได้แก่
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
                                       (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
700407 คณิตศาสูตร์ทั�วิไป        3(3-0-6)
 (General Mathematics)
แลัะให้เลืัอกศึกษาอีกไม่น้อยกว่ิา  6  หน่วิยกิต จัากรายวิิชาดังต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
   (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
700401 คอมพิวิเตอร์แลัะการประยุกต์สูร้าง 3(3-0-6)
 ประโยชน์ในชีวิิตประจัำาวัิน       
 (Computer and Applications Benefits for Everyday Life) 
700402  วิิทยาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยีเพื�อชีวิิตสูมัยใหม่       3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life) 
700403 ชีวิิตกับัสิู�งแวิดล้ัอม       3(3-0-6) 
 (Life and Environment) 
700404 การจััดการสูารสูนเทศยุคใหม่      3(3-0-6)
 (Modern Information Management) 
700405  เทคโนโลัยีสูารสูนเทศเพื�องานสูำานักงาน      3(2-2-5)
 (Information Technology for Office Productivity)
700406  คณิตศาสูตร์แลัะสูถิติทั�วิไป      3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)       
700408 สูถิติเพื�อการจััดการแลัะการตัดสิูนใจั      3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision) 
700409 ระบับัสูารสูนเทศสูำาหรับัธุรกิจัยุคดิจิัทัลั          3(2-2-6)
 (IT for Digital Business)    
700410  การจััดการเทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรม      3(3-0-6)
 (Technology and Innovation Management)
700411 ปัญญาประดิษฐ์ แลัะวิิทยาการข้อมูลัเพื�อธุรกิจั         3(3-0-6) 
  (AI and Data Science for Business)

 3.1.4.2)  หมวิดวิิชาเฉพาะ 107  หน่วิยกิต     ประกอบัด้วิย
         1)  วิิชาเฉพาะพ่�นฐาน 46  หน่วิยกิต
 ให้ศึกษารายวิิชาต่างๆ ในกลุ่ัมวิิชาดังต่อไปนี�
 1.1)  กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางคณิตศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร ์
22หน่วิยกิตรหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       
หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
710101 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม1      3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1)
710102  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม2      3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2)
710104  ฟิิสิูกส์ูทั�วิไป 1      3(3-0-6)
  (General Physics 1)
710105  ปฏิิบััติการฟิิสิูกส์ูทั�วิไป 1      1(0-3-1)
  (General Physics Laboratory 1)
710106  ฟิิสิูกส์ูทั�วิไป 2      3(3-0-6)
  (General Physics 2)
70107  ปฏิิบััติการฟิิสิูกส์ูทั�วิไป 2      1(0-3-1)
  (General Physics Laboratory 2)
710108  เคมีทั�วิไป      3(3-0-6)
  (General Chemistry)
710109  ปฏิิบััติการเคมีทั�วิไป      1(0-3-1)
  (General Chemistry Laboratory)
717101  ชีวิวิิทยาแลัะจุัลัชีวิวิิทยา       2(2-0-4)
  (Bilogy and Microbiology)
717102  พื�นฐานกายวิิภัาคศาสูตร์แลัะสูรีรวิิทยาของมนุษย์       2(2-0-4)
  (Basic Human Anatomy and physiology)
 1.2)  กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรม          24   หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
710201 เขียนแบับัวิิศวิกรรม      3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
710202  กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม      3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
710203  วัิสูดุวิิศวิกรรม      3(3-0-6)
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 (Engineering Materials)
710204  การโปรแกรมคอมพิวิเตอร์      3(2-3-5)
 (Computer Programming)
717201  หลัักการทางวิิศวิกรรมสูำาหรับังานควิามปลัอดภััย   3(3-0-6)
            อาชีวิอนามัยแลัะสิู�งแวิดล้ัอม      
 (Principles of Engineering for Occupational 
            Health,Safety and Environment)
717202  สูถิติสูำาหรับังานวิิจััยทางวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย      3(3-0-6)
 (Statistics for Safety Engineering Research)
717203  หลัักการพื�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิา      3(2-3-5)
 (Fundamental of Electrical Engineering)
717204 มาตรฐานการจััดการด้านควิามปลัอดภััย  3(3-0-6)
 อาชีวิอนามัยแลัะสิู�งแวิดล้ัอม       
 (International Standard for Occupational Health and  
            Safety Environment  Management System)
 2)  วิิชาเฉพาะด้าน 61 หน่วิยกิต     ประกอบัด้วิย
 2.1) กลุ่ัมวิิชาบัังคบััทางวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย 55หนว่ิยกิต     
ให้ศึกษารายวิิชาต่างๆ ในกลุ่ัมวิิชาดังต่อไปนี�
           2.1.1) กลุ่ัมวิิชาด้านวิิศวิกรรมแลัะการควิบัคุมสิู�งแวิดล้ัอมใน
การทำางาน   20 หน่วิยกิต  
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
                                     (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
 717301 วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงานอุตสูาหกรรม      3(3-0-6)
 (Industrial Safety Engineering)
 717302 ปฏิิบััติการวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงาน  1(0-3-1)
 อุตสูาหกรรม    
   (Industrial Safety Engineering Laboratory)
717303 วิิศวิกรรมปอ้งกันเหตฉุุกเฉนิจัากสูารเคมแีลัะอคัคภัีัย   3(3-0-6)
   (Chemical and Fire Emergency Protection Engineering )
717304 ปฏิิบััติการวิิศวิกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉิน 1(0-3-1)
 จัากสูารเคมีแลัะอัคคีภััย       
 (Chemical and Fire Emergency Protection Engineering 
 laboratory)

717305 วิิศวิกรรมการออกแบับัระบัายอากาศในงาน 3(3-0-6) 
 อุตสูาหกรรม   
 (Industrial Ventilation Engineering Design)
717306 วิิศวิกรรมการควิบัคุมมลัพิษทางอากาศแลัะเสีูยง      3(3-0-6)
   (Air and Noise Polution Control Engineering)
 717307 วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงานก่อสูร้าง      3(3-0-6)
   (Safety Engineering in Construction)
 717308 โครงงานวิิศวิกรรม1      1(0-3-1)
 (Engineering Project 1)
 717309 โครงงานวิิศวิกรรม2      2(0-6-2)
 (Engineering Project 2)
 2.1.2)  กลุ่ัมวิิชาด้านควิามปลัอดภััยแลัะการบัริหารควิาม
ปลัอดภััย  18  หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
 717401 กระบัวินการผู้ลิัตทางอุตสูาหกรรมแลัะอันตราย      3(3-0-6)
      (Industrial Processes and Hazards)
717402  กฎีหมายควิามปลัอดภััย อาชีวิอนามัย แลัะสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
      (Occupational Health Safety and Environmental Laws)
717403  การประเมินแลัะการจััดการควิามเสีู�ยง   3(3-0-6)
 ในงานอุตสูาหกรรม  
    (Industrial Risk Assessment and Management)
717404  จิัตวิิทยาอุตสูาหกรรมแลัะการบัริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
      (Human Resource Management and Organizational   
 Psychology)
717405  การบัริหารงานอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภััย     3(3-0-6)
      (Occupational Health  and  Safety Management)
 717406 การยศาสูตร์ 3(3-0-6)
 (Ergonomics)
     2.1.3)  กลุ่ัมวิิชาดา้นอาช่วิอนามยัแลัะสูขุศาสูตรอุ์ตสูาหกรรม 
17  หน่วิยกิต
 รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ      หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
717501 หลัักสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม                    3(3-0-6)
 (Principles of Industrial Hygiene)
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717502 การเก็บัแลัะวิิเคราะห์ตัวิอย่างด้าน  3(3-0-6)
 สุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม                 
 (Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
717503 พิษวิิทยาด้านอาชีวิอนามัย      3(3-0-6)
 (Occupational Toxicology) 
717504  อาชีวิเวิชศาสูตร์แลัะวิิทยาการระบัาด      3(3-0-6)
 (Occupational Medicine and Epidemiology
717505  การปฐมพยาบัาลัในสูถานประกอบัการ      2(2-0-4)
 (First Aid in Workplaces)
717506 ปฏิิบััติการสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรมแลัะ 1(0-3-1)
 ควิามปลัอดภััย 1   
 (Industrial Hygiene and Safety Practice 1)
717507 ปฏิิบััติการสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรมแลัะ 1(0-3-1)
 ควิามปลัอดภััย 2    
 (Industrial Hygiene and Safety Practice 2)
717508 การฝึึกงานภัาคสูนาม 1(0-0-320ชม.)
 (Field Training)
     2.1.4)  กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกทางวิิศวิกรรม 6  หน่วิยกิต
        ให้เลืัอกเรียนรายวิิชาจัากกลุ่ัมต่างๆดังนี� เพื�อให้ได้หน่วิยกิตรวิม 
6 หน่วิยกิต
       2.1.4.1) กลุ่ัมวิิชาด้านวิิศวิกรรมแลัะการควิบัคุมสิู�งแวิดล้ัอม
ในการทำางาน 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
                                  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
717310 วิิศวิกรรมการอนุรักษ์พลัังงาน   3(3-0-6)
  (Energy Conservation Engineering)
717311 หัวิข้อพิเศษในสูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย    3(3-0-6)
  (Special Topics in Safety Engineering)
717312 วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอมอุตสูาหกรรม  3(3-0-6)
 (Industrialized Environmental Engineering)
717313 วิิศวิกรรมการบัำาบััดนำ�าเสีูย      3(3-0-6)
 (Wastewater Treatment Engineering)
717314 วิิศวิกรรมการออกแบับัระบับัไฟิฟ้ิาแลัะแสูงสูว่ิาง 3(3-0-6)
            (Electrical and Illumination System Design Engineering)

717315 เทคนิคการก่อสูร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Techniques)
            2.1.4.2) กลุ่ัมวิิชาด้านควิามปลัอดภััยแลัะการบัริหารควิาม
ปลัอดภััย
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
717410 การจััดการกากของเสีูยอุตสูาหกรรม  3(3-0-6)
  (Industrial Waste Management)
717411 การประเมินแลัะวิิเคราะห์ผู้ลักระทบัด้านสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
 ในงานอุตสูาหกรรม  
  (Environmental Impact Assessesment for Industrial)
717412 การจััดการสูารเคมีแลัะวัิตถุอันตราย  3(3-0-6)
  (Management of Chemicals and Hazardous Materials)
717413  การบัริหารทางวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Administration)
      2.1.4.3) กลุ่ัมวิิชาด้านอาช่วิอนามัยแลัะสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภัาษาไทย/ช่�อวิิชาภัาษาอังกฤษ       หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
717510 วิิทยาการฝึึกอบัรมแลัะสัูมนาด้านอาชีวิอนามัย 3(3-0-6)
 แลัะควิามปลัอดภััย     
 (Occupational Health Safety and Seminar Training)

 3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่   6  หน่วิยกิต
 ให้นักศึกษาเลืัอกเรียนรายวิิชาที�เปิดสูอนระดับัปริญญาตรีใน
สูาขาวิิชาของคณะวิิชาต่าง ๆ ในมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์  จัำานวิน 6 
หน่วิยกิต 
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ปีท่� 1 ภัาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7001xx กลุ่ัมวิิชามนุษย์ศาสูตร์  3(3-0-6)
7002xx กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ (1) 3(3-0-6)
700301 ภัาษาอังกฤษในชีวิิตประจัำาวัิน 3(2-2-5)
700407 กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ (1)  3(3-0-6)
 คณิตศาสูตร์ทั�วิไป 
710104 ฟิิสิูกส์ูทั�วิไป 1 3(3-0-6)
710105 ปฏิิบััติการฟิิสิูกส์ูทั�วิไป 1 1(0-3-1)
710108 เคมีทั�วิไป 3(3-0-6)
710109 ปฏิิบััติการเคมีทั�วิไป 1(0-3-1)
 รวิม  20(17-8-37)

ปีท่� 1 ภัาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

7002xx กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ (2) 3(3-0-6)
700302 ภัาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
7004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ (2)  3(3-0-6)
710101 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
710106 ฟิิสิูกส์ูทั�วิไป 2 3(3-0-6)
710107 ปฏิิบััติการฟิิสิูกส์ูทั�วิไป 2 1(0-3-1)
710201 เขียนแบับัวิิศวิกรรม 3(2-3-5)
717101 ชีวิวิิทยาแลัะจุัลัชีวิวิิทยา 2(2-0-4)
 รวิม 21(19-6-40)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธ์ยมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า

ปีท่� 2 ภัาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

700303 การพัฒนาทักษะภัาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ 3(3-0-6)
710102 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6)
710202 กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
710204 การโปรแกรมคอมพิวิเตอร์ 3(2-3-5)
717102 พื�นฐานกายวิิภัาคศาสูตร์แลัะสูรีรวิิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4)
717501 หลัักสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
717505 การปฐมพยาบัาลัในสูถานประกอบัการ 2(2-0-4)
 รวิม 19(18-3-37)

ปีท่� 2 ภัาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

700304 การฟัิง การพูด ภัาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
7004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ (3)  3(3-0-6)
710203 วัิสูดุวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
717201 หลัักการทางวิิศวิกรรมสูำาหรับังานควิามปลัอดภััย   3(3-0-6)
 อาชีวิอนามัยแลัะสิู�งแวิดล้ัอม
717203 หลัักการพื�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิา 3(2-3-5)
717502 การเก็บัแลัะวิิเคราะห์ตัวิอย่างด้านสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
717xxx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกในวิิชาชีพ (1) 3(3-0-6)
 รวิม 21(20-3-41)
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธ์ยมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า

ปีท่� 3 ภัาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

717301 วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงานอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
717302 ปฏิิบััติการวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงานอุตสูาหกรรม 1(0-3-1)
717303 วิิศวิกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจัากสูารเคมีแลัะอัคคีภััย 3(3-0-6)
717304 ปฏิิบััติการการป้องกันเหตุฉุกเฉินจัากสูารเคมีแลัะอัคคีภััย 1(0-3-1)
717401 กระบัวินการผู้ลิัตทางอุตสูาหกรรมแลัะอันตราย 3(3-0-6)
717503 พิษวิิทยาด้านอาชีวิอนามัย 3(3-0-6)
717506 ปฏิิบััติการสุูขศาสูตร์ อุตสูาหกรรมแลัะควิามปลัอดภััย1 1(0-3-1)
717xxx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกในวิิชาชีพ (2) 3(3-0-6)
 รวิม 18(15-9-33)

ปีท่� 3 ภัาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

717204 มาตรฐานการจััดการด้านควิามปลัอดภััย 3(3-0-6)
 อาชีวิอนามัยแลัะสิู�งแวิดล้ัอม 
717305 วิิศวิกรรมการออกแบับัการระบัายอากาศในงาน 3(3-0-6)
 อุตสูาหกรรม 
717307 วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงานก่อสูร้าง 3(3-0-6)
717402 กฎีหมายอาชีวิอนามัย ควิามปลัอดภััย แลัะสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
717403 การประเมินแลัะการจััดการควิามเสีู�ยงในงานอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
717405 การบัริหารงานอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภััย 3(3-0-6)
717507 ปฏิิบััติการสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรมแลัะควิามปลัอดภััย2 1(0-3-1)
 รวิม 19(18-3-37)

ปีท่� 4 ภัาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

717202 สูถิติสูำาหรับังานวิิจััยทางวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย 3(3-0-6)
717306 วิิศวิกรรมการควิบัคุมมลัพิษทางอากาศแลัะเสีูยง 3(3-0-6)
717308 โครงงานวิิศวิกรรม 1 1(0-3-1)
717406 การยศาสูตร์ 3(3-0-6)
717504 อาชีวิเวิชศาสูตร์แลัะวิิทยาการระบัาด 3(3-0-6)
xxxxxx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกเสูรี (1) 3(3-0-6)
xxxxxx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกเสูรี (2) 3(3-0-6)
 รวิม 19(17-3-35)

ปีท่� 4 ภัาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

717404 จิัตวิิทยาอุตสูาหกรรมแลัะการบัริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
717309 โครงงานวิิศวิกรรม 2 2(0-6-2)
 รวิม 5(3-6-8)

ปีท่� 3 ภัาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

717508 การฝึึกงานภัาคสูนาม    (0-320-0ชม.)
 รวิม 1(0-320-0ชม.)
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1.องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัประสูบัการณ์วิิชาช่พภัาคสูนาม 
 เนื�องจัากสูถานประกอบัการต่างๆ มีควิามต้องการให้บััณฑิิตมี
ประสูบัการณ์ในวิิชาชีพก่อนเข้าสูู่การทำางานจัริง ดังนั�นในหลัักสููตรจึัง
มีรายวิิชา 717508 การฝึึกงานภัาคสูนาม แลัะบัังคับัให้นักศึกษาทุกคน
ลังทะเบัียนรายวิิชานี�  โดยผู้ลัการศึกษาของรายวิิชาจัะแสูดงได้ด้วิย
สัูญลัักษณ์ S (ผู้ลัการศึกษาผู่้าน) หรือ U (ผู้ลัการศึกษาไม่ผู่้าน) ซึึ่�งไม่มี
ค่าระดับัคะแนน
 1.1 ผู้ลัการเร่ยนรู้ของประสูบัการณ์ภัาคสูนาม
 ควิามคาดหวัิงในผู้ลัการเรียนรู้ประสูบัการณ์ภัาคสูนามของ
นักศึกษามีดังนี�
 1) ทักษะในการปฏิิบััติงานจัากสูถานประกอบัการ ตลัอดจันมี
ควิามเข้าใจัในหลัักการ ควิามจัำาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีีมากยิ�งขึ�น
 2) บูัรณาการองค์ควิามรู้ที�เรียนมาเพื�อนำาไปปฏิิบััติหน้าที�แลัะ
แก้ปัญหาที�เกิดขึ�นจัริง
 3) มีมนุษยสัูมพันธ์แลัะสูามารถทำางานร่วิมกับัผูู้้อื�นได้ดี
 4) มีระเบีัยบัวิินัย ตรงเวิลัา แลัะเข้าใจัวัิฒนธรรมขององค์กร 
ตลัอดจันสูามารถปรับัตัวิให้เข้ากับัสูถานประกอบัการได้
 1.2 ช่วิงเวิลัา
 ภัาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั�นปีที� 3 ฝึึกงานภัาคสูนามไม่น้อย
กว่ิา 320 ชั�วิโมง การจััดเวิลัาแลัะตารางสูอนจััดเต็มเวิลัาใน 1 ภัาคการ
ศึกษาฤดูร้อน
 2. ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย
 2.1 คำาอธิ์บัายโดยย่อ
 การทำาโครงงานของหลัักสููตร นักศึกษาจัะต้องลังทะเบีัยนเรียน
วิิชาว่ิาด้วิยการทำาโครงงานวิิศวิกรรม 3 รายวิิชา โดยมีลัำาดับัการลัง
ทะเบีัยนเรียนตามแผู้นการศึกษา ดังนี�ปีที� 4 ภัาคการศึกษาที� 1 ลัง
ทะเบีัยนวิิชา 717308 โครงงานวิิศวิกรรม 1 แลัะ 717202 สูถิติสูำาหรับั
งานวิิจััยทางวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย โดยมีข้อกำาหนดของการทำาโครง
งานวิิศวิกรรม คือ นักศึกษาต้องสูอบัผู่้านวิิชาบัังคับัเฉพาะสูาขา
วิิศวิกรรมวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยตามโครงสูรา้งหลัักสููตรที�กำาหนดไว้ิ 
ไม่น้อยกว่ิา 47 หน่วิยกิต หรือได้รับัอนุมัติจัากคณะกรรมการวิิชาการ
ประจัำาสูาขาวิิชาปีที� 4 ภัาคการศึกษาที� 2 ลังทะเบัียนวิิชา 717309 
โครงงานวิิศวิกรรม2 โดยมีข้อกำาหนดของรายวิิชาวิา่นักศึกษาตอ้งสูอบั
ผู่้านวิิชา 717308 โครงงานวิิศวิกรรม 1

 2.2 มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้
 นักศึกษาสูามารถวิิเคราะห์แลัะรวิบัรวิมข้อมูลัที�จัำาเป็นต้องใช้ในการ
ทำาวิิจััยเพื�อสูร้างองค์ควิามรู้ใหม่หรือพัฒนาต่อยอดจัากองค์ควิามรู้เดิม โดย
มีเนื�อหาสูาระที�เกี�ยวิข้องกบััการแกปั้ญหา สู่งเสูรมิ หรือสูนบััสูนุนการดำาเนิน
งานด้านอาชีวิอนามัยแลัะอาชีวิอนามัย รวิมทั�งสูามารถวิิเคราะห์แลัะเรียบั
เรียงผู้ลัการวิิจััยได้อย่างถูกต้องตามหลัักวิิชาการ
 2.3 ช่วิงเวิลัา 
 ภัาคการศึกษาที� 1 - 2  ของปีการศึกษาที� 4
 2.4 จำำานวินหน่วิยกิต
 จัำานวินหน่วิยกิตรวิม 6 หน่วิยกิต โดยแบ่ังเป็น 3 รายวิิชา ดังนี�
 717308 โครงงานวิิศวิกรรม 1        จัำานวิน   1  หน่วิยกิต
 717309 โครงงานวิิศวิกรรม 2     จัำานวิน   2  หน่วิยกิต
 717202 สูถิติสูำาหรับังานวิิจััย  จัำานวิน   3  หน่วิยกิต 
                  ทางวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย  
 2.5 การเตร่ยมการ
 สูาขาวิิชาฯ จััดให้มีการแนะนำาหัวิข้อโครงงานวิิศวิกรรมที�น่าสูนใจัใน
สูาขาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย พร้อมทั�งแนะนำาอาจัารย์ประจัำาที�สูามารถให้
คำาปรึกษาในการทำาวิิจััยในหัวิข้อเหลั่านั�นแก่นักศึกษาก่อนที�นักศึกษาลัง
ทะเบีัยนเรียนในปีที� 4 เพื�อให้นักศึกษาเลืัอกหัวิข้อวิิจััยหรือโครงงานที�อยู่ใน
ควิามสูนใจัของตนได้อยา่งแท้จัริง
 2.6 กระบัวินการประเมินผู้ลั
 การวัิดแลัะประเมินผู้ลัทำาโดยอาจัารย์ที�ปรึกษาซึ่ึ�งจัะพิจัารณาจัาก
คุณภัาพของขอ้เสูนอโครงงาน แลัะคณะกรรมการสูอบั โดยจัะพจิัารณาจัาก
ควิามเข้าใจัของนกัศึกษาในงานวิิจััยหรอืโครงงานที�จัะทำาแลัะการนำาเสูนอผู้ลั
งานวิิจััยเบืั�องต้นหรือนำาเสูนอควิามเป็นไปได้ของโครงงานหรืองานวิิจััย
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 หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม

1. ช่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in 
 Environmental Engineering

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 

ช่�อเต็ม (ไทย)  วิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม)
ช่�อย่อ (ไทย)  วิศ.บั. (วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม)
ช่�อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering 
  (Environmental Engineering) 
ช่�อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Environmental Engineering)

3. วิิชาเอกหร่อควิามเช่�ยวิชาญเฉพาะของหลัักสููตร 
 ไมมี
4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
 จำำานวินหน่วิยกิต รวิมตลัอดหลัักสููตร  145  หน่วิยกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั  
 เป็็นหลัักสููตรระดับัป็ริญญาตรี หลัักสููตร 4 ปี็
 5.2 ประเภทของหลัักสููตร (เฉพาะหลัักสููตรปริญญาตร่)
 เป็็นหลัักสููตรทางวิิชาการ
 5.3 ภาษาท่�ใช้
 การจัำดการเรียนการสูอนใช้ภาษาไทยเป็็นหลััก โดยในบัางรายวิิชา
มีการใช้เอกสูารแลัะตำาราเป็็นภาษาอังกฤษ

 5.4 การรับัเข้าศึกษา
 รับันักศึกษาไทย แลัะนกัศึกษาต่างชาตทีิ�สูามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็็นอย่างดี
 5.5 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น
 เป็็นหลัักสููตรเฉพาะของมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนยที์�จัำดการเรียน
การสูอนโดยตรง
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา
 ให้ป็ริญญาเพียงสูาขาวิิชาเดียวิ

6. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา
 6.1 วิิศวิกรสิู�งแวิดล้ัอมในหน่วิยงานเอกชนที�เกี�ยวิข้องกับังาน
วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม เช่น งานออกแบับั งานก่อสูร้าง งานผลิัตนำ�าป็ระป็า 
งานบัำาบััดนำ�าเสีูย งานกำาจัำดขยะชุมชนแลัะกากอุตสูาหกรรม แลัะการ
ป็ระเมนิผลักระทบัทางสิู�งแวิดล้ัอม เป็็นตน้ เป็็นผู้ป็ระกอบัการอสิูระ เช่น 
รับัเหมางานก่อสูร้างระบับับัำาบััด แลัะงานที�ป็รึกษาด้านสิู�งแวิดล้ัอม 
เป็็นต้น
 6.2 วิิศวิกรสิู�งแวิดลัอ้มในหนว่ิยงานของรฐับัาลั เช่น กรมควิบัคมุ
มลัพิษ กรมชลัป็ระทาน กรมทรัพยากรนำ�า สูำานักสิู�งแวิดล้ัอม เทศบัาลั
 6.3 วิิศวิกรสู่งเสูริมการขายผลิัตภัณฑ์ิในกลุ่ัมงานสิู�งแวิดล้ัอม
 6.4 อาจำารย์ผู้สูอนด้านวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอมหรือเทคโนโลัยี
อุตสูาหกรรมสิู�งแวิดลั้อมในสูถานศึกษาที�จัำดการเรียนการสูอนในระดับั
อนุป็ริญญา หรือเป็็นอาจำารย์ผู้ช่วิยสูอนด้านวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอมหรือ
เทคโนโลัยีอุตสูาหกรรมสิู�งแวิดล้ัอมในสูถานศึกษาที�จัำดการเรียนการสูอน
ในระดับัป็ริญญาตรีหรือสููงกว่ิา
 6.5 ผู้ช่วิยนักวิิจัำยด้านวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม

7. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 7.1 ปรัชญาของหลัักสููตร
 มุ่งเน้นการพัฒนาบััณฑิิตให้มคีวิามรู้ ทักษะ ควิามสูามารถ ควิาม
เชี�ยวิชาญทั�งภาคทฤษฎีีแลัะภาคป็ฏิิบััติต่องานด้านวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม  
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สูามารถสืู�อสูารแลัะทำางานรว่ิมกบััผู้อื�นไดอ้ยา่งมีป็ระสูทิธิิภาพ มุ่งเนน้ใน
การเป็็นผู้ป็ระกอบัวิิชาชีพที�ดี มีคุณธิรรม จำริยธิรรม ป็ฏิิบััติงานได้จำริง มี
ควิามรู้ ควิามเข้าใจำในพื�นฐานวิิชาชีพ  มีควิามรับัผิดชอบั สูอดคล้ัองกับั
การพัฒนาอุตสูาหกรรมแลัะเทคโนโลัยีสูมัยใหม่  สูามารถเรียนรู้แลัะ
พัฒนาตนเองได้ตลัอดชีวิิต
  7.2 ควิามสูำาคัญ 
 เป็็นหลัักสููตรป็ริญญาตรีทางวิิชาชีพที�มุ่งผลิัตบััณฑิิตให้มีควิามรู้
ทั�งภาคทฤษฎีีแลัะภาคป็ฏิิบััติ  เน้นควิามรู้ สูมรรถนะแลัะทักษะด้าน
วิิชาชีพตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวิิชาชีพหรือมีสูมรรถนะ แลัะทักษะ
ด้านการป็ฏิิบััติเชิงเทคนิคในศาสูตร์ด้านวิิศวิกรรมแลัะป็ระยุกต์ศาสูตร์
ทางด้านวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม ในการทำางาน แลัะนำาองค์ควิามรู้ต่างๆ มา
ใช้ในการวิิเคราะห ์ป็ระเมิน ตรวิจำสูอบั แลัะออกแบับัอยา่งเป็็นระบับั ตอบั
สูนองต่อควิามต้องการของตลัาดแรงงาน โดยผ่านการฝึึกงานในสูถาน
ป็ระกอบัการ หรือสูหกิจำศึกษา  ตามเกณฑ์ิมาตรฐานการศึกษาของ
สูำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แลัะเกณฑ์ิในการพิจำารณา
รายวิิชาที�กำาหนดตามมาตรฐานการป็ระกอบัวิิชาชพีทางดา้นวิิศวิกรรมสิู�ง
แวิดล้ัอมหรือเทียบัเท่าตามข้อกำาหนดของสูภาวิิศวิกร
 7.3 วัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร 
  7.3.1 เพื�อผลิัตบััณฑิิตด้านวิิชาการแลัะป็ฏิิบััติการ ระดับั
ป็ริญญาตรี ให้มีควิามรู้คู่คุณธิรรมแลัะจำริยธิรรมที�จำะป็ระกอบัวิิชาชีพด้าน
วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม ในสูาขาต่างๆ เช่น การออกแบับัแลัะดำาเนินการ
ระบับับัำาบััดนำ�าเสีูย  วิิศวิกรรมป็ระป็า วิิศวิกรรมขยะมลูัฝึอย การป็ระเมนิ
ผลักระทบัทางสิู�งแวิดล้ัอม วิิศวิกรรมสุูขาภิบัาลั เป็็นต้น โดยสูามารถนำา
ควิามรู้ไป็พัฒนาสัูงคมได้อย่างมีป็ระสิูทธิิภาพ ตามนโยบัายของรัฐบัาลั
ตามแผนพัฒนาป็ระเทศ แลัะควิามต้องการกำาลัังคนของตลัาดแรงงาน
แลัะสัูงคม ทั�งในภาคอุตสูาหกรรม ภาครัฐ แลัะอุตสูาหกรรมการบัริการ
ต่างๆ
  7.3.2 เพื�อตอบัสูนองต่อควิามต้องการของวิิศวิกรสิู�งแวิดล้ัอม 
แลัะสูอดคล้ัองกับัวิิวัิฒนาการทางเทคโนโลัยีด้านวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม

  7.3.3 เพื�อผลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้คู่คุณธิรรม จำริยธิรรม แลัะ
จำรรยาบัรรณในวิิชาชพี สูามารถนำาควิามรู้ที�ได้ไป็ป็ระกอบัอาชพีทั�งลูักจ้ำาง
แลัะนายจ้ำางได้อย่างมีควิามสุูข

ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร 
1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 ระบับัการจัำดการศึกษาเป็็นไป็ตามแนวิป็ฏิิบััติในการรับัทราบัการ
ให้ควิามเห็นชอบัหรืออนุมัติหลัักสููตรของสูถาบัันอุดมศึกษา ตามที�
สูำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด อาทิ ป็ระกาศกระทรวิง
ศึกษาธิิการ เรื�อง เกณฑิม์าตรฐานหลัักสููตรระดบััป็ริญญาตร ีพ.ศ. 2558,  
แนวิทางการบัริหารเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558,  
ข้อบัังคับัสูภาวิิศวิกรวิ่าด้วิยการรับัรองป็ริญญา ป็ระกาศนียบััตร หรือ
วุิฒิบััตร  ในการป็ระกอบัวิิชาชีพวิิศวิกรรมควิบัคุม ทางด้านวิิศวิกรรม
สิู�งแวิดล้ัอม พ.ศ. 2558,   ระเบีัยบัคณะกรรมการสูภาวิิศวิกรว่ิาด้วิยวิิชา
พื�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์ วิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรม แลัะวิิชาเฉพาะทาง
วิิศวิกรรม  ที�สูภาวิิศวิกรจำะให้การรับัรองป็ริญญา ป็ระกาศนียบััตร แลัะ
วุิฒิบััตร ในการป็ระกอบัวิิชาชีพวิิศวิกรรมควิบัคุม พ.ศ. 2558,  ป็ระกาศ
กระทรวิงศึกษาธิิการ เรื�อง มาตรฐานคุณวุิฒิระดับัป็ริญญาตรี สูาขา
วิิศวิกรรมศาสูตร์ พ.ศ. 2553,  ป็ระกาศกระทรวิงศึกษาธิิการ เรื�อง หลััก
เกณฑิก์ารกำาหนดชื�อป็รญิญา พ.ศ. 2549,  แนวิทางการป็ฏิิบััติตามกรอบั
มาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552,  แลัะแนวิป็ฏิิบััติ
ในการนำาเสูนอหลัักสููตรระดบััอุดมศกึษาตอ่สูำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวิมทั�งข้อกำาหนดแลัะกฎีระเบัียบัข้อบัังคับัต่างๆ ของ
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ โดยมีสูาระสูำาคัญดังต่อไป็นี�
 1.1 ระบับัการจัำดการศึกษาในหลัักสููตร 
 ใช้ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาค โดย 1 ปี็การศึกษาแบ่ังออกเป็็น 
2 ภาคการศกึษาป็กต ิ1 ภาคการศกึษาป็กตมีิระยะเวิลัาศกึษาไมน้่อยกว่ิา  
15  สัูป็ดาห์ โดย ให้เป็็นไป็ตามข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ ว่ิา
ด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559
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 1.2 การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีการจัำดการเรียนการสูอนภาคฤดูร้อน ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับัการ
พิจำารณาของคณะกรรมการป็ระจำำาหลัักสููตร แตไ่ม่น้อยกว่ิาจำำานวิน 1 ภาค
การศึกษา  ภาคการศึกษาลัะ 8 สัูป็ดาห์
 1.3 การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
 ไม่มี

2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1. วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน 
 ภาคการศึกษาที� 1 เดือน สิูงหาคม -  เดือนธัินวิาคม
 ภาคการศึกษาที� 2  เดือน มกราคม -  เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนาย น - เดือน กรกฎีาคม
 ภาคป็กติ แลัะภาคสูมทบั จำะมีเวิลัาเรียน ดังนี�
 ภาคป็กติ วัินอังคาร - วัินเสูาร์ เวิลัาเรียน 08.30 - 16.30 น.
 ภาคสูมทบั วัินอังคาร - วัินเสูาร์ เวิลัาเรียน 17.45 - 20.45 น.
  วัินอาทิตย์  เวิลัาเรียน 08.30 - 20.45 น.
 2.2. คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา 
 คุณสูมบััติของผู้เข้าศึกษาเป็็นไป็ตามขอ้บัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์ ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559 แลัะเกณฑ์ิในการ
พิจำารณาวุิฒิการศึกษาป็ริญาตรีสูาขาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอมดังนี�
  2.2.1 รับัผู้สูำาเร็จำการศึกษามัธิยมศึกษาตอนป็ลัาย (ม.6) หรือ
ป็ระกาศนียบััตรวิิชาชีพ (ป็วิช.) หรือเทียบัเท่าในสูาขาช่างอุตสูาหกรรม 
ได้แก่ ช่างโยธิา ช่างก่อสูร้าง  ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลัโรงงาน 
ช่างเชื�อมแลัะป็ระสูาน ช่างเทคนิคการผลัิต ช่างโลัหะแผ่น เทคโนโลัยี
เครื�องจัำกรกลัการเกษตร ช่างจัำกรกลัหนัก ช่างเทคนิคการหล่ัอ ช่างเครื�อง
มือวัิดแลัะควิบัคุมในอุตสูาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ู เทคโนโลัยีสิู�งทอ 
เทคนิคการทำาต้นแบับั สูำาหรับัสูาขาวิิชาอื�น ๆ นอกจำากข้างต้น ให้อยู่ใน
ดุลัยพินิจำของคณะกรรมการป็ระจำำาหลัักสููตร
 

  2.2.2 รับัผู้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัป็ระกาศนียบััตรวิิชาชั�นสููง 
(ป็วิสู.) หรือเทียบัเท่าโดยการเทียบัโอนหน่วิยกิตในสูาขาช่างอุตสูาหกรรม 
ได้แก่ ช่างโยธิา ช่างก่อสูร้าง  ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลัโรงงาน 
ช่างเชื�อมแลัะป็ระสูาน ช่างเทคนิคการผลัิต ช่างโลัหะแผ่น เทคโนโลัยี
เครื�องจัำกรกลัการเกษตร ช่างจัำกรกลัหนกั ช่างเทคนคิการหลัอ่ ช่างเครื�อง
มือวัิดแลัะควิบัคุมในอุตสูาหกรรม   ช่างเมคคาทรอนิกส์ู เทคโนโลัยีสิู�งทอ 
เทคนิคการทำาต้นแบับั สูำาหรับัสูาขาวิิชาอื�น ๆ นอกจำากข้างต้น ให้อยู่ใน
ดุลัยพินิจำของคณะกรรมการป็ระจำำาหลัักสููตร
  2.2.3 ผู้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี เพื�อศึกษาป็ริญญา
ที�สูอง ระดับัป็ริญญาตรี โดยมีคุณสูมบััติตามที�ระบุัไว้ิในข้อบัังคับั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย ์ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559
  2.2.4 มีคุณสูมบััติอื�นครบัถ้วินตามข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััย
เอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559
 2.3 ระบับัการจัำดการศึกษา 
 ระบับัการศึกษาเป็็นแบับัชั�นเรียนแลัะเป็็นไป็ตามข้อกำาหนด
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย ์ว่ิาดว้ิยการศกึษาระดบััป็ริญญาตร ีพ.ศ.2529
 2.4 การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยน
ข้ามมหาวิิทยาลััยฯ
 การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้าม
มหาวิิทยาลััย ใหเ้ป็็นไป็ตามหลัักเกณฑิก์ารเทยีบัโอนตามพระราชบััญญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของสูำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กฎีเกณฑ์ิที� เ กี�ยวิข้องของสูภาวิิชาชีพ แลัะข้อบัังคับั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย ์ว่ิาด้วิยการศึกษาระดับัป็ริญญาตรี พ.ศ. 2559

3. หลัักสููตร
 3.1 จำำานวินหน่วิยกิต หน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 145 
หน่วิยกิต 
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3.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
 1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป   30หน่วิยกิต ป็ระกอบัด้วิยกลุ่ัมวิิชา
ดังต่อไป็นี�
 (1.1) กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์  6 หน่วิยกิต 
 (1.2) กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์   6  หน่วิยกิต 
 (1.3) กลุ่ัมวิิชาภาษา   12  หน่วิยกิต 
 (1.4) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 6 หน่วิยกิต 
 2) หมวิดวิิชาเฉพาะ 109 หน่วิยกิต  
 2.1) วิิชาเฉพาะพื�นฐานทางวิิศวิกรรม 61 หน่วิยกิต 
  - กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศาสูตร์ 21 หน่วิยกิต 
    แลัะวิิทยาศาสูตร์ 
  - กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 40 หน่วิยกิต
 2.2 วิิชาเฉพาะด้านวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 48 หน่วิยกิต
  - กลุ่ัมวิิชาหลัักทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 30 หน่วิยกิต
  - กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 18 หน่วิยกิต
 3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่  6 หน่วิยกิต
 3.3 ควิามหมายของรหัสูวิิชา
ควิามหมายของเลัขรหัสูป็ระจำำาวิิชาในหลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม ป็ระกอบัด้วิยเลัขอารบิัก 6 หลััก นำาหน้า
ชื�อทุกวิิชาในหลัักสููตร โดยมีรายลัะเอียดดังนี� 
 ตัวิเลัขหลัักแสูน หลัักหมื�น หมายถึง คณะ หรือ หมวิดวิิชาศึกษา
ทั�วิไป็ ดังนี�
 600xxx หมายถึง หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป็
 61xxxx หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบัริหารธุิรกิจำ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลัป็ศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสูตร์
 ตัวิเลัขหลัักพัน หมายถึงสูาขาวิิชาหรือวิิชาแกนร่วิม ดังนี�
 xx0xxx หมายถึง  วิิชาแกนร่วิมของคณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xx1xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอิเล็ักทรอนิกส์ู

 xx2xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า
 xx3xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธิา
 xx4xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกลั
 xx5xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุตสูาหการ
 xx6xxx  หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
 xx7xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามป็ลัอดภัย
 xx8xxx หมายถึง สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเตอร์
 เลัขหลัักร้อยแสูดงถึง กลุ่ัมวิิชาหมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป็ ดังนี�
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาภาษาไทยแลัะกลุ่ัมวิิชา
     ภาษาต่างป็ระเทศ
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์
 เลัขหลัักร้อย หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาโครงงาน
 เลัขหลัักร้อย หมายถึง สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
  xxx1xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมนำ�าเสีูย/ป็ระป็า
 xxx3xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมมลัพิษทางอากาศ 
     เสีูยง แรงสัู�นสูะเทือน
 xxx4xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมขยะมูลัฝึอย แลัะ
     ขยะอันตราย
 xxx5xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาการบัริหารจัำดการทางด้าน
     สิู�งแวิดล้ัอม
 xxx6xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมสุูขาภิบัาลัแลัะสุูขภาพ 
 xxx7xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาบูัรณาการควิามรู้ด้านวิิศวิกรรม 
     สิู�งแวิดล้ัอม
 เลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดับัวิิชาที�มีอยู่ในแต่ลัะ 
     กลุ่ัม
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4 รายวิิชาในหลัักสููตร มีดังต่อไป็นี�
 (1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป จำำานวิน 30 หน่วิยกิต
 (ก) กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต ให้เลืัอกศึกษา
จำากรายวิิชาดังต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600101 ดนตรีกับัชีวิิต 3(3-0-6)
 (Music and Life)
600102 มนุษย์กับัคุณค่าทางอารยธิรรม 3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103 ป็รัชญาแลัะศาสูนาเพื�อคุณค่าชีวิิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุูนทรียภาพของชีวิิต 3(3-0-6)
 (Aesthetics of Life)
600105 มนุษย์กับัการใช้เหตุผลั 3(3-0-6)
 (Man and Reasoning)
600106 จิำตสูำานึกสูาธิารณะ 3(3-0-6)
 (Public Minded Spirit)
 (ข) กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต ให้เลืัอกศึกษา
จำากรายวิิชาดังต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600201 จิำตวิิทยาเพื�อการดำาเนินชีวิิต 3(3-0-6)
 (Psychology for Living)
600202  วิิถีของสัูงคม 3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสูริมสูร้างคุณภาพชีวิิต 3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)
600204 ควิามสูง่าแห่งตน 3(3-0-6)
 (Personality Development) 
600205 ควิามเป็็นพลัเมืองในกระแสูโลักาภิวัิตน์ 3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)

600206 กฎีหมายในการดำาเนินชีวิิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207 เศรษฐกิจำพอเพียงแลัะการป็ระยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208 จิำตวิิทยาเชิงบัวิก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology)
 (ค) กลุ่ัมวิิชาภาษา จำำานวิน 12 หน่วิยกิต
 ให้ศึกษารายวิิชาต่อไป็นี� 6 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600302 ภาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Listening and Speaking English)
 แลัะให้เล่ัอกศึกษาไม่น้อยกวิ่า 6 หน่วิยกิต โดยให้เลืัอกศึกษา
จำากรายวิิชาต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิิตป็ระจำำาวัิน    3(2-2-5)
 (English in Daily Life)
600303 ภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated English)
600305 ภาษาญี�ปุ็�นในชีวิิตป็ระจำำาวัิน 3(3-0-6)
 (Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีำนในชีวิิตป็ระจำำาวัิน 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝึรั�งเศสูในชีวิิตป็ระจำำาวัิน 3(3-0-6)
 (French in Daily Life)
600308 ภาษาเวีิยดนามในชีวิิตป็ระจำำาวัิน 3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิิตป็ระจำำาวัิน 3(3-0-6)
 (Burmese in Daily Life)
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600310 ภาษาเขมรในชีวิิตป็ระจำำาวัิน 3(3-0-6)
 (Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
600313 วิรรณศิลัป์็เพื�อชีวิิต 3(3-0-6)
 (Literary Arts for All)
 (ง) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต
 ให้ศึกษารายวิิชาต่อไป็นี� 3 หน่วิยกิต ได้แก่
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600407 คณิตศาสูตร์ทั�วิไป็ 3(3-0-6)
 (General Mathematics)
 แลัะให้เล่ัอกศึกษาไม่น้อยกว่ิา 3 หน่วิยกิต โดยให้เลืัอกศึกษา
จำากรายวิิชาต่อไป็นี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600401 คอมพิวิเตอร์แลัะการป็ระยุกต์สูร้างป็ระโยชน์ 3(3-0-6)
 ในชีวิิตป็ระจำำาวัิน   
 (Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
600402 วิิทยาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยีเพื�อชีวิิตสูมัยใหม่ 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิิตกับัสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Life and Environment)
600404 การจัำดการสูารสูนเทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
600405 เทคโนโลัยีสูารสูนเทศเพื�องานเอกสูารแลัะการ 3(2-2-5)
 นำาเสูนอ 
 (Information Technology for Documentation and 
 Presentation)

600406 คณิตศาสูตร์แลัะสูถิติทั�วิไป็ 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)
600408  สูถิติเพื�อการจัำดการแลัะการตัดสิูนใจำ 3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision)

 (2) หมวิดวิิชาเฉพาะ  จำำานวิน  109  หน่วิยกิต
 (ก) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางคณิตศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์ จำำานวิน 
21 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610101  คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1)
610102 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2)
610103 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 3 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 3)
610104 ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1 3(3-0-6)
 (General Physics 1)
610105 ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)
610106 ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 3(3-0-6)
 (General Physics 2)
610107 ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
610108 เคมีทั�วิไป็ 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109 ป็ฏิิบััติการเคมีทั�วิไป็ 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
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 (ข) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 40 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
610201 เขียนแบับัวิิศวิกรรม 3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202 กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
610203 วัิสูดุวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโป็รแกรมคอมพิวิเตอร์ 3(2-3-5)
 (Computer Programming)
610205 การฝึึกงานวิิศวิกรรม  1(0-240-0)
 (Engineering Practice)
613202 ควิามแข็งแรงของวัิสูดุ 3(3-0-6)
 (Strength of Materials)
613203 ชลัศาสูตร์ 3(3-0-6)
 (Hydraulics)
613204 ป็ฏิิบััติการชลัศาสูตร์ 1(0-3-2)
 (Hydraulics Laboratory)
613205 สูำารวิจำ 3(3-0-6)
 (Surveying)
613206 ป็ฏิิบััติงานสูำารวิจำ 1(0-3-2)
 (Surveying Laboratory)
613207 การฝึึกสูำารวิจำภาคสูนาม  1(0-0-80 ชั�วิโมง)
 (Surveying Field Camp)
613701 อุทกวิิทยา 3(3-0-6)
 (Hydrology)
616101 ป็ฏิิบััติการเคมีวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(2-3-5)
 (Chemistry for Environmental Engineering)
616102 ชีวิวิิทยาสูำาหรับัวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Biology for Environmental Engineering)

616201 ป็ฏิิบััติการแลัะกระบัวินการเฉพาะหน่วิยสูำาหรับั 3(3-0-6)
 วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 1       
 (Unit Operations and Processes for Environmental 
 Engineering 1)
616202 ป็ฏิิบััติการแลัะกระบัวินการเฉพาะหน่วิยสูำาหรับั 3(3-0-6)
 วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 2   
 (Unit Operations and Processes for Environmental 
 Engineering 2)
 (ค) กลุ่ัมวิิชาหลัักด้านวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม จำำานวิน 30  หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
616701 โครงงานวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 1 1(0-3-1)
 (Environmental Engineering Project I)
616702 โครงงานวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 2 2(0-6-2)
 (Environmental Engineering Project II)
616103  หลัักการพื�นฐานทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Fundamental of Environmental Engineering)
616203 การออกแบับัทางวิิศวิกรรมป็ระป็า 3(3-0-6)
 (Water Supply Engineering Design)
616204 การออกแบับัทางวิิศวิกรรมนำ�าเสีูย 3(3-0-6)
 (Wastewater Engineering Design)
616301 มลัพิษทางอากาศแลัะการควิบัคุม 3(3-0-6)
 (Air Pollution and Control)
616401 วิิศวิกรรมขยะมูลัฝึอย 3(3-0-6)
 (Solid Waste Engineering)
616402 การจัำดการขยะอันตราย 3(3-0-6)
 (Hazardous Waste Management)
616501 การป็ระเมินผลักระทบัทางสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Environmental Impact Assessment)
616502 กฎีหมายสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Environmental Law)

346



616601 สุูขาภิบัาลัอาคาร 3(3-0-6)
 (Building Sanitation)
 (ง) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอมแลัะวิิศวิกรรมโยธา  
จำำานวิน  18  หน่วิยกิต ให้เลืัอกจำากรายวิิชาในกลุ่ัมวิิชาดังต่อไป็นี�
 (ง.1) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
616104 การป็ระยุกต์ใช้คอมพิวิเตอร์ในงานวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 สิู�งแวิดล้ัอม
 (Computer Application for Environmental Engineering)
616105 วิิศวิกรรมนิเวิศวิิทยา 3(3-0-6)
 (Ecological Engineering)
616205 การควิบัคุมมลัพิษนำ�าเสีูยอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Water Pollution Control)
616302 การควิบัคุมเสีูยงแลัะการสัู�นสูะเทือน 3(3-0-6)
 (Noise and Vibration Control)
616503 สิู�งแวิดล้ัอมแลัะพลัังงาน 3(3-0-6)
 (Environment and Energy)
616504 ระบับัแลัะการจัำดการทางสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Environmental System Management)
616505 การจัำดการควิามป็ลัอดภัยทางอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Safety Management)
616506 การป้็องกันมลัพิษ 3(3-0-6)
 (Pollution Prevention)
616602 วิิศวิกรรมสุูขภาพสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Environmental Health Engineering)
 (ง.2) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกวิิศวิกรรมโยธา (โครงสูร้าง ฐานราก แลัะ
ธรณ่เทคนิค) 
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
613301 ทฤษฎีีโครงสูร้าง 3(3-0-6)
 (Theory of Structure)

613302 การวิิเคราะห์โครงสูร้าง 3(3-0-6)
 (Structural Analysis) 
613303 การออกแบับัคอนกรีตเสูริมเหล็ัก 4(3-3-8)
 (Reinforced Concrete Design)
613304 การออกแบับัโครงสูร้างไม้แลัะเหล็ัก 4(3-3-8)
 (Timber and Steel Design)
613401 ป็ฐพีกลัศาสูตร์ 3(3-0-6)
 (Soil Mechanics)
613402 ป็ฏิิบััติการป็ฐพีกลัศาสูตร์ 1(0-3-2)
 (Soil Mechanics Laboratory)

 (3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต
 นักศึกษาสูามารถเลืัอกเรียนรายวิิชาใดๆ ที�มหาวิิทยาลััยป็ระกาศ
ให้เป็็นรายวิิชาเลืัอกเสูรี

องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัประสูบัการณ์ภาคสูนาม (การฝึึกงาน)
 เนื�องจำากสูถานป็ระกอบัการต่างๆ มีควิามต้องการให้บััณฑิิตมี
ป็ระสูบัการณ์ในวิิชาชีพก่อนเข้าสูู่การทำางานจำริง ดังนั�น ในหลัักสููตรจึำงมี
รายวิิชา 610205  การฝึึกงานวิิศวิกรรม 1(0-240-0) หนว่ิยกิต แลัะบัังคบัั
ให้นักศึกษาระดับัป็ริญญาตรีทุกคนลังทะเบีัยนเรียนรายวิิชานี� โดยผลัการ
ศึกษาของรายวิิชาจำะแสูดงได้ด้วิยสูัญลัักษณ์ S (ผลัการศึกษาผ่าน)       
แลัะ U (ผลัการศึกษาไม่ผ่าน)
 1. มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ของประสูบัการณ์ภาคสูนาม
 ควิามคาดหวัิงในผลัการฝึึกงานของนักศึกษา เพื�อให้มีทักษะใน
การป็ฏิิบััติงานจำากสูถานป็ระกอบัการ ตลัอดจำนมีควิามเข้าใจำในหลัักการ 
ควิามจำำาเป็็นในการเรียนรู้ทฤษฎีีมากยิ�งขึ�น
 1) บูัรณาการองค์ควิามรู้ที�เรียนมาเพื�อนำาไป็แก้ปั็ญหาที�เกิดขึ�น
จำริง
 2) มีมนุษยสัูมพันธ์ิแลัะสูามารถทำางานร่วิมกับัผู้อื�นได้ดี
 3) มีระเบีัยบัวิินยั ตรงเวิลัา แลัะเข้าใจำวัิฒนธิรรมขององค์กร ตลัอด
จำนสูามารถป็รับัตัวิให้เข้ากับัสูถานป็ระกอบัการได้
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 2. ช่วิงเวิลัา
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั�นปี็ที� 3
 3. การจัำดเวิลัาแลัะตารางสูอน
 จัำดเต็มเวิลัาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย 
 รายวิิชาโครงงานวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม  ที�กำาหนดให้นักศึกษาต้อง
ลังทะเบีัยนเรียนในภาคการศึกษาที� 1 (616701 โครงงานวิิศวิกรรม
สิู�งแวิดล้ัอม 1) แลัะภาคการศึกษาที� 2 (616702 โครงงานวิิศวิกรรม
สิู�งแวิดลั้อม 2) ของนักศึกษาชั�นป็ีที� 4 นักศึกษาแต่ลัะกลุ่ัมโครงงาน 
(จำำานวินนักศึกษาต่อกลุ่ัมขึ�นกับัระเบีัยบัของคณะวิิศวิกรรมศาสูตร์) จำะ
ต้องสูรรหาหัวิข้อโครงงานแลัะอาจำารย์ที�ป็รึกษาเพื�อเสูนอหัวิข้อโครงงาน
วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม ศึกษาควิามเป็็นไป็ได้ของโครงงานวิิศวิกรรม
สิู�งแวิดล้ัอม ควิามรู้พื�นฐานที�เกี�ยวิข้อง รวิมทั�งสืูบัค้นภูมิหลัังของงานที�
เกี�ยวิข้องกับัโครงงานวิิศวิกรรมสิู�งแวิดลั้อม วิางแผนดำาเนินโครงงาน
วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม พิจำารณาป็ระโยชน์ที�คาดว่ิาจำะได้รับั ทำาการศึกษา
ทดลัองแลัะพัฒนาโครงงานวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม ตามหัวิข้อที�ได้เสูนอ 
เพื�อให้สูำาเร็จำตามวัิตถุป็ระสูงค์ที�ตั�งไว้ิ นำาเสูนอผลัการดำาเนินงานโครงการ
วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม พร้อมจัำดทำาป็ริญญานิพนธ์ิตามรูป็แบับัแลัะระยะ
เวิลัาที�กำาหนดอย่างเคร่งครัด
 1. คำาอธิบัายโดยย่อ
 นักศึกษานำาเสูนอโครงงานวิิศวิกรรมเพื�อให้อาจำารย์ที�ป็รึกษาโครง
งานแลัะกรรมการสูอบั ซึ่ึ�งเป็็นกลุ่ัมอาจำารย์ผู้สูอนในหลัักสููตร พิจำารณา
เห็นชอบัให้ดำาเนินการ โดยหัวิข้อโครงงานที�เสูนออาจำเป็็นแนวิการศึกษา 
แก้ไข แลัะออกแบับัทางวิิศวิกรรม หรือเป็็นหัวิข้อวิิจัำยที�น่าสูนใจำทาง
วิิศวิกรรมสิู�งแวิดลั้อม ที�ซึึ่�งสูามารถขยายผลัเป็็นวิิทยานิพนธิ์ในระดับั
ป็ริญญามหาบััณฑิิตต่อไป็ได้ นักศึกษาจำะต้องนำาเสูนอผลัการศึกษาแลัะ
ตอบัคำาถามต่อหน้ากลุ่ัมอาจำารย์ผู้สูอนแลัะผู้สูนใจำ พร้อมทั�งจัำดทำาป็ริญญา
นิพนธ์ิตามรูป็แบับัสู่งตามกำาหนดเวิลัา

 2. มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้
 นักศึกษาที�ลังทะเบีัยนเรียนรายวิิชาโครงงานวิิศวิกรรม จำะได้รับั
การฝึึกป็ฏิิบััติในการแก้ไขปั็ญหาทางวิิศวิกรรม แลัะมีผลัการเรียนรู้ดังนี�
 2.1 สูามารถบัรูณาการองคค์วิามรู้ทางทฤษฎีีเพื�อป็ระยกุต์ได้จำริง
ในงานวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
 2.2 สูามารถวิิเคราะห ์แลัะแกปั้็ญหาทางวิิศวิกรรมอยา่งเป็็นระบับั
 2.3 สูามารถสืูบัค้นแลัะแสูวิงหาควิามรู้เพิ�มเติมด้วิยตนเอง
 2.4 มีทักษะในการออกแบับั หรือทักษะการวิิจัำย
 2.5 สูามารถสืู�อสูารแลัะนำาเสูนอควิามคิด พร้อมทั�งตอบัคำาถาม
 3. ช่วิงเวิลัา
 กำาหนดให้นักศึกษาลังทะเบีัยนเรียนในภาคการศึกษาที� 1 แลัะ 2 
ของปี็การศึกษาที� 4
 4. จำำานวินหน่วิยกิต
 รายวิิชา 616701 โครงงานวิิศวิกรรมสิู�งแวิดลั้อม 1 จำำานวิน 1 
หน่วิยกิต แลัะภาคการศึกษาที� 2 รายวิิชา 616702 โครงงานวิิศวิกรรม
สิู�งแวิดล้ัอม 2 จำำานวิน 2 หน่วิยกิต รวิมทั�งสิู�น 3 หน่วิยกิต
 5. การเตร่ยมการ
 นักศึกษาที�เสูนอโครงงานจำะได้รับัมอบัหมายให้รายงานแลัะขอ
คำาป็รึกษาทางวิิชาการจำากอาจำารย์ที�ป็รึกษาป็ระจำำาโครงงานที�จำะได้รับัการ
พิจำารณาในภาคการศึกษานั�น แลัะดำาเนินงานตามข้อกำาหนดของรายวิิชา
 6. กระบัวินการประเมินผู้ลั
 นักศึกษานำาเสูนอโครงงานต่อกรรมการสูอบัซึึ่�งเป็็นกลุ่ัมอาจำารย์
ผู้สูอนในหลัักสููตรแลัะผู้สูนใจำ เพื�อป็ระเมินผลัการนำาเสูนอ เนื�อหารายงาน 
การตรงต่อเวิลัา ควิามสูามารถในการแก้ปั็ญหา แลัะมาตรฐาน
ควิามถูกต้องของการศึกษาวิิชาการที�นักศึกษาได้รับัจำากการทำาโครงงาน 
คะแนนที�อาจำารยพิ์จำารณาจำะนำามาเฉลีั�ยแลัะให้ผลัการศึกษา เป็็นเกรด A 
ถึง F
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
6001xx กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ 3(3-0-6)
6002xx กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ 3(3-0-6)
600407 คณิตศาสูตร์ทั�วิไป็ 3(3-0-6)
6004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 3(3-0-6)
610104 ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1 3(3-0-6)
610105 ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 1 1(0-3-1)
610108 เคมีทั�วิไป็ 3(3-0-6)
610109 ป็ฏิิบััติการเคมีทั�วิไป็ 1(0-3-1)
   รวิม 20(18-6-38)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
600302 ภาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
610101 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
610106 ฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 3(3-0-6)
610107 ป็ฏิิบััติการฟิสิูกส์ูทั�วิไป็ 2 1(0-3-1)
610204 การโป็รแกรมคอมพิวิเตอร์ 3(2-3-5)
610201 เขียนแบับัวิิศวิกรรม 3(2-3-5)
610202 กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 รวิม 19(17-6-35)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
610102 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6)
610203 วัิสูดุวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
613202 ควิามแข็งแรงของวัิสูดุ 3(3-0-6)
613701 อุทกวิิทยา 3(3-0-6)
616101 ป็ฏิิบััติการเคมีวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(2-3-5)
616103 **หลัักการพื�นฐานทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
     รวิม 21(20-3-41)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
6003xx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางภาษา 3(x-x-x)
610103 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม  3 3(3-0-6)
613203 ชลัศาสูตร์ 3(3-0-6)
613204 ป็ฏิิบััติการชลัศาสูตร์ 1(0-3-2)
613205 สูำารวิจำ 3(3-0-6)
613206 ป็ฏิิบััติงานสูำารวิจำ 1(0-3-2)
616102 ชีวิวิิทยาสูำาหรับัวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
616201 ป็ฏิิบััติการแลัะกระบัวินการเฉพาะหน่วิยสูำาหรั 3(3-0-6) 
 วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 1 
   รวิม 20(x-x-x)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 รหสัูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
 613207 การฝึึกสูำารวิจำภาคสูนาม 1(0-0-80 ชม.) 
   รวิม 1(0-0-80 ชม.)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธยมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
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ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
6001xx กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ 3(3-0-6)
6003xx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางภาษา 3(x-x-x)
616401 วิิศวิกรรมขยะมูลัฝึอย 3(3-0-6)
616301 มลัพิษทางอากาศแลัะการควิบัคุม 3(3-0-6)
616202 ป็ฏิิบััติการแลัะกระบัวินการเฉพาะหน่วิยสูำาหรับั 3(3-0-6)
 วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 2 
616xxx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(x-x-x)
    รวิม 18(x-x-x)

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
616203 การออกแบับัทางวิิศวิกรรมป็ระป็า 3(3-0-6)
616501 การป็ระเมินผลักระทบัทางสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
616xxx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(x-x-x)
616xxx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(x-x-x)
616xxx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(x-x-x)
xxxxxx วิิชาเลืัอกเสูรี 3(x-x-x)
   รวิม 18(x-x-x)

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
 6002xx กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ 3(3-0-6)
616204 การออกแบับัทางวิิศวิกรรมนำ�าเสีูย 3(3-0-6)
616601 สุูขาภิบัาลัอาคาร 3(3-0-6)
616xxx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(x-x-x)
616701 โครงงานวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 1 1(0-3-1)
   รวิม 13(x-x-x)

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
 616402 การจัำดการขยะอันตราย 3(3-0-6)
616502 กฎีหมายสิู�งแวิดล้ัอม 3(3-0-6)
616xxx กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 3(x-x-x)
xxxxxx วิิชาเลืัอกเสูรี 3(x-x-x)
616702 โครงงานวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม 2 2(0-6-2)
   รวิม 14(x-x-x)

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
 510205 การฝึึกงานวิิศวิกรรม 1(0-240-0 ชม.)
                 รวิม 1(0-240-0 ชม.)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธยมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
(หลัักสููตรปรับัปรุง พิ.ศ. 2563)

1. รหัสูแลัะช่�อหลัักสููตร 
รหัสูหลัักสููตร : 25581111101109
ภาษาไทย :   วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in
   Computer Engineering
2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา
ช่�อเต็ม (ไทย) : วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์)
(อังกฤษ) :  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ช่�อย่อ (ไทย) :  วิศ.บั. (วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์)
(อังกฤษ) :  B.Eng. (Computer Engineering)

3. วิิชาเอกหร่อควิามเช่�ยวิชาญเฉพิาะของหลัักสููตร
 Internet of Things (IoT)

4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
 137 หน่่วิยกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1. รูปแบับั
  หลัักสูตรระดัับัปริญญาตรี 4 ปี
 5.2 ประเภทของหลัักสููตร 
  เป็น่หลัักสูตรปริญญาตรีทางวิิชาการ 
 5.3. ภาษาท่�ใช้
  หลัักสูตรจััดัการศึกษาเป็น่ภาษาไทย
 5.4. การรับัเข้าศึกษา
  รับัทั�งนั่กศึกษาไทยแลัะน่ักศึกษาต่างชาติที�สามารถเข้าใจัแลัะ
ใช้ภาษาไทยได้ัดีั
 5.5. ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น
  เป็น่หลัักสูตรของสถาบััน่โดัยเฉพิาะ
 5.6. การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา
  ให้ปริญญาเพีิยงสาขาวิิชาเดีัยวิ

6. ควิามพิร้อมในการเผู้ยแพิร่หลัักสููตรท่�ม่คุณภาพิแลัะมาตรฐาน
 หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
มีควิามพิร้อมใน่การเผยแพิร่หลัักสูตรที�มีคุณภาพิแลัะมาตรฐาน่ตาม
มาตรฐาน่คุณวุิฒิิระดัับัปริญญาตรี สาขาคอมพิิวิเตอร์ พิ.ศ. 2552 ใน่ปี
การศึกษา 2565

7.  อาช่พิท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา
 1) วิิศวิกรคอมพิิวิเตอร์
 2)  นั่กวิิจััยที�เกี�ยวิข้องกับัสาขาคอมพิิวิเตอร์ 
 3)  นั่กวิิชาการคอมพิิวิเตอร์
 4)  นั่กวิิเคราะห์แลัะออกแบับัระบับัคอมพิิวิเตอร์ 
 5)  นั่กพัิฒิน่าโปรแกรมคอมพิิวิเตอร์
 6)  นั่กออกแบับัแลัะพัิฒิน่าผลิัตภัณฑ์ิ IoT 
 7)  ผู้ประกอบัการอิสระ
 8)  วิิศวิกรข้อมูลั (Data Engineer)
 9)  วิิศวิกรศูน่ย์ข้อมูลั (Data Center Engineer)
 10) วิิศวิกรระบับัสมองกลัฝัังตัวิ (Embeded System Engineer)
 11) วิิศวิกรคลัาวิด์ั (Cloud Engineer)
 12) วิิศวิกรโครงสร้างพ้ิ�น่ฐาน่ทางคอมพิิวิเตอร์ (Infrastructure   
 Engineer)
 สามารถประกอบัอาชีพิได้ัตามที�ระบุั หร้ออ้�น่ๆ ยกเว้ิน่อาชีพิที�ต้อง
ขอใบัประกอบัวิิชาชีพิ

8. กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรน่�ท่�เปิดสูอนโดยคณะ/สูาขาวิิชา/
หลัักสููตรอ่�น 
 หลัักสูตรวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์เป็น่หลัักสูตรที�ต้องอาศัยหลัักการ
พ้ิ�น่ฐาน่ทางวิิศวิกรรม แลัะหลัักการคำาน่วิณเชิงตัวิเลัข จึังต้องมีควิาม
สัมพัิน่ธ์์กับัวิิศวิกรรมสาขาอ้�น่ๆ        ใน่คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ แลัะหมวิดั
ศึกษาทั�วิไป 
โดัยมีรายลัะเอียดัดัังนี่� 
 1)  หมวิดัวิิชาศึกษาทั�วิไป เปิดัสอน่โดัยคณะศิลัปศาสตร์แลัะ
วิิทยาศาสตร์ ได้ัแก่
  - กลุ่ัมวิิชามนุ่ษยศาสตร์ 
  - กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์ 
  - กลุ่ัมวิิชาภาษา 
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  - กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร์ 
  - กลุ่ัมวิิชาพิลัศึกษาแลัะนั่น่ทน่าการ
  2) กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่วิิชาชีพิ เปิดัสอน่โดัยคณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 
ได้ัแก่
  - กลุ่ัมวิิชาฟิิสิกส์ 
  - กลุ่ัมวิิชาเคมี 
  - กลุ่ัมวิิชาคณิตศาสตร์วิิศวิกรรมแลัะสถิติ
  - กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์
  3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ ได้ัแก่รายวิิชาที�เปิดัสอน่ใน่ระดัับั
ปริญญาตรีของสาขาวิิชาต่างๆ ภายใน่มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์
   8.1 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรท่�เปิดสูอนให้สูาขาวิิชา/
หลัักสููตรอ่�นต้อง/สูามารถมาเร่ยน
  สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร ์ เปดิัสอน่รายวิิชาใน่หลัักสตูร
ให้กับัสาขาวิิชาหร้อคณะอ้�น่ เพ้ิ�อเรียน่ใน่หมวิดัวิิชาเฉพิาะหร้อหมวิดัวิิชา
เล้ัอกเสรีของมหาวิิทยาลััย
 8.2 การบัริหารจัำดการ
  ดัำาเนิ่น่การโดัยคณะกรรมการบัรหิารหลัักสตูร ซึึ่�งมีหัวิหน้่าสาขา
วิิชา (ประธ์าน่หลัักสูตร) เป็น่ผู้รับัผิดัชอบัหลััก แลัะการดัำาเน่ิน่งาน่ทาง
วิิชาการอยูภ่ายใต้ข้อกำาหน่ดัแลัะเป็น่ไปตามข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเน่ย์ ว่ิาด้ัวิยการศึกษาระดัับัปริญญาตรี พิ.ศ. 2559 (ภาคผน่วิก ก) 
แลัะ ข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ ว่ิาด้ัวิยการศึกษาระดัับัปริญญา
ตรี (ฉบัับัที� 2) พิ.ศ. 2560 (ภาคผน่วิก ข)
  สาขาวิิชามีการประสาน่งาน่กับัคณะแลัะสาขาวิิชาต่าง ๆ เพ้ิ�อ
จััดัรายวิิชาให้นั่กศึกษาสามารถเรียน่รู้ร่วิมกัน่ โดัยมีการวิางแผน่ร่วิมกัน่
ระหวิ่างผู้บัริหาร อาจัารย์ผู้รับัผิดัชอบัหลัักสูตร แลัะอาจัารย์ผู้สอน่ เพ้ิ�อ
กำาหน่ดัเน้่�อหา แลัะกลัยุทธ์การเรียน่การสอน่ รวิมถึงการวัิดัแลัะประเมิน่
ผลั เพ้ิ�อให้นั่กศึกษาสามารถบัรรลุัผลัการเรียน่ตามหลัักสูตร ดัังนี่� 
  1) ศูน่ย์เทคโน่โลัยีสารสน่เทศ ประสาน่งาน่เพ้ิ�อจััดัสิ�งสนั่บัสนุ่น่
การเรียน่การสอน่ อาทิ เคร้�องคอมพิิวิเตอร์ อุปกรณ์เคร้อข่าย แลัะ
ซึ่อฟิต์แวิร์
  2) สำานั่กวิิจััย ประสาน่งาน่สิ�งสนั่บัสนุ่น่ทั�งทางด้ัาน่ควิามรู้แลัะ
บัริการตา่ง ๆ  เพ้ิ�อสง่เสรมิงาน่วิิจััยทั�งแกค่ณาจัารยแ์ลัะน่กัศึกษาของสาขา
วิิชาฯ 
  3)สำานั่กทะเบัยีน่แลัะประมวิลัผลั ประสาน่งาน่สิ�งสนั่บัสนุ่น่ทาง
ด้ัาน่ระบับัทะเบัยีน่ของน่กัศกึษา รวิมถงึการบัรหิารจััดัการรายวิิชาตา่ง ๆ  

ใน่การเรียน่การสอน่ 
  4)สำานั่กกจิัการน่กัศกึษา ประสาน่งาน่สิ�งสน่บััสน่นุ่ทางดัา้น่วิสัดัุ
อุปกรณ์แลัะงาน่บัริการสำาหรับักิจักรรม แลัะโครงการต่าง ๆ สำาหรับั
นั่กศึกษาที�จััดัให้มีขึ�น่ใน่แต่ลัะปีการศึกษา สำานั่กน่โยบัายแลัะแผน่ 
ประสาน่งาน่การกำาหน่ดัแน่วิน่โยบัาย การดัำาเนิ่น่งาน่แลัะติดัตามผลัการ
ดัำาเนิ่น่งาน่ รวิมทั�งการปรับัปรุงแผน่งาน่

ข้อมูลัเฉพิาะของหลัักสููตร
1.ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
  มุ่งเน้่น่การพัิฒิน่าบััณฑิิตให้มีควิามรู้แลัะทักษะ ด้ัาน่วิิศวิกรรม
คอมพิิวิเตอร์ Internet of Things (IoT) สามารถพัิฒิน่าต่อยอดัผลังาน่
น่วัิตกรรม IoT แลัะพิร้อมปฏิิบััติงาน่ มีควิามรับัผิดัชอบั บัน่พ้ิ�น่ฐาน่ของ
คุณธ์รรมจัริยธ์รรม สามารถเรียน่รู้แลัะพัิฒิน่าด้ัวิยตน่เองตลัอดัชีวิิต
 1.2 ควิามสูำาคัญ
  มุ่งผลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้เชี�ยวิชาญปฏิิบััติ ใน่สาขาวิิชาวิิศวิกรรม
คอมพิิวิเตอร์ Internet of Things ตอบัสน่องควิามต้องการบุัคลัากรทั�ง
ของภาครัฐแลัะเอกชน่ ตามเกณฑ์ิมาตรฐาน่การอุดัมศึกษา สอดัคล้ัองตาม
แผน่พัิฒิน่าเศรษฐกิจัแลัะสังคมแห่งชาติ แลัะน่โยบัายเศรษฐกิจัดิัจิัทัลั 
 1.3 วัิตถุประสูงค์
  1) เพ้ิ�อผลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้ควิามสามารถดั้าน่วิิศวิกรรม
คอมพิิวิเตอร์ Internet of Things สามารถน่ำาควิามรู้ไปประยุกต์ใช้แลัะ
แก้ไขปัญหาใน่การปฏิิบััติงาน่ได้ัอย่างเหมาะสม 
  2) เพ้ิ�อผลิัตทรัพิยากรบุัคคลัที�มีควิามรู้คู่คุณธ์รรม จัริยธ์รรม 
สามารถน่ำาควิามรู้ที�ได้ัไปประกอบัอาชพีิ ทั�งลูักจ้ัางแลัะผู้ประกอบัการ ไดั้
อย่างมีควิามสุข
  3) เพ้ิ�อพัิฒิน่าบุัคลัากรให้มีควิามรู้ควิามสามารถ ใน่การเรียน่รู้ 
วิิจััยแลัะพัิฒิน่าน่วัิตกรรมด้ัาน่วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ Internet of Things 
เพ้ิ�อการพัิฒิน่าเศรษฐกิจั สังคม แลัะประเทศชาติ
 1.4 อัตลัักษณ์ 
  มีคุณธ์รรม เชี�ยวิชาญปฏิิบััติ สามารถเทคโน่โลัยี เรียน่รู้รอบัด้ัาน่ 
สร้างสรรค์น่วัิตกรรม IoT
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ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร
1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1 ระบับั
  ระบับัการศึกษาใช้ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาค โดัย 1 ปีการ
ศึกษาแบ่ังออกเป็น่ 2 ภาคการศึกษา ซึึ่�ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวิลัา
ศึกษาไม่น้่อยกว่ิา 15 สัปดัาห์ แลัะภาคฤดูัร้อน่ให้กำาหน่ดัระยะเวิลัาโดัย
สัดัส่วิน่เทียบัเคียงได้ักับัการศึกษาภาคปกติ ข้อกำาหน่ดัต่าง ๆ  เป็น่ไปตาม
ข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ วิ่าดั้วิยการศึกษาระดัับัปริญญาตร ี
พิ.ศ. 2559  แลัะข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ ว่ิาด้ัวิยการศึกษา
ระดัับัปริญญาตรี (ฉบัับัที� 2) พิ.ศ. 2560 

 1.2 การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจััดัการเรียน่การสอน่การศึกษาภาคฤดูัร้อน่ ทั�งนี่�ให้ขึ�น่อยู่กับัคณะ
กรรมการประจัำาหลัักสูตร แลัะคณะกรรมการบัริหารคณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ โดัยการศึกษาภาคฤดูัร้อน่ กำาหน่ดัให้มีระยะ
เวิลัาศึกษาไม่น้่อยกว่ิา 8 สัปดัาห์ แลัะจัำาน่วิน่หน่่วิยกิตเทียบัเคียงกัน่ได้ั
กับัการศึกษาปกติ 
 1.3  การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
  - ไม่มี –

2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 การเร่ยนการสูอน การลังทะเบ่ัยน แลัะการวัิดผู้ลั
  2.1.1 วัิน–เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน
  วัิน่–เวิลัาราชการปกติ 
  ภาคการศึกษาที� 1
  เด้ัอน่สิงหาคม – เด้ัอน่ธั์น่วิาคม ไม่น้่อยกว่ิา 15 สัปดัาห์
  ภาคการศึกษาที� 2 
  เด้ัอน่มกราคม – เด้ัอน่พิฤษภาคม ไม่น้่อยกว่ิา 15 สัปดัาห์
  ภาคฤดูัร้อน่ 
  เด้ัอน่มิถุน่ายน่ – เด้ัอน่กรกฎาคม  ไม่น้่อยกว่ิา 8 สัปดัาห์
  ให้ใช้เวิลัาการศึกษาไม่เกิน่ 8 ปีการศึกษา
  2.1.2 การลังทะเบ่ัยนเร่ยน 
   ใน่ภาคการศึกษาปกติ นั่กศึกษาหลัักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ 
จัะต้องลังทะเบีัยน่ ไม่น้่อยกว่ิา 9 หน่่วิยกิต แลัะไม่เกิน่ 22 หน่่วิยกิต 
สำาหรับัใน่ภาคการศึกษาฤดูัร้อน่ ลังทะเบีัยน่เรียน่ได้ัไม่เกิน่ 9 หน่่วิยกิต 

หากมีควิามจัำาเป็น่ใน่การลังทะเบีัยน่เรียน่ที�มีจัำาน่วิน่หน่่วิยกิตแตกต่างไป
จัากเกณฑ์ิที�กำาหน่ดัข้างต้น่ อาจัทำาได้ัโดัยการได้ัรับัอนุ่มัติจัากคณบัดีั  แต่
ทั�งนี่�ต้องไม่กระทบักระเท้อน่ต่อมาตรฐาน่การศึกษา
   2.1.3 การวัิดผู้ลัแลัะการสูำาเร็จำการศึกษา
  การวัิดัผลัการศึกษา  ให้เป็น่ไปตามระเบีัยบัการวัิดัผลัของ
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์
  การสำาเร็จัการศึกษา  นั่กศึกษาที�จัะสำาเร็จัการศึกษาตาม
หลัักสูตรจัะต้องสอบัได้ัรายวิิชาครบัถ้วิน่ภายใน่ระยะเวิลัาที�กำาหน่ดั แลัะ
ได้ัระดัับัคะแน่น่เฉลีั�ยสะสมตลัอดัหลัักสูตรไม่ตำ�ากว่ิา 2.00 โดัยระดัับั
คะแน่น่เฉลีั�ยวิิชาเอกบัังคับัรวิมกับัวิิชาเอกเล้ัอกจัะต้องไม่ตำ�ากว่ิา 2.00
 2.2  คุณสมบััติของผู้เข้าศึกษา
  สำาเร็จัการศกึษาระดัับัมัธ์ยมศึกษาตอน่ปลัายหร้อเทียบัเท่า หร้อ
เทียบัโอน่มาจัากสถาบััน่การศกึษาแหง่อ้�น่ ผ่าน่การสอบัคดััเล้ัอกเข้าศึกษา
ตามเกณฑิ์ของ สกอ. หร้อผ่าน่การคัดัเล้ัอก (รับัตรง) ตามข้อบัังคับัของ
มหาวิิทยาลััย คุณสมบััติผู้ที�เข้าศึกษาใหเ้ป็น่ไปตามขอ้บัังคบััมหาวิิทยาลััย
เอเชียอาคเน่ย์ ว่ิาด้ัวิยการศึกษาระดัับัปริญญาตรี พิ.ศ.2559 แลัะผู้ที�เข้า
ศึกษาหลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
ต้องมีคุณสมบััติดัังต่อไปนี่�
  1) สำาเร็จัการศึกษาไม่ตำ�ากว่ิาชั�น่มัธ์ยมศึกษาตอน่ปลัาย (ม.6) 
หร้อเทียบัเท่า 
  2) สำาเร็จัการศกึษาประกาศน่ยีบััตรวิิชาชพีิชั�น่สูงหร้อเทียบัเท่า 
หร้ออนุ่ปริญญา
  3) ผ่าน่การคัดัเล้ัอกตามเกณฑิ์ของสำานั่กงาน่คณะกรรมการ
อุดัมศึกษา แลัะ/หร้อ เป็น่ไปตามระเบัียบัข้อบัังคับั การคัดัเล้ัอกของ
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์
  4) มีควิามประพิฤติเรียบัร้อยไม่เป็น่ผู้บักพิร่องใน่ศีลัธ์รรมแลัะ
มารยาทอัน่ดีั
  5) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น่โรคที�สังคมรังเกียจั
 2.3 ระบับัการศึกษา
 ระบับัการศึกษาเป็น่แบับัชั�น่เรียน่ แลัะเป็น่ไปตามระเบัียบั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย ์ 
    2.4  การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยน
ข้ามมหาวิิทยาลััย 
 การเทียบัโอน่หน่่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบัียน่เรียน่ข้าม
มหาวิิทยาลััย ให้เป็น่ไปตามหลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอน่ตามพิระราชบััญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ พิ.ศ. 2562  ของสำานั่กงาน่คณะกรรมการการ
อุดัมศกึษา แลัะระเบัยีบัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย ์ว่ิาดัว้ิยการเทยีบัโอน่
ผลัการเรียน่ระดัับัปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน่ระบับั พิ.ศ. 2559 แลัะ
ประกาศมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ เร้�องการลังทะเบีัยน่รายวิิชา ข้าม
สถาบััน่

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร 
 3.1.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร
  หน่่วิยกิตรวิมตลัอดัหลัักสูตรไม่น้่อยกว่ิา  137 หน่่วิยกิต
 3.1.2โครงสูร้างหลัักสููตร
  นั่กศึกษาจัะต้องลังทะเบีัยน่ศึกษารายวิิชารวิมไม่น้่อยกว่ิา 137 
หน่่วิยกิต โดัยได้ัศึกษารายวิิชาต่าง ๆ 
ครบัตามโครงสร้างองค์ประกอบัแลัะข้อกำาหน่ดัของหลัักสูตร ดัังนี่�
1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป     30 หน่วิยกิต
 1.1 กลุ่ัมวิิชามนุ่ษยศาสตร์  6 หน่่วิยกิต 
 1.2 กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์  6 หน่่วิยกิต
 1.3 กลุ่ัมวิิชาภาษา 12 หน่่วิยกิต
 1.4 กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์ 6 หน่่วิยกิต
  แลัะคณิตศาสตร์
2) หมวิดวิิชาเฉพิาะ   101 หน่วิยกิต
 2.1 วิิชาแกน  30 หน่วิยกิต
 2.1.1) กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่ทางคณิตศาสตร์   6 หน่่วิยกิต
 2.1.2) กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่ทางฟิิสิกส์  3 หน่่วิยกิต
 2.1.3) กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่ทางเคมี   3 หน่่วิยกิต
 2.1.4) กลุ่ัมวิิชาแกน่ทางวิิศวิกรรมศาสตร์ 18 หน่่วิยกิต
 2.2 วิิชาเฉพิาะด้าน (เอกบัังคับั) 62 หน่วิยกิต
 2.2.1)กลุ่ัมประเด็ัน่ด้ัาน่องค์การ   3 หน่่วิยกิต
  แลัะระบับัสารสน่เทศ  
 2.2.2) กลุ่ัมเทคโน่โลัยีเพ้ิ�องาน่ประยุกต์ 12 หน่่วิยกิต
 2.2.3) กลุ่ัมเทคโน่โลัยีแลัะ 15 หน่่วิยกิต
 วิิธี์การทางซึ่อฟิต์แวิร์
 2.2.4) กลุ่ัมโครงสร้างพ้ิ�น่ฐาน่ของระบับั 18 หน่่วิยกิต
 2.2.5) กลุ่ัมฮาร์ดัแวิร์แลัะ 14 หน่่วิยกิต
 สถาปัตยกรรมคอมพิิวิเตอร์   

 2.3 วิิชาเล่ัอกทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์  9 หน่วิยกิต

3)หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่  6 หน่วิยกิต
 3.1.3 หลัักเกณฑ์ิการกำาหนดรหัสูวิิชา
  คณะวิิศวิกรรมศาสตร์มีหลัักเกณฑิ์การกำาหน่ดัรหัสวิิชาของ
สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร ์โดัยใช้รหัสวิิชาใช้เลัขอารบักิแลัะตวัิอักษร
ภาษาอังกฤษจัำาน่วิน่ 6 หลััก  น่ำาหน้่าช้�อทุกวิิชาใน่หลัักสูตร
 1) ตัวิเลัขหลัักแสน่ หลัักหม้�น่ หมายถึง คณะ หร้อ หมวิดัวิิชาศึกษา
ทั�วิไป ดัังนี่�
 60xxxx หมายถึง หมวิดัวิิชาศึกษาทั�วิไป
 61xxxx หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบัริหารธุ์รกิจั
 63xxxx หมายถึง คณะศิลัปศาสตร์แลัะวิิทยาศาสตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิ่ติศาสตร์
 2) ตัวิเลัขหลัักพัิน่ หมายถึงสาขาวิิชาหร้อวิิชาแกน่ร่วิม ดัังนี่�
 xx0xxx หมายถึง วิิชาแกน่ร่วิมของคณะวิิศวิกรรมศาสตร์
 xx2xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิา
 xx3xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธ์า
 xx4xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร้�องกลั
 xx5xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุตสาหกรรม
 xx6xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิ�งแวิดัล้ัอม
 xx7xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมการจััดัการควิาม  
   ปลัอดัภัย
 xx9xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
 3) ตัวิเลัขหลัักร้อยแสดังถึงกลุ่ัมวิิชา ดัังนี่�
 หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 xxx1xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชามนุ่ษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาภาษา
 xxx4xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร์
 คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx1xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่ทางวิิทยาศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่ทางวิิศวิกรรมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาโครงงานวิิศวิกรรม
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 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ 
 xxx1xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาแกน่
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาเฉพิาะด้ัาน่
 xxx3xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาเล้ัอก
 3.1.4 รายวิิชาในหลัักสููตร
  1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป 30  หน่วิยกิต
   นั่กศึกษาจัะต้องศึกษารายวิิชาใน่หลัักสูตรวิิชาศึกษาทั�วิไป รวิม
แล้ัวิไม่น้่อยกว่ิา 30 หน่่วิยกิต 
ตามโครงสร้างแลัะองค์ประกอบัของหลัักสูตรวิิชาศึกษาทั�วิไป ดัังนี่�ค้อ
 1.1) กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์   6 หน่วิยกิต
 ให้เล้ัอกศึกษา 2 วิิชา จัำาน่วิน่ 6 หน่่วิยกิต
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600101 ดัน่ตรีกับัชีวิิต    3(3-0-6)
 (Music and Life)
 600102 มนุ่ษย์กับัคุณค่าทางอารยธ์รรม  3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาแลัะ ศาสน่าเพ้ิ�อคุณค่าชีวิิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุน่ทรียภาพิของชีวิิต 3(3-0-6)
 (Aesthetic for Life) 
600105 มนุ่ษย์กับัการใช้เหตุผลั  3(3-0-6)
 (Man and Reasoning) 
600106 จิัตสำานึ่กสาธ์ารณะ  3(3-0-6)
 (Public Minded Spirit)
 1.2)กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์  6 หน่วิยกิต
 ให้เล้ัอกศึกษา 2 วิิชา จัำาน่วิน่ 6 หน่่วิยกิต
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600201 จิัตวิิทยาเพ้ิ�อการดัำาเนิ่น่ชีวิิต  3(3-0-6)
 (Psychology for Living) 
600202 วิิถีของสังคม  3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพิชีวิิต  3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)

600204 ควิามสง่าแห่งตน่  3(3-0-6)
 (Personality Development)
600205 ควิามเป็น่พิลัเม้องใน่กระแสโลักาภิวัิตน์่  3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization )
600206 กฎหมายใน่การดัำาเนิ่น่ชีวิิต  3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207 เศรษฐกิจัพิอเพีิยงแลัะการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208 จิัตวิิทยาเชิงบัวิก  3(3-0-6)
 (Positive Psychology) 
600209 ควิามรู้แลัะทักษะการจััดัการทางการเงิน่ 3(3-0-6)
 (Financial Literacy)  
600208 จิัตวิิทยาเชิงบัวิก  3(3-0-6)
 (Positive Psychology)
600209 ควิามรู้แลัะทักษะการจััดัการทางการเงิน่ 3(3-0-6)
 (Financial Literacy)
 1.3) กลุ่ัมวิิชาภาษา 12 หน่วิยกิต 
 กำาหนดให้ศึกษา 2 วิิชา จำำานวิน 6 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(2-2-5)
 (English in Daily Life) 
600302 ภาษาอังกฤษเพ้ิ�อการส้�อสาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
         แลัะให้เล่ัอกศึกษา 2 วิิชา จำำานวิน 6 หน่วิยกิต
600303 ภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated  English)
600304 การฟัิง การพูิดั ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 (Listening  and  Speaking  English)
600305 ภาษาญี�ปุ�น่ใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีัน่ใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝัรั�งเศสใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(3-0-6)
  (French in Daily Life)
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600308 ภาษาเวีิยดัน่ามใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(3-0-6)
  (Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพิม่าใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่  3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life)
600310  ภาษาเขมรใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)
  (Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพ้ิ�อการส้�อสาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
600313 วิรรณศิลัป์เพ้ิ�อชีวิิต 3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)         
 1.4) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์  6 หน่วิยกิต 
 ให้เล่ัอกศึกษา 2 วิิชา จำำานวิน 6 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
600401 คอมพิิวิเตอร์แลัะการประยุกต์สร้าง 3(3-0-6)
  ประโยชน์่ใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่
  (Computer and Applications Benefits for
   Everyday Life)
600402 วิิทยาศาสตร์แลัะเทคโน่โลัยีเพ้ิ�อชีวิิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิิตกับัสิ�งแวิดัล้ัอม  3(3-0-6)
  (Life and Environment)
600404 การจััดัการสารสน่เทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management)
600405 เทคโน่โลัยีสารสน่เทศเพ้ิ�องาน่เอกสาร 3(2-2-5)
  แลัะการน่ำาเสน่อ
  (Information Technology for 
  Documentation and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์แลัะสถิติทั�วิไป 3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics)
600407 คณิตศาสตร์ทั�วิไป 3(3-0-6)
  (General Mathematics)

600408 สถิติเพ้ิ�อการจััดัการแลัะการตัดัสิน่ใจั 3(3-0-6) 
  (Statistics for Management and Decision)
600409 ระบับัสารสน่เทศสำาหรับัธุ์รกิจัยุคดิัจิัทัลั 3(2-2-6)
  (IT for Digitial Business)
 2) หมวิดวิิชาเฉพิาะ จำำานวิน 101 หน่วิยกิต
 2.1) วิิชาแกน จำำานวิน 30 หน่วิยกิต ประกอบัด้วิยกลุ่ัมวิิชาดัง
ต่อไปน่�
 2.1.1) กลุ่ัมวิิชาพ่ิ�นฐานทางคณิตศาสูตร์ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต 
ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
619101 คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
  (Engineering Mathematics 1)
619102 คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6)
  (Engineering Mathematics 2) 2.1.2) 
 กลุ่ัมวิิชาพ่ิ�นฐานทางฟิิสูิกส์ู จำำานวิน 3 หน่วิยกิต ประกอบัด้วิย
รายวิิชาดังต่อไปน่�
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
619104 ฟิิสิกส์ทั�วิไป 3(2-2-6)
  (General Physics)
 2.1.3) กลุ่ัมวิิชาพ่ิ�นฐานทางเคม่ จำำานวิน 3 หน่วิยกิต ประกอบั
ด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
619105 เคมีทั�วิไป 3(2-2-6)
  (General Chemistry) 
 2.1.4) กลุ่ัมวิิชาแกนทางวิิศวิกรรมศาสูตร ์จำำานวิน  18  หนว่ิยกติ
ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
619106 คอมพิิวิเตอร์แลัะ IoT เบ้ั�องต้น่ 3(3-0-6)
  (Introduction to Computer and IoT)
619107 พ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา แลัะอิเล็ักทรอนิ่กส์ 3(3-0-6)
  (Fundamental of Electrical and Electronic Circuit)
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619108 ปฏิิบััติการพ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา แลัะอิเล็ักทรอนิ่กส์ 1(0-3-1) 
  (Fundamental of Electrical and
   Electronic Circuit Laboratory)
619109 การวัิดัแลัะเคร้�องม้อวัิดัทางไฟิฟ้ิา 3(3-0-6)
  (Electrical Instruments and Measurements)
619110 ปฏิิบััติการการวัิดัแลัะเคร้�องม้อวัิดัทางไฟิฟ้ิา 1(0-3-1)
  (Electrical Instruments and Measurements
   Laboratory)
619111 ไมโครคอน่โทรลัเลัอร์ 3(3-0-6)
  (Microcontroller)
619112 ปฏิิบััติการไมโครคอน่โทรลัเลัอร์ 1(0-3-1)
  (Microcontroller Laboratory)
619113 เขียน่แบับัวิิศวิกรรม ไฟิฟ้ิาแลัะอิเล็ักทอนิ่กส์ 3(2-3-5)
  (Electrical and Electronic Engineering
   Drawing)
 2.2) หมวิดวิิชาเฉพิาะด้าน จำำานวิน 62 หน่วิยกิต ประกอบัด้ัวิย
กลุ่ัมวิิชาดัังต่อไปนี่�
 2.2.1) กลุ่ัมประเด็นด้านองค์การแลัะระบับัสูารสูนเทศ จำำานวิน 
3 หน่วิยกิต   ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
619201 การจััดัการเทคโน่โลัยีดิัจิัทัลัเชิงธุ์รกิจั 3(3-0-6)
  (Digital Technology Management for Business)
 2.2.2) กลุ่ัมเทคโนโลัย่เพ่ิ�องานประยุกต์ จำำานวิน 12 หน่วิยกิต 
ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
619202 ระบับัฐาน่ข้อมูลั 3(2-2-6)
  (Database Systems)
619203 การวิิเคราะห์ข้อมูลัขน่าดัใหญ่แลัะคลัาวิด์ัคอมพิิวิติ�ง 3(3-0-6)
  (Big Data Analytics and Cloud Computing)
619204 หัวิข้อพิิเศษทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ IoT 3(3-0-6)
  (Special  Topics in IoT Computer Engineering )
619401 โครงงาน่วิิศวิกรรม 1 1(0-3-1)
  (Engineering Project I)

619402 โครงงาน่วิิศวิกรรม 2 2(0-6-2)
  (Engineering Project II)
619403 การฝึักงาน่วิิศวิกรรม 0(0-1-200 ชม.)
  (Engineering Practice )
 2.2.3) กลุ่ัมเทคโนโลัย่แลัะวิิธ่ีการทางซอฟิต์แวิร์ จำำานวิน 15 
หน่วิยกิต ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
 รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
619205 หลัักการเขียน่โปรแกรมคอมพิิวิเตอร์ 3(2-2-6)
  (Principles of  Computer Programming)
619206 ระบับัปฏิิบััติการ แลัะระบับัปฏิิบััติการเวิลัาจัริง 3(2-2-6)
  (Operating Systems)
619207 โครงสร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึ์ม 3(2-2-6)
  (Data Structures and Algorithms)
619208 การพัิฒิน่าโปรแกรมประยกุต์สำาหรับัอุปกรณ์เคล้ั�อน่ที�3(2-2-6)
  (Mobile Application Programming)
619309 ปัญญาประดิัษฐ์ 3(2-2-6)
  (Artificial Intelligence) 
 2.2.4) กลุ่ัมโครงสูร้างพ่ิ�นฐานของระบับั จำำานวิน 18 หน่วิยกิต 
ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
619209 คณิตศาสตร์แบับัไม่ต่อเน้่�อง 3(3-0-6)
  (Discrete Mathematics) 
619210 การส้�อสารข้อมูลัแลัะเคร้อข่ายคอมพิิวิเตอร์ 3(2-2-6)
  (Data Communications and Computer Networks)
619211 ทฤษฎีการคำาน่วิณ 3(3-0-6)
  (Theory of Computation )
619212 การวิิเคราะห์ ออกแบับั แลัะพัิฒิน่า ระบับั  3(3-0-6)
  แลัะผลิัตภัณฑ์ิ IoT
  IoT products and system analysis, design, and   
  development  
619213 วิิศวิกรรมซึ่อฟิต์แวิร์ 3(3-0-6)
  (Software Engineering)
619214 การส้�อสารระบับัอะน่าล็ัอกแลัะดิัจิัทัลั 3(3-0-6)
  (Analog and Digital Communication Systems)
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 2.2.5) กลุ่ัมฮาร์ดัแวิร์แลัะสถาปัตยกรรมคอมพิิวิเตอร์ จัำาน่วิน่ 14 
หน่่วิยกิต ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
619215 การออกแบับัวิงจัรดิัจิัทัลัแลัะวิงจัรตรรกะ 3(3-0-6)
  (Digital Circuits and Logic Design )
619216 ปฏิิบััติการวิงจัรดิัจิัทัลัแลัะวิงจัรตรรกะ 1(0-3-1)
  (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
619217 โครงสร้างแลัะสถาปัตยกรรมคอมพิิวิเตอร์ 3(3-0-6)
  (Computer Organization and Architecture)
619218 การออกแบับัแลัะการติดัตั�งเคร้อข่าย 3(2-3-6)
  การส้�อสารไร้สาย  
  (Wireless LAN Communication Network 
  Installation and Design)
619219 การโปรแกรมสมองกลัฝัังตัวิ แลัะ IoT 3(3-0-6)
  (Embedded Systems and IoT Programming)
619220 ปฏิิบััติการโปรแกรมสมองกลัฝัังตัวิ แลัะ IoT 1(0-3-1)
  (Embedded Systems and IoT 
  Programming Laboratory) 
 2.3) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ จำำานวิน 9 
หน่วิยกิต โดัยเล้ัอกจัากวิิชาใดัวิิชาหนึ่�งดัังต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ  จำำานวินหน่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
619301 บัล็ัอกเชน่ 3(3-0-6)
  (Blockchain)
619302 วิิทยาการข้อมูลัแลัะข้อมูลัอัจัฉริยะ 3(2-2-6)
  (Data Science and Data Intelligence) 3(3-0-6)
619303 การจััดัการควิามคิดัสร้างสรรค์
  แลัะน่วัิตกรรมเชิงธุ์รกิจั  
  (Creativity Management and Business   
  Innovation)
619304 สัญญาณแลัะระบับั 3(3-0-6)
  (Signal and System)
619305 การประมวิลัผลัสัญญาณดิัจิัทัลั 3(3-0-6)
  (Digital Signal Processing)

619306 ควิามมั�น่คงของระบับัคอมพิิวิเตอร์ 3(3-0-6)
  (Computer Security)
619307 การพัิฒิน่าซึ่อฟิต์แวิร์เชิงวัิตถุ  3(2-2-6)
  (Object-Oriented Software Development)
619308 การตลัาดัยคุดิัจิัทัลั 3(3-0-6)
  (Digital Marketing Management)
619309 ปัญญาประดิัษฐ์ 3(2-2-6)
  (Artificial Intelligence)
619310 การพัิฒิน่าโปรแกรมประยกุต์บัน่เว็ิบั 3(2-2-6)
  (Web Application Programming)
619311 การบัริหารเคร้อข่ายคอมพิิวิเตอร์ 3(2-2-6)
  (Computer Network Administration)
619312 ระบับัควิบัคุมแบับัดิัจิัทัลั 3(3-0-6)
  (Digital Control Systems)
619313 เซึ่น่เซึ่อร์แลัะทราน่ส์ดิัวิเซึ่อร์ 3(2-3-5)
  (Sensors and Transducers )
619314 การอิน่เทอร์เฟิซึ่ไมโครคอมพิิวิเตอร์ 3(2-3-5)
  (Microcomputer  Interfacing)
619315 การประยุกต์แลัะใช้งาน่ไมโครโพิรเซึ่สเซึ่อร์ 3(2-3-5)
  (Microprocessor  Applications)
619316 ระบับัควิบัคุมอัตโน่มัติ 3(3-0-6)
  (Automatic Control Systems)
619317 การประยุกต์ IoT การประมวิลัผลัคลัาวิด์ั  3(3-0-6)
  แลัะปัญญาประดิัษฐ์ กับังาน่วิิศวิกรรม
  (The Application of IoT, Cloud Processing
   and Artificial Intelligence for Engineering)
619318 การประมวิลัผลัภาพิดิัจิัทัลัแลัะคอมพิิวิเตอร์วิิชั�น่ 3(2-2-6)
  (Digital Image Processing and Computer Vision)

3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ 
 ให้นั่กศึกษาเล้ัอกเรียน่รายวิิชาที�เปิดัสอน่ระดัับัปริญญาตรีใน่สาขา
วิิชาของคณะฯ ใน่วิิชาต่าง ๆ 
ของมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ จัำาน่วิน่หน่่วิยกิตไม่น้่อยกว่ิา 6 หน่่วิยกิต 
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6001xx กลุ่ัมวิิชามนุ่ษยศาสตร์ 3 (3-0-6)
600301 ภาษาอังกฤษใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(2-2-5)
6004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
619113 เขียน่แบับัวิิศวิกรรม ไฟิฟ้ิาแลัะอิเล็ักทอนิ่กส์ 3(2-3-5)
 (Electrical and Electronic Engineering Drawing)
619104 ฟิิสิกส์ทั�วิไป 3(2-2-6)
 (General Physics)
619106 คอมพิิวิเตอร์แลัะ IoT เบ้ั�องต้น่  3(3-0-6)
 (Introduction to Computer and IoT) 
 รวิมหน่วิยกิต 18(15-7-34)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6002xx กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
6004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
600302 ภาษาอังกฤษเพ้ิ�อการส้�อสาร 3(2-2-5)
 (English for Communication) 
619101 คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1) 
619105 เคมีทั�วิไป 3(2-2-6)
 (General Chemistry)
619107 พ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา แลัะอิเล็ักทรอนิ่กส์ 3(3-0-6)
 (Fundamental of Electrical and Electronic Circuit) 
619108 ปฏิิบััติการพ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา แลัะอิเล็ักทรอนิ่กส์ 1(0-3-1)
 (Fundamental of Electrical and Electronic Circuit Laboratory) 
  เคยเรียน่ หร้อเรียน่ควิบักับั
  วิิชา 619107 พ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา แลัะอิเล็ักฯ

 รวิมหน่วิยกิต 19(16-7-36)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6001xx กลุ่ัมวิิชามนุ่ษยศาสตร์ 3(3-0-6)
619102 คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2)
 เคยเรียน่ 619101 คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 1  
619211 ทฤษฎีการคำาน่วิณ 3(3-0-6)
 (Theory of Computation )  
619109 การวัิดัแลัะเคร้�องม้อวัิดัทางไฟิฟ้ิา 3(3-0-6)
 (Electrical Instruments and Measure-ments)
 เคยเรียน่ 619107 พ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา ฯ  
619110 ปฏิิบััติการการวัิดัแลัะเคร้�องม้อวัิดัทางไฟิฟ้ิา 1(0-3-1)
 (Electrical Instruments and Measure-ments Laboratory)
 เคยเรียน่ หร้อเรียน่ควิบักับั
 วิิชา 619109 การวัิดัแลัะเคร้�องม้อวัิดัฯ 
619215 การออกแบับัวิงจัรดิัจิัทัลัแลัะวิงจัรตรรกะ 3(3-0-6)
 (Digital Circuits and Logic Design ) 
619216 ปฏิิบััติการวิงจัรดิัจิัทัลัแลัะวิงจัรตรรกะ  1(0-3-1)
 (Digital Circuits and Logic Design Labor-atory)
 เคยเรียน่หร้อเรียน่ควิบักับั
 วิิชา 619215 การออกแบับัวิงจัรดิัจิัทัลัฯ 
619205 หลัักการเขียน่โปรแกรมคอมพิิวิเตอร์ 3(2-2-6)
 (Principles of  Computer Programming) 
 รวิมหน่วิยกิต 20(17-8-38)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6002xx กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
619111 ไมโครคอน่โทรลัเลัอร์ 3(3-0-6)
 (Microcontroller) 
619112 ปฏิิบััติการไมโครคอน่โทรลัเลัอร์ 1(0-3-1)
 (Microcontroller Laboratory)
 เคยเรียน่หร้อเรียน่ควิบักับัวิิชา 619111 ไมโครคอน่โทรลัเลัอร์ 
619209 คณิตศาสตร์แบับัไม่ต่อเน้่�อง 3(3-0-6)
 (Discrete Mathematics)  
619210 การส้�อสารข้อมูลัแลัะเคร้อข่ายคอมพิิวิเตอร์ 3(2-2-6)
 (Data Communications and Computer Networks) 
619207 โครงสร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึ์ม 3(2-2-6)
 (Data Structures and Algorithms) 
619217 โครงสร้างแลัะสถาปัตยกรรมคอมพิิวิเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Organization and Architec-ture) 
 รวิมหน่วิยกิต 19(16-7-37)
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

619214 การส้�อสารระบับัอะน่าล็ัอกแลัะดิัจิัทัลั 3(3-0-6)
 (Analog and Digital Communication Systems)
619206 ระบับัปฏิิบััติการ แลัะระบับัปฏิิบััติการเวิลัาจัริง 3(2-2-6)
 (Operating Systems) 
619202 ระบับัฐาน่ข้อมูลั  3(2-2-6)
 (Database Systems)
 เคยเรียน่ 619207 โครงสร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึ์ม 
 619201 การจััดัการเทคโน่โลัยีดิัจิัทัลัเชิงธุ์รกิจั 3(3-0-6)
 (Digital Technology Management for Business) 619212 
การวิิเคราะห์ ออกแบับั แลัะพัิฒิน่า ระบับั  3(3-0-6)
 แลัะผลิัตภัณฑ์ิ IoT 
 (IoT products and system analysis, design, and development) 
619219 การโปรแกรมสมองกลัฝัังตัวิ แลัะ IoT  3(3-0-6)
 (Embedded Systems and IoT Program-ming)
 เคยเรียน่ 619111 ไมโครคอน่โทรลัเลัอร์ 
619220 ปฏิิบััติการโปรแกรมสมองกลัฝัังตัวิ แลัะ IoT 1(0-3-1)
 (Embedded Systems and IoT Program-ming Laboratory)
 เคยเรียน่หร้อเรียน่ควิบักับั
 วิิชา 619219 การโปรแกรมสมองกลัฝัังตัวิ 
 รวิมหน่วิยกิต 19(16-7-37)

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

619208 การพัิฒิน่าโปรแกรมประยุกต์สำาหรับัอุปกรณ์เคล้ั�อน่ที� 3(2-2-6) 
 (Mobile Application Programming) 
619218 การออกแบับัแลัะการติดัตั�งเคร้อข่ายการส้�อสารไร้สาย 3(2-3-6)
 (Wireless LAN Communication Network Installation
  and Design)
 เคยเรียน่ 619210 การส้�อสารข้อมูลัแลัะเคร้อข่ายคอมพิิวิเตอร์) 
619203 การวิิเคราะห์ข้อมูลัขน่าดัใหญ่แลัะคลัาวิด์ัคอมพิิวิติ�ง 3(3-0-6)
 (Big Data Analytics and Cloud Compu-ting)
 เคยเรียน่ 619205 หลัักการเขียน่โปรแกรมฯ
 แลัะ 619207 โครงสร้างข้อมูลัฯ 
619213 วิิศวิกรรมซึ่อฟิต์แวิร์ 3(3-0-6)
 (Software Engineering)
  เคยเรียน่ 619212 การวิิเคราะห์ ออกแบับัแลัะพัิฒิน่าฯ
6193xx กลุ่ัมวิิชาเล้ัอกทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ 3(3-0-6)
6003xx กลุ่ัมวิิชาภาษา 3(3-0-6)
 รวิมหน่วิยกิต 18(16-5-36)

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

 619403 การฝึักงาน่วิิศวิกรรม 0(0-1-200 ชม.)
  (Engineering Practice )
  รวิมหน่วิยกิต 0(0-1-200)
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

619401 โครงงาน่วิิศวิกรรม  11(0-3-1)
 (Engineering Project I)
 เคยเรียน่ 619212 การวิิเคราะห์ ออกแบับั แลัะพัิฒิน่า 
 ระบับัแลัะผลิัตภัณฑ์ิ IoT 
619309 ปัญญาประดิัษฐ์ 3(2-2-6)
 (Artificial Intelligence) 
619204 หัวิข้อพิิเศษทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ IoT 3(3-0-6)
 (Special  Topics in IoT Computer Engi-neering ) 
6193xx กลุ่ัมวิิชาเล้ัอกทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ 3(3-0-6)
 หมวิดัวิิชาเล้ัอกเสรี 3(3-0-6)
 รวิมหน่วิยกิต 13(11-5-25)

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

619402 โครงงาน่วิิศวิกรรม 2  2(0-6-2)
 (Engineering Project II)
 ผ่าน่รายวิิชา 619401 โครงงาน่วิิศวิกรรม 1 
6003xx กลุ่ัมวิิชาภาษา 3(3-0-6)
6193xx กลุ่ัมวิิชาเล้ัอกทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ 3(3-0-6)
 หมวิดัวิิชาเล้ัอกเสรี 3(3-0-6)
 รวิมหน่วิยกิต 11(9-6-20)
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 องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัประสูบัการณ์ภาคสูนาม (การฝึึกงาน) 
 เน้่�องจัากสถาน่ประกอบัการต่างๆ มีควิามต้องการให้บััณฑิิตมี
ประสบัการณ์ใน่วิิชาชีพิก่อน่เข้าสู่การทำางาน่จัริง ดัังนั่�น่ ใน่หลัักสูตรจัึงมี
รายวิิชา 619403 การฝึักงาน่วิิศวิกรรม (200 ชั�วิโมง) ไม่นั่บัหน่่วิยกิต แลัะ
บัังคับัให้นั่กศึกษาทุกคน่ลังทะเบีัยน่รายวิิชานี่� โดัยผลัการศึกษาของ
รายวิิชาจัะแสดังได้ัด้ัวิยสัญลัักษณ์ S (ผลัการศึกษาผ่าน่) หร้อ U (ผลัการ
ศึกษาไม่ผ่าน่) ซึึ่�งไม่มีค่าระดัับัคะแน่น่
 4.1 ผู้ลัการเร่ยนรู้ของประสูบัการณ์ภาคสูนาม
 ควิามคาดัหวัิงใน่ผลัการฝึักงาน่ของนั่กศึกษา มีดัังนี่�
 ทักษะใน่การปฏิิบััติงาน่จัากสถาน่ประกอบัการ ตลัอดัจัน่มีควิาม
เข้าใจัใน่หลัักการ ควิามจัำาเป็น่ใน่การเรียน่รู้ทฤษฎีมากยิ�งขึ�น่

 1) บูัรณาการองคค์วิามรู้ที�เรียน่มาเพ้ิ�อน่ำาไปแกปั้ญหาที�เกิดัขึ�น่จัริง
 2) มีมนุ่ษยสัมพัิน่ธ์์แลัะสามารถทำางาน่ร่วิมกับัผู้อ้�น่ได้ัดีั

 3) มีระเบัยีบัวิินั่ย ตรงเวิลัา แลัะเข้าใจัวัิฒิน่ธ์รรมขององคก์ร ตลัอดั
จัน่สามารถปรับัตัวิให้เข้ากับัสถาน่ประกอบัการได้ั

 4.2 ช่วิงเวิลัา
 ภาคการศึกษาฤดูัร้อน่ ของชั�น่ปีที� 3
 4.3 การจัำดเวิลัาแลัะตารางสูอน
 จััดัเต็มเวิลัาใน่ 1 ภาคการศึกษาฤดูัร้อน่

5. ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย 
 โครงงาน่วิิศวิกรรมเปน็่รายวิิชาที�กำาหน่ดัใหนั้่กศกึษาตอ้งลังทะเบัยีน่
เรียน่ใน่ภาคการศึกษาที� 1 (โครงงาน่วิิศวิกรรม 1) แลัะภาคการศึกษา 
ที� 2 (โครงงาน่วิิศวิกรรม 2) ของปีการศึกษาที� 4 นั่กศึกษาแต่ลัะกลุ่ัมโครง
งาน่ (จัำาน่วิน่นั่กศึกษาต่อกลุ่ัมขึ�น่กับัระเบีัยบัของคณะวิิศวิกรรมศาสตร์) 
จัะต้องสรรหาหัวิข้อโครงงาน่แลัะอาจัารย์ที�ปรึกษาเพ้ิ�อเสน่อหัวิข้อโครง
งาน่ ศึกษาควิามเป็น่ไปได้ัของโครงงาน่ ควิามรู้พ้ิ�น่ฐาน่ที�เกี�ยวิข้อง รวิมทั�ง
ส้บัค้น่ภูมิหลัังของงาน่ที�เกี�ยวิข้องกับัโครงงาน่ วิางแผน่ดัำาเนิ่น่โครงงาน่ 
พิิจัารณาประโยชน์่ที�คาดัว่ิาจัะได้ัรับั ทำาการศึกษาทดัลัองแลัะพัิฒิน่าโครง
งาน่ตามหัวิข้อที�ได้ัเสน่อ เพ้ิ�อให้สำาเร็จัตามวิัตถุประสงค์ที�ตั�งไว้ิ น่ำาเสน่อ
ผลัการดัำาเนิ่น่โครงการ พิร้อมจััดัทำาปริญญานิ่พิน่ธ์์ตามรูปแบับัแลัะระยะ
เวิลัาที�กำาหน่ดัอย่างเคร่งครัดั 
 

 5.1 คำาอธิีบัายโดยย่อ
 นั่กศึกษาน่ำาเสน่อโครงงาน่วิิศวิกรรมเพ้ิ�อให้อาจัารย์ที�ปรึกษาโครง
งาน่แลัะกรรมการสอบั ซึึ่�งเป็น่กลุ่ัมอาจัารย์ผู้สอน่ใน่หลัักสูตร พิิจัารณา
เห็น่ชอบัให้ดัำาเนิ่น่การ โดัยหัวิข้อโครงงาน่ที�เสน่ออาจัเป็น่แน่วิการศึกษา 
แก้ไข แลัะออกแบับัทางวิิศวิกรรม หร้อเป็น่หัวิข้อวิิจััยที�น่่าสน่ใจัทาง
วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ ที�ซึึ่�งสามารถขยายผลัเป็น่วิิทยาน่ิพิน่ธ์์ใน่ระดัับั
ปริญญามหาบััณฑิิตต่อไปได้ั นั่กศึกษาจัะต้องน่ำาเสน่อผลัการศึกษาแลัะ
ตอบัคำาถามตอ่หน่า้กลุ่ัมอาจัารยผู้์สอน่แลัะผู้สน่ใจั พิร้อมทั�งจััดัทำาปรญิญา
นิ่พิน่ธ์์ตามรูปแบับัส่งตามกำาหน่ดัเวิลัา
 5.2 มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้
 นั่กศกึษาที�ลังทะเบัยีน่เรียน่รายวิิชาโครงงาน่วิิศวิกรรม จัะไดัรั้บัการ
ฝึักปฏิิบััติใน่การแก้ไขปัญหาทางวิิศวิกรรม แลัะมีผลัการเรียน่รู้ดัังนี่�

 1) สามารถบูัรณาการองค์ควิามรู้ทางทฤษฎีเพ้ิ�อประยุกต์ได้ัจัริงใน่
งาน่วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
 2) สามารถวิิเคราะห์ แลัะแก้ปัญหาทางวิิศวิกรรมอย่างเป็น่ระบับั 
3) สามารถส้บัค้น่แลัะแสวิงหาควิามรู้เพิิ�มเติมด้ัวิยตน่เอง

 4) มีทักษะใน่การออกแบับั หร้อทักษะการวิิจััย
 5) สามารถส้�อสารแลัะน่ำาเสน่อควิามคิดั พิร้อมทั�งตอบัคำาถาม
 5.3 ช่วิงเวิลัา
 กำาหน่ดัให้นั่กศึกษาลังทะเบัียน่เรียน่ใน่ภาคการศึกษาที� 1 แลัะ 2 
ของปีการศึกษาที� 4
 5.4 จำำานวินหน่วิยกิต
 รายวิิชาโครงงาน่วิิศวิกรรม 1 จัำาน่วิน่ 1 หน่่วิยกิต แลัะรายวิิชาโครง
งาน่วิิศวิกรรม 2 จัำาน่วิน่ 2 หน่่วิยกิต รวิมทั�งสิ�น่ 3 หน่่วิยกิต
 5.5 การเตร่ยมการ
 นั่กศึกษาที�เสน่อโครงงาน่จัะไดั้รับัมอบัหมายให้รายงาน่แลัะขอคำา
ปรึกษาทางวิิชาการจัากอาจัารย์ที�ปรึกษาประจัำาโครงงาน่ที�จัะได้ัรับัการ
พิิจัารณาใน่ภาคการศึกษานั่�น่  แลัะดัำาเนิ่น่งาน่ตามข้อกำาหน่ดัของ
รายวิิชา  
 5.6 กระบัวินการประเมินผู้ลั
 นั่กศึกษาน่ำาเสน่อโครงงาน่ต่อกรรมการสอบัซึึ่�งเป็น่กลุ่ัมอาจัารย์ผู้
สอน่ใน่หลัักสูตรแลัะผู้สน่ใจั เพ้ิ�อประเมิน่ผลัการน่ำาเสน่อ เน้่�อหารายงาน่ 
การตรงต่อเวิลัา ควิามสามารถใน่การแก้ปัญหา แลัะมาตรฐาน่ควิามถูก
ต้องของการศึกษาวิิชาการที�นั่กศึกษาได้ัรับัจัากการทำาโครงงาน่ คะแน่น่
ที�อาจัารยพิ์ิจัารณาจัะน่ำามาเฉลีั�ยแลัะให้ผลัการศึกษา เป็น่เกรดั A – F
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
BACHELOR OF ACCOUNTANCY

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

 

Faculty of Business Administration

รตูสกัลห นานาชาติ

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล 

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

BACHELOR OF ACCOUNTANCY

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

     สาขาวิชาการตลาด  

     สาขาวิชาการเงิน

นายศราวุธ  เอี่ยมสอาด
ผูชวยอธิการบดี ฝายพัฒนาธุรกิจ

และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

คุณวุฒิ

    ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด 

    มหาวิทยาลัยรังสิต      

    ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจ   

    มหาวิทยาลัยรังสิต
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สาขาวิิชา ช่�อเต็็ม (ไทย) ช่�อย่อ (ไทย) ช่�อเต็็ม (อังกฤษ) ช่�อย่อ (อังกฤษ)

การบััญชีี บััญชีีบััณฑิิต บัชี.บั. Bachelor of Accountancy B.Acc. (Accountancy)

การตลาด 
ยุุคดิจิิทััล

บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต
(การตลาดยุุคดิจิิทััล)

บัธุ.บั. 
(การตลาดยุุคดิจิิทััล)

Bachelor of 
Business Administration 
(Marketing in the Digital Age)

B.B.A. 
(Marketing in the Digital Age)

การบัริหาร
ทัรัพยุากรมนุุษย์ุ

บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต 
(การบัริหารทัรัพยุากรมนุุษย์ุ)

บัธุ.บั. 
(การบัริหาร
ทัรัพยุากรมนุุษยุ์)

Bachelor of  Business 
Administration  
(Human Resource Management)

B.B.A. 
(Human  Resource
 Management)

ระบับัสารสนุเทัศ
เพ่�อธุุรกิจิดิจิิทััล

บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต 
(ระบับัสารสนุเทัศ
เพ่�อธุุรกิจิดิจิิทััล)

บัธุ.บั. 
(ระบับัสารสนุเทัศ
เพ่�อธุุรกิจิดิจิิทััล)

Bachelor of Business 
Administration Program in 
Information Systems for
Digital Business

B.B.A.
(Information Systems
 for Digital Business)

การจัิดการ บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต 
(การจัิดการ)

บัธุ.บั. 
(การจัิดการ)

Bachelor of  Business
Administration (Management)

B.B.A. (Management)

คณะบริิหาริธุุริกิจ
Business Administration Faculty

หลัักสูต็ริท่�เปิิดสอน ม่ดังน่�
1. บััญชีีบััณฑิิต (Bachelor of Accountancy)
2. บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต 

(Bachelor of Business Administration)
 ช่�อหลัักสูต็ริ

1. หลักสูตรบััญชีีบััณฑิิต
 (Bachelor of Accountancy Program in Accountancy)
2. บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต สาขาวิิชีาการตลาดยุุคดิจิิทััล

(Bachelor of Business Administration 
  Program in Marketing in the Digital Age)
3. บัริหารธุุุรกิจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัริหารทัรัพยุากรมนุุุษย์ุ

(Bachelor of Business Administration 
 Program in Human Resource Management)

 สาขาวิิชา/ช่�อปิริิญญา

4. บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต 
สาขาวิิชีาระบับัสารสนุเทัศเพ่�อธุุรกิจิดิจิิทััล
(Bachelor of Business Administration 

  Program in Information Systems for Digital Business)
5. บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต สาขาวิิชีาการจัิดการ

(Bachelor of Business Administration 
 Program in Management)
6. บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต สาขาวิิชีาการจัิดการนุวัิตกรรมการค้า  

(Bachelor of Business Administration 
 Program in Trading Innovation Management)
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 สาขาวิิชา ช่�อเต็็ม (ไทย) ช่�อย่อ (ไทย) ช่�อเต็็ม (อังกฤษ) ช่�อย่อ (อังกฤษ)

การจัิดการ
นุวัิตกรรมการค้า

บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต 
(การจัิดการนุวัิตกรรมการค้า)

บัธุ.บั. 
(การจัิดการ
นุวัิตกรรมการค้า)

Bachelor of  Business 
Administration 
(Trading Innovation
 Management)

B.B.A. 
(Trading Innovation 
Management)
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ปรััชญา ความสำำาคัญและวัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
หลักสูำตรับััญชีบััณฑิิต สำาขาวิชาการับััญชี
 1.ปรััชญา 
	 ผลิิตบััณฑิิตทางการบััญชีีที�มีีความีร้�ความีสามีารถ	ทักษะ	คุณธรรมี
แลิะจริยธรรมีให้�กับัสังคมี
 2.ความสำำาคัญ
	 วิชีาชีีพบััญชีีถือเป็็นวิชีาชีีพห้น่�งที�มีีความีสำาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจแลิะสงัคมี	การผลิิตบััณฑิิตทางการบััญชีีให้�ความีร้�ความีสามีารถ
ทักษะ	คุณธรรมีแลิะจริยธรรมี			นับัเป็็นกลิไกห้น่�งของการพัฒนาระบับั
เศรษฐกิจแลิะสังคมีของป็ระเทศ
 3.วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 3.1	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีร้�ความีสามีารถ	แลิะทักษะในวิชีาชีีพ
ตรงตามีพระราชีบััญญัติการบััญชีี	พ.ศ.2543	แลิะพระราชีบััญญัติ 
วิชีาชีีพพ.ศ.2547	แลิะมีาตรฐานการศ่กษาระห้ว่างป็ระเทศสำาห้รับัผ้�
ป็ระกอบัวิชีาชีีพ	(International	Eduction	Standards	for	Professional	
Accountants	;	IES)
	 3.2	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีร้�ในวิชีาชีีพทางการบััญชีีอย่างล่ิกซ่ึ้�ง
เพียงพอที�จะเป็็นผ้�ป็ฏิิบััติงานตรงตามีความีต�องการของสังคมี
	 3.3	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีคุณธรรมี			จริยธรรมี		ความีซืึ้�อสัตย	์มีีความี
รับัผิดชีอบัแลิะป็ฏิิบััติตามีจรรยาบัรรณวิชีาชีีพ
						3.4	เพื�อผลิิตบััณฑิิตที�มีีการพัฒนาความีร้�ตนเอง	แลิะป็รับัตัวให้�เข�า
กับัสภาพแวดลิ�อมีแลิะเทคโนโลิยีที�เป็ลีิ�ยนแป็ลิงอย่้เสมีอได�

หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจบััณฑิิต 
สำาขาวิชาการับัริัหารัทรััพยากรัมนุุษย์
 1. ปรััชญา
	 	ความีร้�ก�าวทันเทคโนโลิยี	มีีจริยธรรมีค่้ความีรับัผิดชีอบัมุ่ีงผลิิต
บััณฑิิตทางบัรหิ้ารธุรกจิที�มีีคุณธรรมี	จริยธรรมี	แลิะความีร้�ความีสามีารถ
ในการบัรหิ้ารทรพัยากรมีนษุยใ์นองคก์าร	รองรบััความีต�องการของสงัคมี
	ภายใต�สภาพแวดลิ�อมีทางธุรกิจที�มีีความีซึ้บััซึ้�อน	แลิะเป็ลีิ�ยนแป็ลิงอยา่ง
รวดเร็ว
 2. ความสำำาคัญ
	 มุ่ีงผลิิตบััณฑิิตทางบัริห้ารธุรกิจที�มีีคุณธรรมี	จริยธรรมี	แลิะความีร้�
ความีสามีารถในการบัริห้ารทรัพยากรมีนุษย์ในองค์การ	รองรับัความี
ต�องการของสังคมี	ภายใต�สภาพแวดลิ�อมีทางธุรกิจที�มีีความีซัึ้บัซึ้�อน	แลิะ

เป็ลีิ�ยนแป็ลิงอย่างรวดเร็ว
 3. วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 3.1	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีร้�	ความีเชีี�ยวชีาญการบัริห้ารทรัพยากร
มีนุษย์	แลิะสามีารถนำาไป็	ป็ระยุกต์ใชี�ในการป็ระกอบัวิชีีพได�อย่างมีี
ป็ระสิทธิภาพ
	 3.2	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีคิดสร�างสรรรค์ป็รับัป็รุงแลิะแก�ปั็ญห้า
การทำางานแลิะภาพแวดลิ�อมีทางเศรษฐกิจ	แลิะสังคมีที�เป็ลีิ�ยนแป็ลิงไป็
	 3.3	ผลิิตบััณฑิิตให้�มีีคุณธรรมี	จรรยาบัรรณในการป็ระกอบัอาชีีพ	
แลิะมีีทัศนคติที�ดีต่อวิชีาการบัริห้ารทรัพยากรมีนุษย์
	 3.4	ผลิิตบััณฑิิตให้�สามีารถพัฒนาตนเองให้�มีี	ความีก�าวห้น�าในสาย
อาชีีพ

หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจบััณฑิิต สำาขาวิชาการัจัดการั
 1. ปรััชญา 
	 เน�นสร�างป็ระสบัการณ์การเรียนร้�	(Experiential	Learning	Cycles)	
ให้�กับันักศ่กษาอยา่งสร�างสรรค์	ตามีทันยุคดิจิทัลิ	สานฝัันธุรกิจ	มุ่ีงคิด	มุ่ีง
สร�างคน	จนสามีารถเป็็นผ้�ป็ระกอบัการได�
 2. ความสำำาคัญ
 	เป็็นห้ลัิกส้ตรที�มุ่ีงพัฒนาบุัคลิากรด�านการบัริห้ารจัดการ		เพื�อผลิิต
บััณฑิิตทางบัรหิ้ารธรุกจิที�มีีคุณธรรมี	จริยธรรมี	แลิะความีร้�ความีสามีารถ
ในการจัดการภายในองค์การ	รองรับัความีต�องการของสังคมี	ภายใต�สภาพ
แวดลิ�อมีทางธุรกิจที�มีีความีซัึ้บัซึ้�อน	แลิะเป็ลีิ�ยนแป็ลิงอย่างรวดเร็ว	
 3. วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 3.1เพื�อผลิิตบััณฑิิตที�มีีความีร้�ความีสามีารถด�านการบัรหิ้ารแลิะการ
จัตการ	สามีารถนำาความีร้�ไป็ป็ระยกุต์ใชี�ในการทำางานในห้น่วยงานภาครัฐ
แลิะภาคเอกชีนแลิะเป็็นผ้�ป็ระกอบัการได�
	 3.2	เพื�อผลิิตบััณฑิิตที�มีีความีรับัผิดขอบั	คุณธรรมี	มีแลิะจริยธรรมี
ในการป็ระกอบัอาชีีพ	สามีารถทำางานร่วมีกับัผ้�อื�นแลิะแก�ไขปั็ญห้าการ
ป็ฏิิบััติงานได�
	 3.3	เพื�อผลิิตบััณฑิิตที�มีีการพัฒนาความีร้�ของตนเองอย้เ่สมีอสามีารถ
วิจัยแลิะพัฒนาการจัดการธุรกิจให้�สอดคลิ�องกับัการเป็ลีิ�ยนแป็ลิงของ
สังคมี	เศรษฐกิจ	แลิะเทคโนโลิยี
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หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจบััณฑิิต 
สำาขาวิชารัะบับัสำารัสำนุเทศเพ่�อธุุรักิจดิจิทัล
 1. ปรััชญา 
	 มีีความีร้�ด�านเทคโนโลิยี	ก�าวทันธุรกิจดิจิทัลิ	มีีจริยธรรมีค่้ความีรับั
ผิดชีอบั
 2. ความสำำาคัญ
	 มุ่ีงผลิิตบััณฑิิตที�มีีความีร้�ความีสามีารถด�านคอมีพิวเตอร์	นำาไป็
ป็ระยุกต์ใชี�ในงานทางธุรกิจดิจิทัลิ	แลิะพัฒนาตนเองตามีความีเจริญ
ก�าวห้น�าของเทคโนโลิยี	รวมีทั�งมีีจริยธรรมี	ความีรับัผิดชีอบัต่อตนเอง	
วิชีาชีีพแลิะสังคมี
	 จากแผนพัฒนาอุดมีศ่กษาของชีาติ	ห้ลิักส้ตรผลิิตบััณฑิิตให้�มีี
คุณธรรมี	เรียนร้�ตลิอดชีีวิต	มีีทักษะแลิะการดำารงชีีวิตอย่างเห้มีาะสมีใน
แต่ลิะช่ีวงวัย	สามีารถป็รับัตัวร้�เท่าทันกับัการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง		แลิะนำาความี
ร้�ที�ได�ศ่กษาไป็ป็รับัใชี�ในการพัฒนาฐานการผลิิตแลิะบัริการให้�เข�มีแข็งแลิะ
มีีคุณภาพบันฐานความีร้�	นวัตกรรมี	มีีความีคิดสร�างสรรค์		เพื�อให้�
สอดคลิ�องกับัป็รัชีญาการอุดมีศ่กษา	ห้ลัิกส้ตรผลิิตบััณฑิิตให้�มีีคุณสมีบััติ
สอดคลิ�องกับัป็รัชีญาการอุดมีศ่กษา	ดังนี�
	 -	 มีีคุณธรรมี	จริยธรรมี	อันรวมีถ่งการร้�แลิะเข�าใจ	การรักษาแลิะ
ป็ระพฤติตามีขนบัธรรมีเนียมีป็ระเพณีอันดีของไทย
	 -	 มีีวัฒนธรรมีแลิะอารยธรรมีที�เป็็นสากลิ	อาทิ	การรักษาระเบีัยบั
วินัย	การให้�เกียรติผ้�อื�น	การตรงต่อเวลิา	มีีความีซืึ้�อสัตย์สุจริต	มีีความีโอบั
อ�อมีอารี	สามีารถทำางานได�ทั�งเป็็นผ้�นำาแลิะผ้�ตามีตามีสถานการณ์ที�เห้มีาะสมี
	 -	 มีีความีสนใจใฝ่ัร้�อย่างต่อเนื�อง	ตรงกับัคุณลัิกษณะของผ้�เรียนร้�
ตลิอดชีีวิต	สามีารถอภิป็รายโต�ตอบัด�วยเห้ตุผลิที�ยอมีรับัได�	ร้�แลิะเข�าใจ	
รวมีทั�งสามีารถวิเคราะห์้	สังเคราะห์้ป็ัญห้า	ห้รือคำาถามีเพื�อให้�ได�คำาตอบั
ที�มีีเห้ตุผลิ
 3. วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 3.1		เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�เป็็นผ้�มีีความีร้�ความีสามีารถด�านคอมีพวิเตอร์
	นำาไป็ป็ระยุกต์ใชี�ในการป็ระกอบัธุรกิจดิจิทัลิ	แลิะมีีพื�นฐานความีร้�ด�าน
ต่างๆ	อยา่งเพียงพอที�จะสามีารถไป็ป็ฏิิบััติงานที�เกี�ยวข�องกับัการป็ระยุกต์
ใชี�คอมีพิวเตอร์ได�ทั�งในภาครัฐบัาลิแลิะภาคเอกชีน
	 3.2		เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�เป็็นผ้�ที�มีีความีป็ระสงค์ที�จะพัฒนาความีร้�
ความีสามีารถในระดับัส้งข่�นไป็สามีารถไป็ศ่กษาต่อทั�งในแลิะต่างป็ระเทศ
ได�

หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจบััณฑิิต 
สำาขาวิชาการัจัดการันุวัตกรัรัมการัค้า
 1. ปรััชญา
	 มุ่ีงผลิิตบััณฑิิตที�มีีคุณธรรมี	เป็็นนกัคิด	วิเคราะห้	์สร�างสรรค	์มีีทักษะ
การสื�อสาร	มีีบุัคลิิกภาพที�ดี	ทักษะการทำางานเป็็นทีมี	สามีารถป็ระยุกต์
ใชี�เทคโนโลิยใีนการจดัการธรุกิจได�อยา่งมีีป็ระสทิธิภาพแลิะสามีารถคดิค�น
นวัตกรรมีเพื�อพัฒนาธุรกิจการค�า
 2. วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 2.1	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีร้�	ความีสามีารถความีคิดสร�างสรรค์	
แลิะแนวคิดเชิีงบัริห้ารในการธุรกิจการค�า
	 2.2	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีร้�	ความีเข�าใจ	แลิะทักษะการใชี�
เทคโนโลิยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจการค�าแลิะพัฒนาความีร้�ตนเอง
อย่างต่อเนื�อง
	 2.3	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีทักษะการสื�อสาร	มีีภาวะความีเป็็นผ้�นำา	
สามีารถทำางานเป็็นทีมีแลิะป็รับัตัวให้�เข�ากับัภาพแวดลิ�อมีที�มีีการ
เป็ลีิ�ยนแป็ลิง
	 2.4	 เพื�อผลิิตบััณฑิิตบััณฑิิตให้�มีีคุณธรรมี	จริยธรรมี	แลิะมีีความีรับั
ผิดชีอบัต่อสังคมี
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คุุณสมบััติิของผู้้�เข�าศึึกษา
	 1.	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ร็ะดัับมััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	(มั.6)	หรื็อ	เทีียบเท่ี�
	 2.	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�หลกัสูำตร็ปร็ะก�ศึนียบัตร็วิิช�ชีพชั�นสูำง	(ปวิสำ.)								
ที�งบริ็ห�ร็ธุร็กิจ	เช่น	สำ�ข�ก�ร็บัญชี	ก�ร็ตล�ดั	เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึ	
หรื็อเทีียบเท่ี�	ทัี�งนี�โดัยก�ร็เทีียบโอนหน่วิยกิต
		 3.	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ร็ะดัับปร็ญิญ�ตรี็	สำ�ข�อื�น	จ�กสำถ�บันก�ร็ศึึกษ�
ทีี�กร็ะทีร็วิงศึึกษ�และสำำ�นกัง�นคณะกร็ร็มัก�ร็ข�้ร็�ชก�ร็พลเรื็อน	(ก.พ.)	
ให้ก�ร็รั็บร็อง	ทัี�งนี�โดัยก�ร็เทีียบโอนหน่วิยกิต	
	 4.	มีัควิ�มัปร็ะพฤติเรี็ยบร้็อยไม่ัเป็นผูู้้บกพร่็องในศีึลธร็ร็มัและ
มั�ร็ย�ทีอันดีั
	 5.	มีัร่็�งก�ยแข็งแร็ง	ไม่ัเป็นโร็คทีี�สัำงคมัรั็งเกียจ

การลงทะเบีัยนเรียน
	 ในภ�คก�ร็ศึึกษ�ปกติ	นักศึึกษ�หลักสูำตร็ปริ็ญญ�ตรี็ภ�คปกติ				จะ
ต้องลงทีะเบียนได้ัไม่ัน้อยกว่ิ�	9	หน่วิยกิต	และไม่ัเกิน	22	หน่วิยกิต	ใน

ภ�คก�ร็ศึึกษ�ภ�คฤดัูร้็อนลงทีะเบียนเรี็ยนไดั้ไม่ัเกิน	9	หน่วิยกิต	ห�กมัี
ควิ�มัจำ�เป็นในก�ร็ลงทีะเบียนเรี็ยนทีี�มีัจำ�นวินหน่วิยกิตแตกต่�งไปจ�ก
เกณฑ์์ทีี�กำ�หนดัข้�งต้น	อ�จทีำ�ได้ัโดัยก�ร็ได้ัรั็บอนุมััติจ�กคณบดีั	แต่ทัี�งนี�
ต้องไม่ักร็ะทีบกร็ะเทืีอนต่อมั�ตร็ฐ�นก�ร็ศึึกษ�

วิิชาบัังคัุบัก่อน
		 หมั�ยควิ�มัวิ่�	วิิช�	ทีี�	นักศึึกษ�	ลงทีะเบียน	เรี็ยน	วิิช�	นั�น	จะ	ต้อง	ผู้่�น
ก�ร็	เรี็ยน	ใน	ร็�ยวิิช�	ทีี�	ร็ะบุ	ไวิ้ก่อน	เพื�อให้	เกิดัผู้ล	สัำมัฤทีธิ�	ที�ง	ก�ร็	เรี็ยน	ใน
ร็�ยวิิช�	นั�น	นักศึึกษ�	จะ	ต้อง	ผู่้�น	ก�ร็	เรี็ยน	และ	ก�ร็	ปร็ะเมิันผู้ล	ใน	วิิช�บงัคับ
	ก่อน	แล้วิ	โดัย	ได้ั	ร็ะดัับ	คะแนน	A	,	B+,	B	,	C+,	C	,	D+	,	D	หรื็อ	S

โคุรงสร�างหลักส้ติร

สาขาวิิชา
หมวิดวิิชาศึึกษา

ทั�วิไป
หมวิดวิิชาเฉพาะ หมวิดวิิชา

เลือกเสรี
รวิม

แกนทางธุุรกิจ เอกบัังคัุบั เอกเลือก วิิชาปฏิิบััติิ

ก�ร็บัญชี 30 45 36 12 - 6 129

ก�ร็ตล�ดัยุคดิัจิทัีล 30 30 45 16 - 6 127

ก�ร็บริ็ห�ร็ทีรั็พย�กร็มันุษย์ 30 48 30 12 - 6 126

ร็ะบบสำ�ร็สำนเทีศึเพื�อธุร็กิจ
ดิัจิทัีล

30 39 45 9 - 6 129

ก�ร็จัดัก�ร็ 30 48 30 12 - 6 126

ก�ร็จัดัก�ร็นวัิตกร็ร็มัก�ร็ค้� 30 33 20 9 32 6 130
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การวัิดผู้ลและการสำาเร็จการศึึกษา 
 การวัิดผู้ลการศึึกษา
	 ก�ร็วัิดัผู้ลก�ร็ศึึกษ�	 ให้เป็นไปต�มัร็ะเบียบก�ร็วัิดัผู้ลของ
มัห�วิิทีย�ลัยเอเชียอ�คเนย์	
 การสำาเร็จการศึึกษา
	 นักศึึกษ�ทีี�จะสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ต�มัหลักสูำตร็	จะต้องสำอบได้ัร็�ยวิิช�
คร็บถ้วินภ�ยในร็ะยะเวิล�ทีี�กำ�หนดั	และได้ัร็ะดัับคะแนนเฉลี�ยสำะสำมัตลอดั
หลักสูำตร็ไม่ัตำ��กว่ิ�	2.00	โดัยร็ะดัับคะแนนเฉลี�ยวิิช�เอกบังคับและวิิช�
เอกเลือกจะต้องไม่ัตำ��กว่ิ�	2.00
 
โคุรงสร�างหลักส้ติร 
ควิ�มัหมั�ยของร็หัสำปร็ะจำ�วิิช�
	 ควิ�มัหมั�ยของร็หัสำปร็ะจำ�วิิช�ในหลักสูำตร็	ปร็ะกอบดั้วิย	เลข
อ�ร็บิค	6	หลัก	ร็หัสำวิิช�ใช้เลขอ�ร็บิค	6	หลัก	นำ�หน้�ชื�อวิิช�ทีุกวิิช�ใน
หลักสำูตร็	ดัังนี�
	 1.	ร็หัสำวิิช�หมัวิดัวิิช�ศึึกษ�ทีั�วิไป
 
	 	 6					0				0					X					X				X
   
	 1.1	ร็หัสำวิชิ�หมัวิดัวิชิ�ศึกึษ�ทีั�วิไป	ใช้เลขหลกัแสำน	หลกัหมัื�น	และ
หลักพัน
	 	 เลข	6	00	นำ�หน้�ร็หัสำวิิช�ทีุกวิิช�
	 1.2	เลขหลักร้็อย	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�	ดัังนี�
	 	 	 1	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�มันุษยศึ�สำตร็์
	 	 	 2	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�สำังคมัศึ�สำตร็์
	 	 	 3	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�ภ�ษ�
	 	 	 4	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�วิิทีย�ศึ�สำตร็์และคณิตศึ�สำตร็์

	 2	.	ร็หัสำวิิช�หมัวิดัวิิช�เฉพ�ะ

	 	 6					2					X					X				X				X

	 2.1	เลขหลักแสำน	หลักหมัื�น	หมั�ยถึง	คณะ
	 	 62	หมั�ยถึง	คณะบร็ิห�ร็ธุร็กิจ
	 2.2	เลขหลักพัน	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�	ดัังนี�
	 	 0	หมั�ยถึง	ไมั่แยกสำ�ข�
	 	 1	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ก�ร็บัญชี
	 	 2	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ก�ร็ตล�ดั
	 	 4	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ก�ร็บริ็ห�ร็ทีรั็พย�กร็มันุษย์
	 	 5	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ร็ะบสำ�ร็สำนเทีศึเพื�อธุร็กิจดิัจิทัีล
	 	 6	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ก�ร็จัดัก�ร็
						 	 7	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ก�ร็จัดัก�ร็นวัิตกร็ร็มัก�ร็ค้�
	 2.3	เลขหลักร็้อย	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�
	 	 1	หมั�ยถึง	กลุม่ัวิิช�เอกบังคับ
	 	 2	หมั�ยถึง	กลุม่ัวิิช�เอกเลือก	
	 2.4	เลขหลักสิำบและหลักหน่วิย	หมั�ยถึง	เลขลำ�ดัับวิิช�ในแต่ละ
กลุ่มัวิิช�
 หมวิดวิิชาศึึกษาทั�วิไป (General	Education)	30	หน่วิยกิต	
ปร็ะกอบดั้วิยร็�ยวิิช�และจำ�นวินหน่วิยกิต	ดัังต่อไปนี�
 1. กลุ่มวิิชามนุษยศึาสติร์ ไม่น�อยกว่ิา 6 หนว่ิยกติิ	ให้เลือกศึึกษ�
จ�กร็�ยวิิช�ต่อไปนี�
รหัสวิิชา ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิติ
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด�วิยตินเอง)
600101	 ดันตรี็กับชีวิิต		 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)	
600102	 มันุษย์กับคุณค�่ที�งอ�ร็ยธร็ร็มั	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)	
600103	 ปร็ัชญ�และศึ�สำน�เพื�อคุณค�่ชีวิิต	 3(3-0-6)	
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)	
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600104	 สำุนทีร็ียภ�พของชวีิิต	 3(3-0-6)
	 (Aesthetics	for	Life)	
600105	 มันุษย์กับก�ร็ใช้เหตผุู้ล	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)	
600106	 จิตสำำ�นึกสำ�ธ�ร็ณะ	 3(3-0-6)	
	 (Public	Minded	Spirit)	
 2. กลุ่มวิิชาสังคุมศึาสติร์ ไม่น�อยกวิ่า 6 หนว่ิยกิติ ให้เลือกศึึกษ�
จ�กร็�ยวิิช�ต่อไปนี�
รหัสวิิชา ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิติ
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด�วิยตินเอง)
600201	 จิตวิิทีย�เพื�อก�ร็ดัำ�เนินชีวิิต	 3(3-0-6)	
	 (Psychology	for	Living)	
600202	 วิิถีของสำังคมั	 3(3-0-6)		
	 (Path	of	Society)	
600203	 ก�ร็เสำร็ิมัสำร็้�งคุณภ�พชีวิิต				 3(3-0-6)
	 (Life-Quality	Promotion)	
600204	 ควิ�มัสำง่�แห่งตน	 3(3-0-6)		
	 (Personality	Development)
600205	 ควิ�มัเป็นพลเมัืองในกร็ะแสำโลก�ภวิิัตน์		 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization	)	 		
600206	 กฎหมั�ยในก�ร็ดัำ�เนินชวีิิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)	
600207	 เศึร็ษฐกิจพอเพียงและก�ร็ปร็ะยุกต์ใช้	 3(3-0-6)	
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)	
600208	 จิตวิิทีย�เชิงบวิก	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)	

 3. กลุ่มวิิชาภาษา ไม่น�อยกว่ิา 12 หน่วิยกิติ ให้เลือกศึึกษ�
จ�กร็�ยวิิช�ต่อไปนี�	
	 โดัยให้ศึึกษ�ร็�ยวิิช�ทีี�เป็นภ�ษ�อังกฤษไมั่น้อยกวิ่�	6	หน่วิยกิต	
และเลือกเร็ียนร็�ยวิิช�ในกลุ่มัภ�ษ�อีกไมั่น้อยกวิ่�	6	หนว่ิยกิต
รหัสวิิชา ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิติ
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด�วิยตินเอง)
600301	 ภ�ษ�อังกฤษในชีวิิตปร็ะจำ�วัิน	 3(2-2-5)
	 (English	in	Daily	Life)	
600302	 ภ�ษ�อังกฤษเพื�อก�ร็สืำ�อสำ�ร็	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)	
600303	 ภ�ษ�อังกฤษแบบบูร็ณ�ก�ร็	 3(3-0-6)																																																
	 (Integrated	English	)	
600304	 ก�ร็ฟัง	ก�ร็พูดั	ภ�ษ�อังกฤษ	 3(3-0-6)																																												
	 (Listening	and	Speaking	English)	
600305	 ภ�ษ�ญี�ปุ่นในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)
	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306	 ภ�ษ�จีนในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)
	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307	 ภ�ษ�ฝรั็�งเศึสำในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)
	 (French	in	Daily	Life)
600308	 ภ�ษ�เวิียดัน�มัในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)	
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
600309	 ภ�ษ�พมั่�ในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)
	 (Burmese	in	Daily	Life)
600310	 ภ�ษ�เขมัร็ในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)
	 (Khmer	in	Daily	Life)
600311	 ทัีกษะภ�ษ�ไทีย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills	)
600312	 ภ�ษ�ไทียเพื�อก�ร็สำื�อสำ�ร็	 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)
600313	 วิร็ร็ณศึิลป์เพื�อชีวิิต	 3(3-0-6)		
	 (Literary	Arts	for	All)
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4. กลุ่มวิิชาวิิทยาศึาสติร์และคุณิติศึาสติร์ไม่น�อยกว่ิา 6 หน่วิยกิติ โดัย
เลือกศึึกษ�จ�กร็�ยวิิช�ต่อไปนี�
รหัสวิิชา ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิติ
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด�วิยตินเอง)
600401	 คอมัพิวิเตอร์็และก�ร็ปร็ะยุกต์		 3(3-0-6)
	 สำร้็�งปร็ะโยชน์ในชีวิิตปร็ะจำ�วัิน
	 (Computer	and	Applications	Benefits	for	Everyday	Life)	
600402	 วิิทีย�ศึ�สำตร์็และเทีคโนโลยีเพื�อชีวิิตสำมััยใหม่ั	 3(3-0-6)
	 	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403	 ชีวิิตกับสิำ�งแวิดัล้อมั		 3(3-0-6)
	 	 (Life	and	Environment)
600404	 ก�ร็จัดัก�ร็สำ�ร็สำนเทีศึยุคใหม่ั	 3(3-0-6)
	 	 (Modern	Information	Management)
600405	 เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึเพื�อง�นเอกสำ�ร็	 3(2-2-5)
	 	 และก�ร็นำ�เสำนอ	 	
	 	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 	 and	Presentation)
600406	 คณิตศึ�สำตร์็และสำถิติทัี�วิไป								 3(3-0-6)
	 	 (General	Mathematics	and	Statistics)
600407	 คณิตศึ�สำตร์็ทัี�วิไป		 3(3-0-6)	
	 	 (General	Mathematics)
600408	 สำถิติเพื�อก�ร็จัดัก�ร็และก�ร็ตัดัสิำนใจ	 3(3-0-6)
	 	 (Statistics	for	Management	and	Decision)
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หมวดวิชาฉพาะด้าน ประกอบด้วย   3 กลุ่่�มวิชาดังน้�
 1.กลุ่่�มวิชาแกนทางธุ่รกิจ นักศึึกษาจะต้้องเร้ยนวิชาแกนธุ่รกิจ ต้ามแต้�ลุ่ะสาขา จากรายวิชาดังต้�อไปน้�

รหัสวิชา ช่�อวิชาภาษาไทย
ช่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน�วยกิต้ บัญช้ บริหาร
ทรัพยากร

มน่ษย์

ระบบ
สารสนเทศึ
เพ่�อธุ่รกิจ

ดิจิทัลุ่

การจัดการ การจัดการ 
นวัต้กรรม
การค้้า(ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ้-ศึึกษาด้วยต้นเอง)

620001 เศรษฐศาสตร์เบ้ื้�องต้น
(Principles of Economics)

3(3-0-6)     

620002 การวิิเคราะห์์เชิิงปริมาณทาง
ธุุรกิจ(Quantitative Analysis in Business)

3(3-0-6)   -  -

620003 กฎห์มายธุุรกิจ(Business Law) 3(3-0-6)     

620004 ภาษาอังกฤษธุุรกิจ 1(Business English 1) 3(2-2-5)     

620005 ภาษาอังกฤษธุุรกิจ 2(Business English 2) 3(2-2-5)     

620006 สถิิตธุุรกิจ(Statistics Business) 3(3-0-6)     -

620007 การภาษีอากร(Taxation) 3(3-0-6)     

620008 การจัดการการปฏิิบัื้ติการ
(Operation Management)

3(3-0-6) -    

620009 ธุุรกิจระห์วิา่งประเทศ(International Business) 3(3-0-6)   -  -

620010 การจัดการกลยุทธ์ุ(Strategic Management) 3(3-0-6)     -

621001 การบัื้ญชีิขัั้�นต้น 1
(Principles of Accounting I)

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

621002 การบัื้ญชีิขัั้�นต้น 2
(Principles of Accounting II)

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

621003 ห์ลักการบัื้ญชีิ*(Principles of Accounting) 3(2-2-5) -    

621004 การบื้ริห์ารต้นทุนเพ้ื่�อการตัดสินใจ
(Cost Management for Decision Making)

3(2-2-5) -  -  -
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รหัสวิชา ช่�อวิชาภาษาไทย
ช่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน�วยกิต้ บัญช้ บริหาร
ทรัพยากร

มน่ษย์

ระบบ
สารสนเทศึ
เพ่�อธุ่รกิจ

ดิจิทัลุ่

การจัดการ การจัดการ 
นวัต้กรรม
การค้้า(ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ้-ศึึกษาด้วยต้นเอง)

621005 การบัื้ญชีิการเงิน*
(Financial Accounting)

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

622001 ห์ลักการตลาด
(Principles of Marketing)

3(3-0-6)     

623001 การเงินธุุรกิจ(Business Finance) 3(3-0-6)     

624001 ห์ลักการบื้ริห์าร
(Principles of Management)

3(3-0-6)     

625001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ้ื่�อ
ธุุรกิจ(Information Technology for 
Business)

3(3-0-6)     

หมายเหต่้ * วิชา 621005 การบัญช้การเงิน สำาหรับนักศึึกษาสาขาการบัญช้ท้�สำาเร็จการศึึกษาระดับปวส. การบัญช้ ท้�เข้าศึึกษาโดยการเท้ยบโอน ให้ศึึกษาในรายวิชา 

621005 การบัญช้การเงิน แทนวิชา 621001 การบัญช้ขั�นต้้น 1 แลุ่ะวิชา 621002 การบัญช้ขั�นต้้น 2
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2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับัแลุ่ะกลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก
   สาขาวิิชาระบับัสารสนเทศเพืื่�อธุ่รกิจดิิจิทัลุ่
 1. กลุ่่�มวิิชาเฉพื่าะด้ิาน  จำานวิน 45 หน�วิยกิต ซ่ึ่�งประกอบไปด้้วย
  1.1 วิิชาเอกบัังคัับั นักศึกษาจะต้องศึกษา วิิชาเอกบัังคัับั 
13 วิิชา รวิม 36 หน�วิยกิต 
ประกอบไปด้้วยรายวิชา แยกตามกลุ่่�มต�าง ๆ ต�อไปน้ี้�
 - กลุ่่�มประเด็ินด้ิานองค์ัการแลุ่ะระบับัสารสนเทศ
รหัสวิิชา      ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        หน�วิยกิต
                                          (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)
625108 ระบบสารสนี้เทศเพ่ื่�อการจััด้การ 3(3-0-6)
  (Management Information Systems)
625109 ความมั�นี้คงของระบบสารสนี้เทศ 3(3-0-6)
  (Information Systems Security)
625110 การพัื่ฒนี้าธุ่รกิจัแลุ่ะผู้้้ประกอบการธุ่รกิจั 3(3-0-6)
  อิเล็ุ่กทรอนิี้กส์ 
  (New Venture Creation and Electronics
  Business Entrepreneurship)
625111 การวิเคราะห์์แลุ่ะออกแบบธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(3-0-6)
  (Digital Business Analysis and Design) 
 - กลุ่่�มเทคัโนโลุ่ยีเพืื่�องานประย่กต์  
รหัสวิิชา      ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        หน�วิยกิต
                                          (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)
625112 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 1 1(0-2-6)
  (Digital Business Project 1) 2(0-4-12)
625113 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 2
  (Digital Business Project 2)
625115 การพัื่ฒนี้าเว็บแอปพื่ลิุ่เคชันี้ 3(2-2-6)
  (Web Application Development)
 - กลุ่่�มเทคัโนโลุ่ยีแลุ่ะวิิธีุการทางซอฟต์แวิร์ 
รหัสวิิชา      ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        หน�วิยกิต
                                          (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)
625101 การออกแบบเว็บไซึ่ด์้ 3(2-2-6)
  (Website Design)

625102 การพัื่ฒนี้าโปรแกรมสำาห์รับธุ่รกิจัด้้วย 3(2-2-6)
  ภาษาไพื่ทอนี้ 
  (Application Development for Business
  using Python) 
625114 การออกแบบงานี้กราฟิิกสำาห์รับธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(2-2-6)
  (Graphic Design for Digital Business)  
 - กลุ่่�มโคัรงสร้างพืื่�นฐานของระบับั
รหัสวิิชา      ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        หน�วิยกิต
                                          (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)
625103 โครงสร้างข้อม้ลุ่แลุ่ะอัลุ่กอริท่ม 3(2-2-6)
  (Data Structures and Algorithms)
625104 การส่�อสารข้อม้ลุ่แลุ่ะเคร่อข�ายคอมพิื่วเตอร์ 3(2-2-6)
  (Data Communications and Networking)
625105 การจััด้การข้อม้ลุ่แลุ่ะฐานี้ข้อม้ลุ่สำาห์รับธุ่รกิจั 3(2-2-6)
  (Database and Data Management for Business)
 1.2 วิิชาเอกบัังคัับัเลืุ่อก   นักศึกษาจะต้องเลืุ่อก วิิชาเอก
บัังคัับัเลืุ่อก 3 วิิชา 9 หน�วิยกิต   ประกอบไปด้้วยรายวิชา แยกตาม
กลุ่่�มต�าง ๆ ต�อไปน้ี้�
 - กลุ่่�มประเดิ็นดิ้านองคั์การแลุ่ะระบับัสารสนเทศ  เลุ่่อก 1 วิชา 
3 ห์นี้�วยกิต
รหัสวิิชา      ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        หน�วิยกิต
                                          (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)
625212 เคร่อข�ายสังคมแลุ่ะพื่าณิิชย์เคร่อข�ายสังคม 3(3-0-6)
  (Social Network and Social Commerce)
625213 การฝึึกประสบการณ์ิวิชาช้พื่ทางธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(0-150-0)
  (Field Experience in Digital Business Profession)
625214 เทคโนี้โลุ่ยค้ลุ่าวน์ี้สำาห์รับธุ่รกิจั 3(3-0-6)
  (Cloud  Computing Technology for Business)
625215 วิทยาการข้อม้ลุ่เบ่�องต้นี้ 3(3-0-6)
  (Fundamentals of Data Science)
 - กลุ่่�มเทคัโนโลุ่ยีเพืื่�องานประย่กต์ เลุ่่อก 2 วิชา 6 ห์นี้�วยกิต
รหัสวิิชา      ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        หน�วิยกิต
                                          (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)
625222  การประยก่ต์ใช้งานี้กราฟิิกในี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(2-2-6)
  (Graphic applications in digital businesses)
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625224 การทำาเห์ม่องข้อม้ลุ่เพ่ื่�อธุ่รกิจั 3(2-2-6)
  (Data Mining for Business)
625225 หั์วข้อพิื่เศษทางธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(2-2-6)
  (Special Topics in Digital Business)
625226 การใช้แอปพื่ลิุ่เคชันี้สำาห์รับธุ่รกิจั 3(2-2-6)
  (Application Usage for Business)
625251 พ่ื่�นี้ฐานี้ไมโครคอมพิื่วเตอร์กับการประย่กต์ 3(2-2-6)
  ใช้งานี้โปรแกรมสำาเร็จัร้ปทางธุ่รกิจั
  (Basic Microcomputer and Business 
  Software  Package Application)
625252 เทคโนี้โลุ่ยก้ารจััด้การภาพื่แลุ่ะส่�อดิ้จิัทัลุ่ 3(2-2-6)
  (Digital Image and Media Management)

 1.3 กลุ่่�มวิิชาเลืุ่อก  จำานวิน 9 หน�วิยกิต ให้์นัี้กศ่กษาเลุ่่อก
รายวิชาท้�อย้�ในี้วิชาเอกบงัคับเลุ่่อกกลุ่่�มใด้กไ็ด้้ท้�ไม�ซึ่ำ�ากับรายวิชาท้�ได้้เลุ่่อก
เร้ยนี้ไปแลุ้่วห์ร่ออาจัเลุ่่อกเร้ยนี้จัากรายวิชาดั้งต�อไปน้ี้�  
 - กลุ่่�มเทคัโนโลุ่ยีแลุ่ะวิิธีุการทางซอฟต์แวิร์  
รหัสวิิชา      ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        หน�วิยกิต
                                          (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)
625233 การเข้ยนี้โปรแกรมบนี้ฐานี้ข้อม้ลุ่ 3(2-2-6)
  (Database Programming)
 625234 การเข้ยนี้โปรแกรมบนี้อ่ปกรณ์ิไร้สาย 3(2-2-6)
  (Wireless Programming) 
625235 การนี้ำาเสนี้อภาพื่ข้อม้ลุ่สำาห์รับงานี้ธุ่รกิจั 3(2-2-6)
  (Data Visualization for Business)
625236 อินี้เทอร์เน็ี้ตในี้ท่กสรรพื่สิ�งสำาห์รับธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(3-0-6)
  (IoT for Digital Business)
 - กลุ่่�มโคัรงสร้างพืื่�นฐานของระบับั
รหัสวิิชา      ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        หน�วิยกิต
                                          (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)
625253 เทคโนี้โลุ่ยบ้นี้อินี้เทอร์เน็ี้ตแลุ่ะ 3(2-2-6)
  พ่ื่�นี้ฐานี้การสร้างเว็บ
  (Internet Technology and Basic
   Web Developments)  

หมวิดิวิิชาเลืุ่อกเสรี  
 ให้์เลุ่่อกศ่กษาวิชาใด้ๆ จัำานี้วนี้ไม�น้ี้อยกว�า  6  ห์นี้�วยกิต
ในี้ห์ลัุ่กส้ตรระดั้บปริญญาตร้ท้�เปิด้สอนี้ในี้มห์าวิทยาลัุ่ยเอเช้ยอาคเนี้ย์  

 องค์ัประกอบัเกี�ยวิกับัประสบัการณ์์ภาคัสนาม
 (การฝึึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 จัากความต้องการของผู้้้ใช้บัณิฑิิตท้�เสนี้อแนี้ะเก้�ยวกับบัณิฑิิตว�า 
ควรเป็นี้ผู้้้ม้ประสบการณ์ิในี้วิชาช้พื่ก�อนี้เข้าส้�การทำางานี้จัริงมาบ้าง ดั้งนัี้�นี้
ห์ลัุ่กส้ตรจ่ังได้้กำาห์นี้ด้รายวิชา 625213 การฝึึกประสบการณ์ิวิชาช้พื่ทาง
คอมพิื่วเตอร์ธุ่รกิจั 3(0-150-0) ห์นี้�วยกิต ซ่ึ่�งจััด้อย้�ในี้กลุ่่�มวิชาเอกเลุ่่อก 
ซ่ึ่�งเป็นี้ไปตามความต้องการของนี้ักศ่กษา นี้ักศ่กษาสามารถเลุ่่อกลุ่ง
ทะเบ้ยนี้รายวิชาน้ี้�ได้้  โด้ยผู้ลุ่การศ่กษาของรายวิชาจัะแสด้งระด้บัคะแนี้นี้ 
A, B+, B, C+, C, D+, D ห์ร่อ F
 1. มาตรฐานผลุ่การเรียนร้้ของประสบัการณ์์ภาคัสนาม 
 ความคาด้ห์วังในี้ผู้ลุ่การเร้ยนี้ร้้ของประสบการณ์ิภาคสนี้ามของ
นัี้กศ่กษา ม้ดั้งน้ี้�
 - ม้มน่ี้ษยสัมพัื่นี้ธ์ุแลุ่ะสามารถทำางานี้ร�วมกับ
อ่�นี้ได้้ ตระห์นี้ักในี้ค่ณิค�าแลุ่ะค่ณิธุรรมจัริยธุรรม เส้ยสลุ่ะ   แลุ่ะซึ่่�อสัตย์
ส่ด้จัริต
 - ม้ระเบ้ยบวินัี้ย ตรงเวลุ่า เข้าใจัวัฒนี้ธุรรม
องค์กร แลุ่ะสามารถปรับตัวเข้ากับสถานี้ประกอบการได้้ รวมทั�งเคารพื่
กฎระเบ้ยบแลุ่ะข้อบังคับต�าง ๆ ขององค์กรแลุ่ะสังคม
 - ม้ประสบการณ์ิในี้การปฏิิบัติงานี้ในี้สถานี้
ประกอบการ ตลุ่อด้จันี้ม้ความเข้าใจัในี้ห์ลัุ่กการ ความจัำาเป็นี้ในี้การเร้ยนี้
ร้้ทฤษฎ้มากยิ�งข่�นี้ สามารถติด้ตามความก้าวห์น้ี้าทางวิชาการแลุ่ะ
วิวัฒนี้าการคอมพิื่วเตอร์ รวมทั�งการนี้ำาไปประย่กต์ใช้งานี้
 - บ้รณิาการความร้้ท้�เร้ยนี้มาเพ่ื่�อนี้ำาไปแก้ปัญห์า
ทางคอมพิื่วเตอร์ โด้ยสามารถประย่กต์ความร้้แลุ่ะทักษะกับการแก้ไข
ปัญห์าทางคอมพิื่วเตอร์ได้้อย�างเห์มาะสม
 - สามารถเส่�อสารทั�งภาษาไทยแลุ่ะ
ภาษาต�างประเทศกับกลุ่่�มคนี้ห์ลุ่ากห์ลุ่ายได้้อย�างม้ประสิทธิุภาพื่ ทั�งยัง
สามารถส่�อสารอย�างม้ประสิทธิุภาพื่ทั�งปากเปลุ่�าแลุ่ะการเข้ยนี้ พื่ร้อมทั�ง
เลุ่่อกใช้ร้ปแบบของส่�อการนี้ำาเสนี้อได้้อย�างเห์มาะสม
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 2. ช�วิงเวิลุ่า 
      ภาคการศ่กษาท้� 2 ของชั�นี้ปีท้� 4
 3. การจัดิเวิลุ่าแลุ่ะตารางสอน 
 จััด้เต็มเวลุ่าในี้ 1 ภาคการศ่กษา ไม�น้ี้อยกว�า 150 ชั�วโมง
   4. ข้อกำาหนดิเกี�ยวิกับัการทำาโคัรงงานหรืองานวิิจัย
 ในี้การทำาโครงงานี้ต้องเป็นี้หั์วข้อท้�เก้�ยวข้องกับการประย่กต์
เทคโนี้โลุ่ย้สารสนี้เทศเพ่ื่�อการประกอบธุ่รกิจั ห์ร่อเพ่ื่�อการเร้ยนี้การสอนี้ 
ห์ร่อเพ่ื่�อการพัื่ฒนี้างานี้ด้้านี้เทคโนี้โลุ่ยส้ารสนี้เทศ โด้ยกำาห์นี้ด้ให้์ม้จัำานี้วนี้
ผู้้้เข้าร�วมโครงงานี้ 2-3 คนี้ ม้อาจัารย์ท้�ปร่กษาโครงงานี้ ม้กำาห์นี้ด้การเข้า
ปร่กษาโครงงานี้แลุ่ะรายงานี้ความก้าวห์นี้้าของการทำาโครงงานี้ท้�จััด้ทำา
โด้ยอาจัารยท้์�ปร่กษาโครงงานี้ แลุ่ะม้รายงานี้ท้�นัี้กศ่กษาตอ้งนี้ำาส�งตามร้ป
แบบแลุ่ะระยะเวลุ่าท้�กำาห์นี้ด้อย�างเคร�งครัด้
 4.1 คัำาอธิุบัายโดิยย�อ 
 625112 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 1 ม่�งเน้ี้นี้ให้์นัี้กศ่กษาปฏิิบัติงานี้จัริง
ในี้การวิเคราะห์์แลุ่ะออกแบบระบบแลุ่ะการทำางานี้เป็นี้กลุ่่�ม จััด้ทำาแลุ่ะ
นี้ำาเสนี้อเอกสารข้อเสนี้อโครงการโด้ยม้การทำางานี้เป็นี้กลุ่่�มภายใต้คำา
แนี้ะนี้ำาของอาจัารย์ท้�ปร่กษา
 625113 โครงงานี้ธุร่กิจัดิ้จิัทัลุ่ 2 ม่�งเนี้น้ี้ให์นั้ี้กศ่กษาปฏิิบัติงานี้จัรงิ
ในี้การพัื่ฒนี้าระบบ งานี้ท้�ออกแบบไว้ ในี้วิชา 625112 ให้์สามารถใช้งานี้
ได้้จัริง  รวมถ่งการจััด้ทำาค้�ม่อการใช้งานี้แลุ่ะเอกสาร โด้ยม้อาจัารย์ท้�
ปร่กษาให้์คำาแนี้ะนี้ำา
 4.2 มาตรฐานผลุ่การเรียนร้้ 
นัี้กศ่กษาสามารถประย่กต์ความร้้ท้�ได้้เร้ยนี้มาในี้ท่กรายวิชา นี้ำามา
วิเคราะห์์ ออกแบบ แลุ่ะพัื่ฒนี้าเป็นี้ระบบงานี้คอมพิื่วเตอร์ตามร้ปแบบ
ขั�นี้ตอนี้ในี้การปฏิิบัติงานี้จัริง ตลุ่อด้จันี้ได้้เร้ยนี้ร้้การทำางานี้เป็นี้ท้ม ทั�งน้ี้�
เพ่ื่�อให้์ม้ความพื่ร้อมท้�จัะออกไปปฏิิบัติงานี้จัริงได้้ทันี้ท้
 4.3 ช�วิงเวิลุ่า
 ภาคการศ่กษาท้� 1 - 2 ของชั�นี้ปีท้� 4
 4.4 จำานวินหน�วิยกิต
 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 1 จัำานี้วนี้  1 ห์นี้�วยกิต  แลุ่ะ
 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 2  จัำานี้วนี้  2 ห์นี้�วยกิต
 4.5 การเตรียมการ 
 ม้การกำาห์นี้ด้ชั�วโมงการให้์คำาปร่กษา จััด้ทำาบันี้ท่กการให้์คำาปร่กษา 
ให้์ข้อม้ลุ่ข�าวสารเก้�ยวกับโครงงานี้ทางกระด้านี้ประกาศข�าวแลุ่ะเว็บไซึ่ต์ 
แลุ่ะปรับปร่งให้์ทันี้สมัยเสมอ อ้กทั�งม้ตัวอย�างโครงงานี้ให้์ศ่กษา
 

4.6 กระบัวินการประเมินผลุ่ 
 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 1 ประเมินี้จัากความสมำ�าเสมอในี้การเข้า
ปร่กษาอาจัารย์ท้�ปร่กษาโครงงานี้  ความรับผิู้ด้ชอบในี้การทำางานี้ท้�ได้้รับ
มอบห์มาย  แลุ่ะความสมบ้รณ์ิครบถว้นี้ของโครงงานี้ท้�แสด้งไว้ในี้เอกสาร
ประกอบการออกแบบโครงงานี้ตามร้ปแบบท้�สาขาวิชากำาห์นี้ด้ไว้ ทั�งน้ี้�การ
ประเมินี้ผู้ลุ่ให้์อย้�ในี้ความรับผิู้ด้ชอบของอาจัารย์ท้�ปร่กษาโครงงานี้
โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 2 ประเมินี้จัากความสมบ้รณ์ิครบถ้วนี้แลุ่ะการใช้งานี้
ได้้จัริงของระบบงานี้ ความเข้าใจัระบบงานี้ ความสามารถในี้การวเิคราะห์์
ข้อม้ลุ่ แสด้งผู้ลุ่ข้อม้ลุ่/อาจัม้การเข้ยนี้โปรแกรม ความสามารถในี้การนี้ำา
เสนี้อโครงงานี้ ทั�งน้ี้�การประเมินี้ผู้ลุ่จัะเป็นี้การวัด้ความสามารถแยกเป็นี้
รายบ่คคลุ่ โด้ยอย้�ในี้ด่้ลุ่ยพิื่นิี้จัของอาจัารยท้์�ได้้รับการแต�งตั�งเป็นี้กรรมการ
สอบโครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 2 อย�างน้ี้อย 3 คนี้ รวมกับคะแนี้นี้การประเมินี้
ผู้ลุ่จัากอาจัารย์ท้�ปร่กษา

สาขาวิิชาการจัดิการ
 1. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับั นักศึกษาจะต้องศึกษาวิิชาเอกบัังคัับั 10 
วิิชา รวิม 30 หน�วิยกิต จัากรายวิชาดั้งต�อไปน้ี้�

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)

626101 จัริยธุรรมทางธุ่รกิจั (Business Ethics) 3(3-0-6)

626102 ระบบสารสนี้เทศเพ่ื่�อการจััด้การ 
(Management Information System)

3(3-0-6)

626103 การวางแผู้นี้แลุ่ะควบค่มกลุ่ย่ทธ์ุ (Strategic 
Planning and Control)

3(3-0-6)

626104 ก า ร อ อ ก แ บ บ อ ง ค์ ก า ร เ พ่ื่� อ ค ว า ม
ยั�งย่นี้(Organization Design for 
sustainability)   

3(3-0-6)

626105 การจััด้การความเปลุ้่�ยนี้แปลุ่ง 
(Change Management)

3(3-0-6)

626106 วิธุ้วิทยาการวิจััยทางธุ่รกิจั 
(Business Research Methodology) 

3(3-0-6)
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626107 การจััด้การโครงการ
 (Project Management) 

3(3-0-6)

626108 การ จััด้การนี้ วัตกรรมแลุ่ะ เทคโนี้โลุ่ย ้
(Management of Innovation and 
Technology)

3(3-0-6)

626109 การเป็นี้ผู้้้ประกอบการ 
(Entrepreneurship)

3(3-0-6)

626110 สัมมนี้าทางการจััด้การธุ่รกิจั (Seminar in 
Business Management)

3(3-0-6)

         
 2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก นักศึกษาจะต้องศึกษาวิิชาเอกเลืุ่อก 4 วิิชา 
รวิม 12 หน�วิยกิต จัากรายวิชาดั้งต�อไปน้ี้� 
 

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)

626201 การจััด้การความร้้
(Knowledge Management)

3(3-0-6)

626202 ภาวะผู้้้นี้ำา(Leadership) 3(3-0-6)

626203 การจััด้การค่ณิภาพื่แลุ่ะการเพิื่�มผู้ลิุ่ต
ภาพื่(Quality Management and 
Productivity Improvement)  

3(3-0-6)

626204 การจััด้การธุ่รกิจับริการ
(Service Business Management)

3(3-0-6)

626205 การจััด้การธุ่รกิจัขนี้าด้กลุ่างแลุ่ะขนี้าด้
ย�อม(Small and Medium Business 
Management)

3(3-0-6)

626206 การจััด้การโลุ่จิัสติกส์แลุ่ะโซึ่�อ่ปทานี้
(Logistics Management and Supply Chain) 

3(3-0-6)

626207 ประสบการณ์ิวิชาช้พื่การจััด้การ(การฝึึกงานี้) 
(Professional Experience in Management)  
(Internship)

6(0-
300ชม)

 หมายเหต่ : ในี้ห์มวด้วิชาเอกเลุ่่อก ห์ากกรณ้ิท้�นัี้กศ่กษาเลุ่่อกในี้รายวิชา 
626207 ประสบการณ์ิวิชาช้พื่
 
 การจััด้การ (การฝึึกงานี้) Professional Experience in 
Management (Internship) ซ่ึ่�งม้ห์นี้�วยกิตรวมทั�งสิ�นี้ 6 ห์นี้�วยกิต จััด้การ
เร้ยนี้เป็นี้ลัุ่กษณิะท้�จัะต้องเข้าร�วมโครงการเตร้ยมความพื่ร้อมก�อนี้ออกไป
ปฏิิบัติงานี้จัริงในี้สถานี้ประกอบการ แลุ่ะนัี้กศ่กษาจัะต้องม้ชั�วโมง
  การฝึึกงานี้ทั�งสิ�นี้ จัำานี้วนี้อย�างนี้อ้ย 300 ชั�วโมง ห์ร่ออย�างนี้อ้ย 50 
วันี้ ห์ร่อตามช�วงเวลุ่าท้�สาขาวชิาการจััด้การกำาห์นี้ด้ไว้ โด้ยต้องสมคัรแลุ่ะ
ลุ่งทะเบ้ยนี้เร้ยนี้ในี้รายวิชา แลุ่ะเข้าร�วม โครงการของสาขาวิชาท้�จััด้ข่�นี้

หมวิดิวิิชาเลืุ่อกเสรี 
           ให้์เลุ่่อกศ่กษาวิชาใด้ ๆ  จัำานี้วนี้ไม�น้ี้อยกว�า 6 ห์นี้�วยกิต ในี้ห์ลัุ่กส้ตร
ระดั้บปริญญาตร้ท้�เปิด้สอนี้ในี้มห์าวิทยาลัุ่ยเอเช้ยอาคเนี้ย์ องค์ประกอบ
เก้�ยวกับประสบการณ์ิภาคสนี้าม (การฝึึกงานี้)
    เพ่ื่�อเป็นี้การส�งเสริมให้์บัณิฑิิตม้ประสบการณ์ิวิชาช้พื่ก�อนี้เข้าส้�การ
ทำางานี้จัริง  จ่ังได้้กำาห์นี้ด้รายวิชา 626207  ประสบการณิ์วิชาช้พื่การ
จััด้การ (การฝึึกงานี้) Professinal Eperience Management 
(Internship) เป็นี้รายวิชาเอกเลุ่่อก จัำานี้วนี้ 6 ห์นี้�วยกิต  โด้ยเป็นี้การ
ฝึึกงานี้ในี้สถานี้ประกอบการภาครัฐห์ร่อภาคเอกชนี้  นัี้กศ่กษาสามารถ
ลุ่งทะเบ้ยนี้ในี้รายวิชาน้ี้�โด้ยผู้�านี้ความเห็์นี้ชอบจัากคณิะกรรมการบริห์าร
ห์ลัุ่กส้ตรฯ แลุ่ะต้องม้ชั�วโมงการฝึึกงานี้ไม�น้ี้อยกว�า 300 ชั�วโมง ภายใต้
การด้้แลุ่ของอาจัารย์ท้�ปร่กษา (นี้ิเทศ)  โด้ยผู้ลุ่การศ่กษาของรายวิชาจัะ
ม้การจััด้ค�าระดั้บคะแนี้นี้เป็นี้ไปตามเกณิฑ์ิการวัด้ผู้ลุ่การศ่กษาของ
มห์าวิทยาลัุ่ย
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 1. มาตรฐานผลุ่การเรียนร้้ของประสบัการภาคัสนาม (การฝึึกงาน)
  ความคาด้ห์วังผู้ลุ่การเร้ยนี้ร้้จัากประสบการณ์ิภาคสนี้าม(ฝึึกงานี้) 
ม้ดั้งน้ี้�
       1.1 เพ่ื่�อให์นั้ี้กศ่กษาสามารถนี้ำาความร้ภ้าคทฤษฎ้ไปประยก่ต์ใช้ในี้
การปฏิิบัติงานี้ในี้สถานี้ประกอบได้้อย�างม้ประสิทธิุภาพื่
 1.2  เพ่ื่�อให้์นัี้กศ่กษาม้ความรับผิู้ด้ชอบ ซ่ึ่�อสัตย์ ม้ระเบ้ยบวินัี้ย 
เข้าใจัวัฒนี้ธุรรมองค์กร แลุ่ะสามารถปรับตัวในี้การทำางานี้ร�วมกับผู้้้อ่�นี้ในี้
สถานี้ประกอบการได้้
 1.3 เพ่ื่�อให้์นัี้กศ่กษาสามารถวิเคราะห์์แลุ่ะแก้ไขปัญห์าในี้การ
ทำางานี้ได้้ 
 2. ช�วิงเวิลุ่า
 ชั�นี้ปีท้� 4  ภาคการศ่กษาท้� 2  จัำานี้วนี้ไม�น้ี้อยกว�า 300 ชั�วโมง
 3. การจัดิเวิลุ่าแลุ่ะตารางสอน
 จััด้เต็มเวลุ่าในี้ภาคการศ่กษาท้� 2  ชั�นี้ปีท้� 4 
 4. ข้อกำาหนดิเกี�ยวิกับัการทำาโคัรงงานหรืองานวิิจัย
 ไม�ม้   
    
สาขาวิิชาการจัดิการนวัิตกรรมการค้ัา

 1.กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับั นักศึกษาจะต้องศึกษาวิิชาเอกบัังคัับั 10 
วิิชา รวิม 20 หน�วิยกิต จัากรายวิชาดั้งต�อไปน้ี้�    
         1.1 รายวิิชาทฤษฎีี 

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)

626101 จัริยธุรรมทางธุ่รกิจั
(Business Ethics)

3(3-0-6)

626102 ระบบสารสนี้เทศเพ่ื่�อการจััด้การ
(Management Information System)

3(3-0-6)

626103 การวางแผู้นี้แลุ่ะควบค่มกลุ่ย่ทธ์ุ
(Strategic Planning and Control)

3(3-0-6)

626104 การออกแบบองค์การเพ่ื่�อความยั�งย่นี้
(Organization Design for sustainability) 

3(3-0-6)

626105 การจััด้การความเปลุ้่�ยนี้แปลุ่ง
(Change Management)

3(3-0-6)

626106 วิธุ้วิทยาการวิจััยทางธุ่รกิจั
(Business Research Methodology)    

3(3-0-6)

626107 การจััด้การโครงการ 
(Project Management)

3(3-0-6)

626108 การจััด้การนี้วัตกรรมแลุ่ะเทคโนี้โลุ่ย้
(Management of Innovation and 
Technology)

3(3-0-6)

626109 การเป็นี้ผู้้้ประกอบการ
(Entrepreneurship)  

3(3-0-6)

626110 สัมมนี้าทางการจััด้การธุ่รกิจั
(Seminar in Business Management)

3(3-0-6)

   
  1.2 รายวิิชาปฏิิบััติการ
  

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)

627109 นี้วัตกรรมทางธุ่รกิจั 1
(Business Innovation 1))

2(0-4-2)

627110 นี้วัตกรรมทางธุ่รกิจั 2
Business Innovation 2)

2(0-4-2)
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 2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก นักศึกษาต้องศึกษาวิิชาเอกเลืุ่อก
 3 วิิชา จำานวิน 9 หน�วิยกิต เลุ่่อกศ่กษาจัากรายวิชาดั้งต�อไปน้ี้�

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)

627201 การจััด้การสินี้ค้าแลุ่ะบริการ
(Product and Services Management)

3(3-0-6)

627202 การวิจััยแลุ่ะวิเคราะห์์พื่ฤติกรรมผู้้้บริโภค
(Research and Consumer Behavior 
Analysis)

3(3-0-6)

627203 การขายเชิงกลุ่ย่ทธ์ุ
(Sales Strategy)

3(2-2-5)

627204 กลุ่ย่ทธ์ุการตลุ่าด้ดิ้จิัทัลุ่
(Digital Marketing Strategy)

3(3-0-6)

627205 กลุ่ย่ทธ์ุการส่�อสารการตลุ่าด้แบบบ้รณิ
าการ( Integrated Marketing 
Communication Strategy)

3(3-0-6)

627206 การจััด้การแฟิรนี้ไชส์แลุ่ะค้�ค้าทางธุ่รกิจั
(Franchising and Business Partnership 
Management)

3(3-0-6)

627207 การบ้รณิาการการค้าในี้ตลุ่าด้อาเซ้ึ่ยนี้
(Sales Integration in ASEAN Markets)

3(3-0-6)

627208 การเป็นี้ผู้้้ประกอบการธุ่รกิจัการค้าสมัย
ให์ม�(Entrepreneurship for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6)

627209 ธุ่รกิจัการค้าอิเล็ุ่กทรอนิี้กส์
(e-Trading Business)

3(2-2-5)

627210 การวิเคราะห์์ข้อม้ลุ่ขนี้าด้ให์ญ�ทางธุ่รกิจั
(Big Data Business Analytics)

3(2-2-5)

 

 4. กลุ่่�มวิิชาฝึึกปฎิีบััติการ นักศึกษาต้องศึกษา 8 วิิชา 
  จำานวิน  32 หน�วิยกิต ดั้งต�อไปน้ี้�

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ปฏิิบััติ xx ชั�วิโมง )

627301 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 1
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 1)

4(450)

627302 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 2
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 2)

4(450)

627303 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 3
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 3)

4(450)

627304 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 4
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 4)

4(450)

627305 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 5
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 5)

4(450)

627306 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 6
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 6)

4(450)
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627307 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 7
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 7)

4(450)

627308 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 8
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 8)

4(450)

 รายวิชาการเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติ ด้้วยการจััด้การนี้วัตกรรม 
การค้า 1- 8  โด้ยการเร้ยนี้ร้้ฝึึกปฏิิบัติงานี้ในี้สถานี้ประกอบการของ 
บริษัท ซ้ึ่พ้ื่ ออลุ่ล์ุ่ จัำากัด้ (มห์าชนี้)  จัำานี้วนี้ 450 ชั�วโมง

หมวิดิวิิชาเลืุ่อกเสรี  
 ให้์เลุ่่อกศ่กษาวิชาใด้ๆ จัำานี้วนี้ไม�น้ี้อยกว�า 6 ห์นี้�วยกิตในี้ห์ลัุ่กส้ตร
ระดั้บปริญญาตร้ท้�เปิด้สอนี้ในี้มห์าวิทยาลัุ่ยเอเช้ยอาคเนี้ย์ 

องค์ัประกอบัเกี�ยวิกับัประสบัการณ์์ภาคัสนาม
(การฝึึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 จัากความต้องการท้�บัณิฑิิตควรม้ประสบการณิ์ในี้วิชาช้พื่ก�อนี้เข้า
ส้�การทำางานี้จัรงิ ดั้งนัี้�นี้ห์ลัุ่กส้ตรได้้กำาห์นี้ด้ไว้ในี้ห์มวด้วชิาเฉพื่าะ กลุ่่�มวชิา
ฝึึกปฏิิบัติการ แลุ่ะจััด้แผู้นี้การเร้ยนี้เพ่ื่�อให้์นัี้กศ่กษาลุ่งทะเบ้ยนี้เร้ยนี้ในี้
รายวิชาในี้แต�ลุ่ะภาคการศ่กษา  โด้ยผู้ลุ่การศ่กษาของรายวิชาจัะแสด้ง
ระดั้บคะแนี้นี้ A, B+, B, C+, C, D+, D ห์ร่อ F 

  1. มาตรฐานผลุ่การเรียนร้้ของประสบัการณ์์ภาคัสนาม   
  เพ่ื่�อให์ผู้้้้เร้ยนี้ในี้รายวิชา 627301–627308 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติ
ด้้วยการจััด้การนี้วัตกรรมการค้า 1-8  ม้มาตรฐานี้ผู้ลุ่การเร้ยนี้ร้้ ดั้งน้ี้�
 1)  ด้ิานค่ัณ์ธุรรม จริยธุรรม
   1.1. ตระห์นัี้กในี้ค่ณิค�าแลุ่ะค่ณิธุรรม จัริยธุรรม ม้จิัตสำาน่ี้กแลุ่ะม้
มโนี้ธุรรมท้�จัะแยกแยะความถ้กต้อง ความด้้ แลุ่ะความชั�ว   ม้ความร้้ความ
เข้าใจัในี้ค่ณิค�าแห์�งช้วิต พื่ร้อมทั�งม้จัรรยาบรรณิทางวิชาการ วิชาช้พื่แลุ่ะ
ทัศนี้คติท้�ด้้ต�อวิชาช้พื่ 
    1.2  ม้ความซ่ึ่�อสัตย์ส่จัริต  เส้ยสลุ่ะ ม้ความรับผิู้ด้ชอบต�อตนี้เอง
แลุ่ะสังคม ม้ระเบ้ยบ วินี้ยั  ตรงต�อเวลุ่า  ปฏิิบัตติามกฎ ระเบ้ยบ ข้อบังคับ

ต�างๆ ขององค์กรแลุ่ะสังคม 
 1.3  ม้ภาวะความเป็นี้ผู้้้นี้ำาแลุ่ะผู้้้ตาม สามารถทำางานี้เป็นี้ท้ม   
สามารถแก้ไขข้อขัด้แยง้แลุ่ะลุ่ำาดั้บความสำาคัญ เคารพื่สิทธิุแลุ่ะรับฟัิงความ
คิด้เห็์นี้ของผู้้้อ่�นี้  รวมทั�งเคารพื่ในี้ค่ณิค�าแลุ่ะศักดิ้�ศร้ของความเป็นี้
มน่ี้ษย ์  1.4  ม้ความพื่อเพ้ื่ยงเป็นี้ห์ลัุ่กในี้การด้ำาเนิี้นี้ช้วิต โด้ยย่ด้
แนี้วคิด้ความพื่อประมาณิ  ความม้เห์ต่ผู้ลุ่แลุ่ะการสร้างภ้มิค้่มกันี้  สามารถ
บริห์ารเวลุ่าแลุ่ะปรับวิถ้ช้วิตอย�างสร้างสรรค์ในี้สังคม
    1.5 สามารถวิเคราะห์์แลุ่ะประเมินี้ผู้ลุ่กระทบจัากการใช้ความร้้ทาง
วิชาช้พื่ต�อบ่คคลุ่องค์กรแลุ่ะสังคม 
 2)  ด้ิานคัวิามร้้
   2.1 ม้ความร้้แลุ่ะความเข้าใจัศาสตร์พ่ื่�นี้ฐานี้ท้�จัำาเป็นี้ต�อการศ่กษา
ในี้สาขาวิชาช้พื่  ครอบคลุ่่มทั�งการบัญช้  เศรษฐศาสตร์ นี้ิติศาสตร ์
ศิลุ่ปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แลุ่ะระบบสารสนี้เทศ  โด้ยประย่กต์ใช้กับงานี้
ด้้านี้วิชาช้พื่ท้�เก้�ยวข้อง
 2.2  ม้ความร้้แลุ่ะความเข้าใจัเก้�ยวกับห์ลัุ่กการท้�สำาคัญทั�งด้้านี้
ทฤษฎ้แลุ่ะปฏิิบัติ เน่ี้�อห์าของสาขาวิชาช้พื่เฉพื่าะด้้านี้
 2.3  สามารถวิเคราะห์์แลุ่ะแก้ไขปัญห์า  รวมถ่งการประย่กต์ใช้
เคร่�องม่อต�าง ๆ  เช�นี้ โปรแกรมคอมพิื่วเตอร์ ในี้การแก้ไขปัญห์าได้้อย�าง
เห์มาะสม
 2.4  สามารถบ้รณิาการความร้้ในี้สาขาวิชาท้�ศ่กษากับความร้้ในี้
ศาสตร์อ่�นี้ๆ ท้�เก้�ยวข้อง  
 2.5  สามารถติด้ตามการเปลุ้่�ยนี้แปลุ่งทางวิชาการ การวิจััย แลุ่ะ
วิชาช้พื่ทั�งภาคทฤษฎ้แลุ่ะปฏิิบัติ แลุ่ะเทคโนี้โลุ่ย้ให์ม�ๆ ท้�ส�งผู้ลุ่กระทบต�อ
วิชาช้พื่อย�างต�อเน่ี้�อง
 2.6  สามารถวิเคราะห์์  ออกแบบ ติด้ตั�ง ปรับปร่งแลุ่ะ/ห์ร่อประเมินี้
ระบบองค์ประกอบต�างๆ ของระบบคอมพิื่วเตอร์ให้์ตรงตามข้อกำาห์นี้ด้
 3)  ด้ิานทักษะทางปัญญา
 3.1  ม้ความคิด้วิจัารณิญาณิอย�างเป็นี้ระบบ 
   3.2 สามารถส่บค้นี้ข้อม้ลุ่ จัำาแนี้ก  ประมวลุ่ขอ้ม้ลุ่ห์ลุ่กัฐานี้แนี้วคดิ้
ต�างๆ เพ่ื่�อนี้ำามาใช้ในี้การระบ่แลุ่ะวิเคราะห์์ปัญห์าได้้   สามารถประย่กต์
ความร้้ทางด้้านี้วิชาช้พื่แลุ่ะด้้านี้อ่�นี้ท้�สัมพัื่นี้ธ์ุกันี้  ใช้ทักษะทางวิชาช้พื่แลุ่ะ
ด่้ลุ่ยพิื่นิี้จัในี้การแก้ไขปัญห์าในี้สถานี้การณ์ิต�างๆ อย�างสร้างสรรค์โด้ย
คำาน่ี้งผู้ลุ่กระทบท้�อาจัเกิด้ข่�นี้จัากการตัด้สินี้ใจั
    3.3 ม้ความคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ ต�อยอด้กรอบความร้้เดิ้ม สามารถ
บ้รณิาการความร้้ในี้สาขาท้�ศ่กษาแลุ่ะประสบการณ์ิเพ่ื่�อให้์เกิด้นี้วัตกรรม 
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กิจักรรม ห์ร่อแนี้วทางให์ม�ๆ
 3.4  สามารถติด้ตาม ประเมินี้ผู้ลุ่แลุ่ะรายงานี้ผู้ลุ่ได้้อย�างถ้กต้อง 
ครบถ้วนี้     
 4)  ด้ิานทักษะคัวิามสัมพัื่นธ์ุระหวิ�างบ่ัคัคัลุ่แลุ่ะคัวิามรับัผิดิ
ชอบั   4.1.  สามารถปฏิิบัติแลุ่ะรับผู้ิด้ชอบงานี้ส�วนี้ตนี้แลุ่ะงานี้ส�วนี้รวม
ตามท้�ได้้รับมอบห์มายอย�างม้ประสิทธิุภาพื่รวมทั�งม้ความรับผิู้ด้ชอบในี้
การพัื่ฒนี้าความร้้ความสามารถทางวิชาช้พื่ของตนี้เองอย�างต�อเน่ี้�อง
 4.2 ม้มน่ี้ษยสัมพัื่นี้ธ์ุท้�ด้้ สามารถทำางานี้ร�วมกับผู้้้อ่�นี้ ม้ภาวะผู้้้นี้ำา
แลุ่ะผู้้้ตาม แลุ่ะสามารถปรับตัวให์้เข้ากับสถานี้การณิ์แลุ่ะวัฒนี้ธุรรมของ
องค์กรได้้เป็นี้อย�างด้้ 
 4.3 สามารถเป็นี้ผู้้้ริเริ�มแสด้งประเด็้นี้ในี้การแก้ไขสถานี้การณ์ิทั�ง
ส�วนี้ตัวแลุ่ะส�วนี้รวม พื่ร้อมทั�งแสด้งจ่ัด้ย่นี้อย�างพื่อเห์มาะทั�งของตนี้เอง
แลุ่ะของกลุ่่�ม  แลุ่ะให้์ความช�วยเห์ลุ่่อแลุ่ะอำานี้วยความสะด้วกแก�การแก้
ปัญห์าสถานี้การณ์ิต�าง ๆในี้กลุ่่�ม ทั�งในี้บทบาทของผู้้้นี้ำาห์ร่อผู้้้ร�วมท้ม
ทำางานี้
 4.4 สามารถส่�อสารกับกลุ่่�มคนี้ห์ลุ่ากห์ลุ่ายวิชาช้พื่แลุ่ะวัฒนี้ธุรรม 
ทั�งภาษาไทยแลุ่ะภาษาต�างประเทศอย�างม้ประสิทธิุภาพื่ 
 4.5 สามารถใช้ความร้้ในี้ศาสตร์มาช้�นี้ำาสังคมในี้ประเด็้นี้ท้�เห์มาะ
สม 
  5)  ด้้านี้ทักษะการวิเคราะห์์เชิงตัวเลุ่ข การส่�อสาร แลุ่ะการใช้
เทคโนี้โลุ่ยส้ารสนี้เทศ
    5.1  ม้ทักษะการใช้ห์ลัุ่กคณิิตศาสตร์ สถิติ  แลุ่ะวิธุ้วิเคราะห์์เชิง
ปริมาณิ มาวิเคราะห์์ แปลุ่ความห์มายเพ่ื่�อการตัด้สินี้ใจัในี้การแก้ปัญห์า
ห์ร่อข้อโต้แย้ง 
 5.2  สามารถส่�อสารอย�างม้ประสิทธิุภาพื่ทั�งการพ้ื่ด้แลุ่ะการเข้ยนี้ 
ร้้จัักเลุ่่อกแลุ่ะใช้ร้ปแบบการนี้ำาเสนี้อท้�เห์มาะสมกับปัญห์าแลุ่ะกลุ่่�มผู้้้ฟิงัท้�
แตกต�างกันี้ทั�งภาษาไทยแลุ่ะภาษาต�างประเทศ
  5.3  สามารถใช้เคร่�องม่อ เทคโนี้โลุ่ยส้ารสนี้เทศท้�ม้ในี้ปัจัจ่ับันี้ในี้
การเก็บรวบรวมข้อม้ลุ่  การแปลุ่ความห์มาย  แลุ่ะการส่�อสาร เพ่ื่�อให้์เกิด้
ประโยชน์ี้ต�อการทำางานี้ท้�เก้�ยวข้องกับสาขาวิชาช้พื่         
 2. ช�วิงเวิลุ่า
 จััด้ให้์นัี้กศ่กษาเข้าฝึึกปฎิบัติการในี้สถานี้ประกอบการจัริงในี้ท่ก
ภาคการศ่กษา ตั�งแต�ชั�นี้ปีท้� 1-4
   3. การจัดิเวิลุ่าแลุ่ะตารางสอน
 ท่กภาคภาคการศ่กษา ไม�น้ี้อยกว�า 450 ชั�วโมง

 4. ข้อกำาหนดิเกี�ยวิกับัการทำาโคัรงงานหรืองานวิิจัย (ถ้้ามี)
         ในี้การทำาโครงงานี้ต้องเป็นี้หั์วข้อท้�เก้�ยวข้องกับการบ้รณิาการความ
ร้้แลุ่ะทักษะในี้ด้้านี้ต�าง ๆ ม้ความคิด้สร้างสรรค์การนี้ำานี้วัตกรรมมาสร้าง
โครงงานี้เพ่ื่�อพัื่ฒนี้าการประกอบธุ่รกิจัการค้า  โด้ยกำาห์นี้ด้ให้์ม้จัำานี้วนี้ผู้้้
เข้าร�วมโครงงานี้ 3-5 คนี้  แลุ่ะม้รายงานี้ท้�นัี้กศ่กษาต้องนี้ำาส�งตามร้ปแบบ
แลุ่ะระยะเวลุ่าท้�กำาห์นี้ด้
 4.1 คัำาอธิุบัายโดิยย�อ 
 627110  นี้วัตกรรมทางธุ่รกิจั 2  เพ่ื่�อให้์นัี้กศ่กษาบ้รณิาการความ
ร้้แลุ่ะทักษะในี้การสร้างแลุ่ะพัื่ฒนี้างานี้ตามกระบวนี้การทด้ลุ่อง สำารวจั 
ประดิ้ษฐ์คิด้ค้นี้ห์ร่อการปฏิิบัติงานี้เชิงระบบ  ในี้การสร้างแลุ่ะพัื่ฒนี้างานี้
ให้์สามารถใช้งานี้ได้้จัริง แลุ่ะนี้ำาเสนี้อโครงงานี้โด้ยม้การทำางานี้เป็นี้กลุ่่�ม
ภายใต้คำาแนี้ะนี้ำาของท้มอาจัารยผ้้์ู้สอนี้
 4.2 มาตรฐานผลุ่การเรียนร้้ 
   4.2.1 สามารถทำางานี้เป็นี้ท้มในี้การสร้างนี้วัตกรรมเพ่ื่�อพัื่ฒนี้าธุ่รกิจั
การค้า แลุ่ะวิเคราะห์์ประเมินี้ผู้ลุ่กระทบจัากการใช้นี้วัตกรรมนัี้�นี้ต�อบ่คคลุ่
องค์กรแลุ่ะสังคม
    4.2.2 สามารถบ้รณิาการความร้้โด้ยนี้ำาความร้้ในี้ศาสตร์ต�างๆ มาส
ร้างนี้วัตกรรมได้้ 
 4.2.3 ม้ความคดิ้ริเริ�มสร้างสรรคเ์พ่ื่�อให์เ้กิด้นี้วัตกรรม กิจักรรมห์ร่อ
แนี้วทางให์ม�ๆ ได้้
 4.2.4 สามารถใช้ความร้้ในี้ศาสตร์ ช้�นี้ำาสังคมในี้ประเด็้นี้ท้�เห์มาะ
สม
 4.2.5 สามารถวิเคราะห์์แลุ่ะแก้ไขปัญห์า รวมถ่งประย่กต์ใช้เคร่�อง
ม่อต�างๆ ได้้อย�างเห์มาะสม แลุ่ะสามารถนี้ำาเสนี้อนี้วัตกรรมในี้ร้ปแบบ
ต�างๆ ได้้อย�างเห์มาะสม
 5. ช�วิงเวิลุ่า
 ภาคการศ่กษาท้� 2 ของชั�นี้ปีท้� 4
 6. จำานวินหน�วิยกิต
 2 (0-4-2)  ห์นี้�วยกิต
 7. การเตรียมการ 
 ม้การกำาห์นี้ด้ชั�วโมงการให์ค้ำาปร่กษา จััด้ทำาบันี้ท่กการให์ค้ำาปร่กษา
ให้์ข้อม้ลุ่ข�าวสารเก้�ยวกับโครงงานี้ทางกระด้านี้ประกาศข�าวแลุ่ะเว็บไซึ่ต์ 
แลุ่ะปรับปร่งให้์ทันี้สมัยเสมออ้กทั�งม้ตัวอย�างโครงงานี้ให้์ศ่กษา
 8. กระบัวินการประเมินผลุ่ 
 ประเมินี้จัากความสมบ้รณ์ิครบถ้วนี้แลุ่ะการใช้งานี้ได้้จัริง ความ
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สามารถในี้การนี้ำาเสนี้อโครงงานี้ ทั�งน้ี้�การประเมนิี้ผู้ลุ่จัะเป็นี้การวัด้ความ
สามารถแยกเปน็ี้รายบ่คคลุ่ โด้ยอย้�ในี้ด่้ลุ่ยพิื่นิี้จัของท้มอาจัารยผ้้์ู้สอนี้ โด้ย
ให้์คะแนี้นี้ตามร้ปแบบท้�กำาห์นี้ด้โด้ยสาขาวิชา
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ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600201-208	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
600401-408	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์	 3(3-0-6)
621001	 การ์บััญชีขัั้�นต้น	1	 3(2-2-5)
622001	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
624001		 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
  รวิม 18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600101-106	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
620001	 เศร์ษฐศาสัตร์์เบ้ั�องต้น	 3(3-0-6)
620003	 กฎหมายธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
621002	 การ์บััญชีขัั้�นต้น	2	 3(2-2-5)
  รวิม 18(XX-X-XX)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600101-106	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
600401-408 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		(1	วิิชา)	3(3-0-6)
620002	 การ์วิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณิทางธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
620007	 การ์ภาษีอากร์	 3(3-0-6)
621101	 การ์บััญชีขัั้�นกลุ่าง	1	 3(2-2-5)
  รวิม 18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(x-x-x)
625001	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ		 3(3-0-6)
623001	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
621102	 การ์บััญชีขัั้�นกลุ่าง	2	 3(2-2-5)
621103	 การ์บััญชีต้นท่น	 3(2-2-5)
  รวิม 15(xx-x-xx)

หัมายเหัต	ุนักศึกษาที�สัำาเร์็จการ์ศึกษาร์ะดับั	ปวิสั.	ทางการ์บััญชี	ให้ศึกษาวิิชา	621005		การ์บััญชีการ์เงิน	แทนวิิชา	621001	การ์บััญชีขั้ั�นต้น	1	
แลุ่ะวิิชา	621002	การ์บััญชีขั้ั�นต้น	2	

แผน่การศึึกษา หัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาการบัญช่
สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษาระดัับมัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620006	 สัถิิติธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
621105	 การ์ตร์วิจสัอบัภายในแลุ่ะการ์ควิบัค่มภายใน	 3(3-0-6)
621107	 ร์ะบับัสัาร์สันเทศทางการ์บััญชี	 3(2-2-5)
621109	 การ์บััญชีภาษีอากร์	 3(3-0-6)
6212…	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวิม 15(x-x-x)

ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620004	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1	 3(2-2-5)
620009	 ธุ่ร์กิจร์ะหวิ�างปร์ะเทศ	 3(3-0-6)
621104	 การ์บััญชีเพ้ื่�อการ์จัดการ์	 3(2-2-5)
621106	 การ์สัอบับััญชี	 3(3-0-6)
6212…	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
………	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวิม 18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620005	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 3(2-2-5)
621108	 ร์ายงานทางการ์เงินแลุ่ะการ์วิิเคร์าะห์	 3(3-0-6)
621110	 การ์บััญชีขัั้�นสูัง	1	 3(2-2-5)
6212….	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
……….	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวิม 15(x-x-x)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620010	 การ์จัดการ์กลุ่ย่ทธ์ุ	 3(3-0-6)
621111	 การ์บััญชีขัั้�นสูัง	2	 3(2-2-5)
621112	 สััมมนาการ์บััญชีการ์เงิน	 3(3-0-6)
6212….	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1		วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวิม 12(x-x-x)

แผน่การศึึกษา หัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาการบัญช่
สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษาระดัับมัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600101-106	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
622001	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
600401-408 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
620001	 เศร์ษฐศาสัตร์์เบ้ั�องต้น	 3(3-0-6)
624001	 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
  รวิม 18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
	600101-106	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
620003	 กฎหมายธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(x-x-x)
621003	 หลัุ่กการ์บััญชี	 3(2-2-5)
624101	 การ์บัริ์หาร์ทรั์พื่ยากร์มน่ษย์	 3(3-0-6)
  รวิม 18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
	600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา	(1	วิิชา)			 3(x-x-x)
620002	 การ์วิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณิทางธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
600401-408	 กลุ่่�มวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
624104	 พื่ฤติกร์ร์มองค์การ์	 3(3-0-6)
624102	 การ์วิางแผน	การ์สัร์ร์หา	แลุ่ะการ์คัดเลุ้่อก	 3(3-0-6)
	 ทรั์พื่ยากร์มน่ษย์
624103		 การ์พัื่ฒนาทรั์พื่ยากร์มน่ษย์	 3(3-0-6)
  รวิม 18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา	(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
624106	 กฎหมายแร์งงาน	 3(3-0-6)
621004	 การ์บัริ์หาร์ต้นท่นแลุ่ะการ์ตัดสิันใจ	 3(2-2-5)
620006	 สัถิิติธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
6242…	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
  รวิม 15(x-x-x)

แผน่การศึึกษา หัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต  สาขาวิิชาการบริหัารที่รัพยากรมนุ่ษย์
สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษาระดัับมัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา	(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
620008	 การ์จัดการ์การ์ปฏิิบััติการ์	 3(3-0-6)
623001	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
625001	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
624105	 การ์บัริ์หาร์ค�าตอบัแทน	 3(3-0-6)
6242…	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
  รวิม 18(X-X-X)

ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620004	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1	 3(2-2-5)
620009	 ธุ่ร์กิจร์ะหวิ�างปร์ะเทศ	 3(3-0-6)
624107	 การ์ปร์ะเมินการ์ปฏิิบััติงาน	 3(3-0-6)
624108	 พื่นักงานสััมพัื่นธ์ุ	 3(3-0-6)
624109	 ร์ะบับัสัาร์สันเทศเพ้ื่�อการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
	 ทรั์พื่ยากร์มน่ษย	์
  รวิม 15(13-2-28)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620005	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 3(2-2-5)
620007	 การ์ภาษีอากร์		 3(3-0-6)
620010	 การ์จัดการ์กลุ่ย่ทธ์ุ	 3(3-0-6)
6242…	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
…..….	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์	(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวิม 15(x-x-x)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
624110	 สััมมนาการ์บัริ์หาร์ทรั์พื่ยากร์มน่ษย์	 3(3-0-6)
6242…	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
…..….	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวิม 9(x-x-x)

แผน่การศึึกษา หัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต  สาขาวิิชาการบริหัารที่รัพยากรมนุ่ษย์
สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษาระดัับมัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600201-209	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
600401-409	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์	 3(x-x-x)
620001	 เศร์ษฐศาสัตร์์เบ้ั�องต้น	 3(3-0-6)
622001	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
624001	 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
 รวิม    18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600101-106	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
600401-409	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์	 3(x-x-x)
621003	 หลัุ่กการ์บััญชี	 3(2-2-5)
620003	 กฎหมายธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
625114	 การ์ออกแบับังานกร์าฟิิกสัำาหรั์บัธุ่ร์กิจดิจิทัลุ่	 3(2-2-6)
 รวิม 18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
	600201-209	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
620006	 สัถิิติธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
620008	 การ์จัดการ์การ์ปฏิิบััติการ์	 3(3-0-6)
625101	 การ์ออกแบับัเว็ิบัไซด์	 3(2-2-6)
625102	 การ์พัื่ฒนาโปร์แกร์มสัำาหรั์บัธุ่ร์กิจด้วิย	 3(3-0-6)
	 ภาษา	ไพื่ทอน
 รวิม 18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600101-106	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
623001	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
625103	 โคร์งสัร้์างข้ั้อมูลุ่แลุ่ะอัลุ่กอริ์ทึม	 3(2-2-6)
625104	 การ์ส้ั�อสัาร์ข้ั้อมูลุ่แลุ่ะเคร้์อขั้�ายคอมพิื่วิเตอร์์	 3(2-2-6)
625105	 การ์จัดการ์ข้ั้อมูลุ่แลุ่ะฐานข้ั้อมูลุ่สัำาหรั์บัธุ่ร์กิจ	 3(2-2-6)
 รวิม 18(x-x-x)

แผน่การศึึกษาหัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาระบบสารสน่เที่ศึเพ่�อธุุรกิจดิัจิทัี่ลั
สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษาระดัับมัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620004	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1	 	 						3(2-2-5)
625001	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ	 	 3(3-0-6)
625115	 การ์พัื่ฒนาเว็ิบัแอปพื่ลิุ่เคชัน	 	 	 3(2-2-6)	 	
625110	 การ์พัื่ฒนาธุ่ร์กิจแลุ่ะผู้ปร์ะกอบัการ์ธุ่ร์กิจ	 	 3(3-0-6)
	 	 อิเล็ุ่กทร์อนิกส์ั
6252…	วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 	 3(x-x-x)
………	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 	 3(x-x-x)
    รวิม 18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620005	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 3(2-2-5)
625108	 ร์ะบับัสัาร์สันเทศเพ้ื่�อการ์จัดการ์	 3(3-0-6)
625111	 การ์วิิเคร์าะห์แลุ่ะออกแบับัร์ะบับั	 3(3-0-6)
6252…	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
………	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวิม 15(x-x-x)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620007	 การ์ภาษีอากร์	 3(3-0-6)
625109	 ควิามมั�นคงขั้องร์ะบับัสัาร์สันเทศ	 3(3-0-6)
625112	 โคร์งงานคอมพิื่วิเตอร์์ธุ่ร์กิจ	1	 1(0-2-6)
6252…	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
6252…	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวิม 13(x-x-x)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620010	 การ์จัดการ์กลุ่ย่ทธ์ุ	 3(3-0-6)
625113	 โคร์งงานธุ่ร์กิจดิจิทัลุ่	2	 2(0-4-12)
6252…	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
6252…	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวิม 11(x-x-x)

แผน่การศึึกษาหัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาระบบสารสน่เที่ศึเพ่�อธุุรกิจดิัจิทัี่ลั
สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษาระดัับมัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600101-106	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600201-209	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600401-409 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		(1	วิิชา)		3(3-0-6)
620001	 เศร์ษฐศาสัตร์์เบ้ั�องต้น	 3(3-0-6)
624001	 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
  รวิม 18(18-0-36)

ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600101-106	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600201-209	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600401-409 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
622001	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
625001	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
626101	 จริ์ยธุร์ร์มทางธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
  รวิม 18(18-0-36)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
	600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา) 3(3-0-6)
620002	 การ์วิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณิทางธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
620003	 กฎหมายธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
621003	 หลัุ่กการ์บััญชี	 3(2-2-5)
626102	 พื่ฤติกร์ร์มองค์การ์	 3(3-0-6)
  รวิม 18(17-2-35)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
	600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา	(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
620006	 สัถิิติธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
620007	 การ์ภาษีอากร์	 3(0-0-6)
626103	 การ์วิางแผนแลุ่ะควิบัค่มกลุ่ย่ทธ์ุ	 3(3-0-6)
626104	 การ์ออกแบับัองค์การ์เพ้ื่�อควิามยั�งย้น	 3(3-0-6)
6262.....	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
  รวิม 18(18-0-36)

แผน่การศึึกษา หัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาการจัดัการ
สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษาระดัับมัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
621004	 การ์บัริ์หาร์ต้นท่นเพ้ื่�อการ์ตัดสิันใจ	 3(2-2-5)
623001	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
620004	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1	 3(2-2-5)
626105	 การ์จัดการ์ควิามเปลีุ่�ยนแปลุ่ง	 3(3-0-6)
626106	 วิิธีุวิิทยาการ์วิิจัยทางธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
6262…..	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
  รวิม    18(17-4-34)

ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620005	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 3(2-2-5)
620008	 การ์จัดการ์การ์ปฎิบััติการ์	 3(3-0-6)
620009	 ธุ่ร์กิจร์ะหวิ�างปร์ะเทศ	 3(3-0-6)
626107	 การ์จัดการ์โคร์งการ์	 3(3-0-6)
626108	 การ์จัดการ์นวัิตกร์ร์มแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี	 3(3-0-6)
…..….	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
  รวิม    18(17-2-35)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา หัน่่วิยกิต
620005	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 3(2-2-5)
620008	 การ์จัดการ์การ์ปฎิบััติการ์	 3(3-0-6)
620009	 ธุ่ร์กิจร์ะหวิ�างปร์ะเทศ	 3(3-0-6)
626107	 การ์จัดการ์โคร์งการ์	 3(3-0-6)
626108	 การ์จัดการ์นวัิตกร์ร์มแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี	 3(3-0-6)
…..….	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
  รวิม    18(18-0-36)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา หัน่่วิยกิต
6262…..	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6262…..	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
หร้์อ	 	
626207	 เลุ้่อกสัมัคร์ลุ่งทะเบีัยนเข้ั้าร์�วิม							6(0-300ชั�วิโมง-0)
	 โคร์งการ์ฝึึกงานในร์ายวิิชา626207
	 ปร์ะสับัการ์ณ์ิวิิชาชีพื่การ์จัดการ์	(การ์ฝึึกงาน)	
  รวิม   6(x-x-x)

แผน่การศึึกษา หัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาการจัดัการ
สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษาระดัับมัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600201-209	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		1	วิิชา	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา	1	วิิชา	 3(x-x-x)
620001	 เศร์ษฐศาสัตร์์เบ้ั�องต้น	 3(3-0-6)
622001	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
625001	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ		 3(3-0-6)
627301	 การ์เรี์ยนรู้์ภาคปฏิิบััติด้วิยการ์จัดการ์
	 นวัิตกร์ร์มการ์ค้า	1	 4	(ปฏิิบััติ	450	ชั�วิโมง)
  รวิม    19(x-x-x)

ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600101-106	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	1	วิิชา	 3(3-0-6)
600401-409	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		1	 3(3-0-6)
624001		 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
627101	 ควิามรู้์พ้ื่�นฐานทางนวัิตกร์ร์ม	 2(1-2-3)
627102	 การ์จัดการ์ค่ณิภาพื่แลุ่ะเพิื่�มผลุ่ผลิุ่ต	 2(1-2-3)
627302	 การ์เรี์ยนรู้์ภาคปฏิิบััติด้วิยการ์จัดการ์
	 นวัิตกร์ร์มการ์ค้า	2	 4(ปฏิิบััติ	450	ชั�วิโมง)
  รวิม    17(x-x-x)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา หัน่่วิยกิต
600101-106	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	1	วิิชา	 	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา	1	วิิชา		 	 3(x-x-x)
600401-409	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์							 3(3-0-6)
627103	 การ์คิดเชิงสัร้์างสัร์ร์ค์	 	 2(1-2-3)
627104	 กร์ะบัวินการ์แก้ปัญหา	 	 2(1-2-3)
627303	 การ์เรี์ยนรู้์ภาคปฏิิบััติด้วิยการ์จัดการ์
	 	 นวัิตกร์ร์มการ์ค้า	3																	4	(ปฏิิบััติ	450	ชั�วิโมง)
    รวิม     17(x-x-x)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา หัน่่วิยกิต
600201-209	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		1	วิิชา	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		1	วิิชา	 3(x-x-x)
620003	 กฎหมายธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
627105	 การ์จัดการ์นวัิตกร์ร์ม	 2(1-2-3)
6272…..	 วิิชาเอกเลุ้่อก		1	วิิชา	 3(x-x-x)
627304	 การ์เรี์ยนรู้์ภาคปฏิิบััติด้วิยการ์จัดการ์
	 นวัิตกร์ร์มการ์ค้า	4	 4	(ปฏิิบััติ	450	ชั�วิโมง)
  รวิม    18(x-x-x)

แผน่การศึึกษาหัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาการจัดัการน่วัิตกรรมการค�า
สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษาระดัับมัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
600301-313	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		1	วิิชา	 3(x-x-x)
620009	 การ์จัดการ์การ์ปฏิิบััติการ์	 3(3-0-6)
621003	 หลัุ่กการ์บััญชี	 3(2-2-5)
627106	 ควิามรู้์พ้ื่�นฐานปัญญาปร์ะดิษฐ์	 2(2-0-4)
6272.....	 วิิชาเอกเลุ้่อก	1	วิิชา	 3(x-x-x)
627305	 การ์เรี์ยนรู้์ภาคปฏิิบััติด้วิยการ์จัดการ์
	 นวัิตกร์ร์มการ์ค้า	5	 4	(ปฏิิบััติ	450	ชั�วิโมง)
  รวิม    18 (x-x-x)

ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
620004	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1	 3(2-2-5)
620007	 การ์ภาษีอากร์	 3(3-0-6)
623001	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
627107	 ปัญญาปร์ะดิษฐ์เพ้ื่�อธุ่ร์กิจการ์ค้า	 2(1-2-3)
6272.....	 วิิชาเอกเลุ้่อก	1	วิิชา	 3(x-x-x)
627306	 การ์เรี์ยนรู้์ภาคปฏิิบััติด้วิยการ์จัดการ์
	 นวัิตกร์ร์มการ์ค้า	6	 4	(ปฏิิบััติ	450	ชั�วิโมง)
  รวิม    18(x-x-x)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา หัน่่วิยกิต
620005	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 	 	 3(2-2-5)
627108	 การ์จัดการ์ทรั์พื่ย์สิันทางปัญญา	 	 	 2(2-0-4)
627109	 นวัิตกร์ร์มทางธุ่ร์กิจ	1	 	 	 2(0-4-2)
……..…	 		 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		1	วิิชา	 	 	 3(x-x-x)
627307	 การ์เรี์ยนรู้์ภาคปฏิิบััติด้วิยการ์จัดการ์
	 	 นวัิตกร์ร์มการ์ค้า	7	 										4	(ปฏิิบััติ	450	ชั�วิโมง)
    รวิม    14(x-x-x)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา หัน่่วิยกิต
627110	 นวัิตกร์ร์มทางธุ่ร์กิจ	2	 2(0-4-2)
……..….	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		1	วิิชา	 3(x-x-x)
627308	 การ์เรี์ยนรู้์ภาคปฏิิบััติด้วิยการ์จัดการ์
	 นวัิตกร์ร์มการ์ค้า	8	 4	(ปฏิิบััติ	450	ชั�วิโมง)
  รวิม  9(x-x-x)

แผน่การศึึกษาหัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาการจัดัการน่วัิตกรรมการค�า
สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษาระดัับมัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต 
สูาขาวิิชาการตลัาดยุุคดิจิทััลั
(หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รหัสูแลัะช่�อหลัักสููตร
 รหัสู     : 25221111100053
 ช่�อภาษาไทัยุ : หลัักสููตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต 
     สูาขาวิิชาการตลัาดยุุคดิจิทััลั
 ช่�อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration 
     Program in Marketing in the Digital Age 
 2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
 ช่�อเต็ม (ภาษาไทัยุ) : บริหารธุุรกิจบัณฑิิต (การตลัาดยุุคดิจิทััลั) 
 ช่�อยุ่อ  (ภาษาไทัยุ) : บธุ.บ. (การตลัาดยุุคดิจิทััลั)
 ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration 
         (Marketing in the Digital Age) 
 ช่�อยุ่อ  (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Marketing in the Digital Age) 

3. วิิชาเอก/ควิามเช่�ยุวิชาญเฉพาะของหลัักสููตร : ไม่่มี่

4. จำานวินหน่วิยุกิตท่ั�เร่ยุนตลัอดหลัักสููตร : 127 หน่วิยุกิต
 
5. รูปแบบของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบบ : หลัักสููตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 5.2 ประเภทัของหลัักสููตร : หลัักสููตรปริญญาตรีทัางวิิชาการ
 5.3 ภาษาทีั�ใช้ : การจัดการเรียุนการสูอนใช้ภาษาไทัยุ
 5.4 การรับเข้าศึึกษา : รับทัั�งนักศึึกษาไทัยุแลัะนักศึึกษาต่างชาติ        
 5.5 ควิาม่ร่วิม่มื่อกับสูถาบันอื�น : เป็นหลัักสููตรเฉพาะของม่หาวิิทัยุาลััยุ
เอเชียุอาคเนย์ุทีั�จัดการเรียุนการสูอนโดยุตรง
 5.6 การใหป้รญิญาแกผูู้่้สูำาเร็จการศึึกษา : ใหป้รญิญาเพยีุงสูาขาวิิชา
เดียุวิ บริหารธุุรกิจบัณฑิิต (การตลัาดยุุคดิจิทััลั)

6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลัักสููตร
 6.1 หลัักสููตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สูาขาวิิชาการตลัาดยุุคดิจิทััลั
หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศึ. 2564 ปรับปรุงจากหลัักสููตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต
 สูาขาวิิชาการตลัาด หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศึ. 2560

 6.2 คณะกรรม่การวิิชาการคณะบริหารธุุรกิจให้ควิาม่เห็นชอบใน
การนำาเสูนอหลัักสููตรในการประชมุ่ คณะกรรม่การวิิชาการครั�งทีั� 5/2563 
วัินทีั� 3 เดือน ธัุนวิาคม่ พ.ศึ. 2563
 6.3 คณะกรรม่การวิิชาการประจำาสูำานักวิิชาการม่หาวิิทัยุาลััยุเอเชียุ
อาคเนย์ุ ให้ควิาม่เห็นชอบในการ นำาเสูนอหลัักสููตร ในการประชุม่ครั�ง
ทีั�4/2563 วัินทีั� 17 เดือน ธัุนวิาคม่ พ.ศึ.2563
 6.4 คณะกรรม่การสูภาม่หาวิิทัยุาลััยุเอเชียุอาคเนยุ ์อนุมั่ติหลัักสููตร
ในการประชุม่ครั�งทีั� 1/2564 วัินทีั�  21 ม่กราคม่ 2564
 6.5 กำาหนดเปิดสูอนในภาคเรียุนทีั� 1 ปีการศึึกษา 2564

7.ควิามพร้อมในการเผยุแพร่หลัักสููตรท่ั�ม่คุณภาพแลัะมาตรฐาน  
 หลัักสููตรมี่ควิาม่พร้อม่เผู้ยุแพร่คุณภาพแลัะม่าตรฐานตาม่กรอบ
ม่าตรฐานคุณวุิฒิิระดับอุดม่ศึึกษาแห่งชาติ พ.ศึ.2552 ในปีการศึึกษา 2566

8. อาช่พท่ั�สูามารถประกอบได้หลัังสูำาเร็จการศึกษา 
 ผูู้้สูำาเร็จการศึึกษาในหลัักสููตรบริหารธุุรกิจ สูาขาวิิชาการตลัาดยุุค
ดิจิทััลั สูาม่ารถประกอบอาชีพ นักบริหาร นักวิิชาการ นักวิิจัยุ เจ้าหน้าทีั�
ทีั�ทัำางานในหน่วิยุงานภาครัฐแลัะภาคเอกชน หรือเป็นผูู้้ประกอบการ โดยุ
มี่งานทีั�ทีั�เกี�ยุวิข้องในด้านดังต่อไปนี� 
    8.1 ด้านการตลัาด
    8.2 ด้านการตลัาดออนไลัน์
    8.3 ด้านการวิิเคราะห์ข้อมู่ลัทัางการตลัาด
   8.4 ด้านวิิจัยุแลัะพัฒินา
 8.5 ด้านการบริหารลูักค้าสัูม่พันธ์ุ
    8.6 ด้านธุุรกิจการค้าระหว่ิางประเทัศึ

9.ควิามสัูมพันธ์ุกับหลัักสููตรอ่�นท่ั�เปิดสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�นของ
มหาวิิทัยุาลััยุ
 9.1 รายุวิิชาในเปิดสูอนโดยุคณะ/สูาขาวิิชาอ่�น  
  9.1.1 หม่วิดวิิชาศึึกษาทัั�วิไป จัดการเรียุนการสูอนโดยุคณะ
ศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทัยุาศึาสูตร์  
  9.1.2 หม่วิดวิิชาเฉพาะ กลุ่ัม่วิิชาแกนทัางธุุรกิจ รายุวิิชาภาษา
อังกฤษธุุรกจิ จัดการเรียุนการสูอนโดยุคณะศึลิัปศึาสูตรแ์ลัะวิิทัยุาศึาสูตร์
รายุวิิชาอื�นๆ จัดการเรียุนการสูอนโดยุสูาขาวิิชาอื�นๆ ภายุในคณะ
บริหารธุุรกิจได้แก่ สูาขาวิิชาการบัญชี สูาขาวิิชาการตลัาดยุคุดิจิทััลั สูาขา
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วิิชาการเงิน สูาขาวิิชาการบริหารทัรัพยุากรม่นุษยุ์ สูาขาวิิชาการจัดการ
แลัะสูาขาวิิชาระบบสูารสูนเทัศึเพื�อธุุรกิจดิจิทััลั
  9.1.3 หม่วิดวิิชาเลัอืกเสูร ี ทุักรายุวิิชาทีั�เปดิสูอนโดยุคณะหรอื
ภาควิิชาอื�น
 9.2 รายุวิิชาในหลัักสููตรท่ั�เปิดสูอนเพ่�อให้บริการคณะ/สูาขาวิิชาอ่�น  
 รายุวิิชาทีั�เปิดสูอนเพื�อให้บริการแก่คณะ/สูาขาวิิชาอื�น ทีั�ต้องการ
ลังเป็นรายุวิิชาเลืัอกเสูรี
 9.3 การบริหารจัดการ
 อาจารย์ุผูู้้รับผิู้ดชอบหลัักสููตร มี่หน้าทีั�ในการจัดการเรียุนการสูอน
ให้เป็นไปตาม่แผู้นงาน รวิม่ทัั�งประสูานงานกับคณะหรือสูาขาวิิชาอื�น เพื�อ
ให้การจัดการเรียุนการสูอน เนื�อหาสูาระรายุวิิชา การวัิดแลัะประเมิ่นผู้ลั
มี่คุณภาพตาม่ม่าตรฐานคุณวุิฒิิ ข้อบังคับ ระเบียุบ คำาสัู�ง แลัะประกาศึ
ของม่หาวิิทัยุาลััยุ

หลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 วัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตรปรัชญา
 หลัักสููตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สูาขาวิิชาการตลัาดยุคุดิจิทััลั มุ่่งผู้ลิัต
บัณฑิิตให้มี่ควิาม่รู้ ควิาม่สูาม่ารถ แลัะควิาม่เชี�ยุวิชาญจนเป็นนักการตลัาด
ทีั�มี่ศัึกยุภาพในการปฏิิบัติงานด้านการตลัาดในยุุคดิจิทััลั ทีั�เป็นควิาม่
ต้องการของสูงัคม่แลัะประเทัศึ โดยุมุ่่งเน้นพัฒินาบณัฑิิตใหมี้่ควิาม่พรอ้ม่
ทัั�งภาคทัฤษฏีิแลัะภาคปฏิิบัติ ทัันสูมั่ยุต่อยุุคของโลักธุุรกิจแลัะการตลัาด
ยุคุดิจิทััลั สูาม่ารถนำาควิาม่รู้ม่าประยุกุตส์ูร้างนวัิตกรรม่ วิิเคราะห ์วิางแผู้น
กิจกรรม่ทัางการตลัาดแบบบูรณาการ เลืัอกกำาหนดกลัยุุทัธ์ุทีั�เหม่าะสูม่ 
ด้วิยุเทัคโนโลัยุสีูารสูนเทัศึทัางการตลัาดทีั�เกี�ยุวิข้อง พร้อม่ทัั�งสูาม่ารถนำา
เสูนอแลัะสืู�อสูารแนวิคิดด้านการตลัาดได้อยุ่างมี่ประสิูทัธิุภาพ ตลัอดจน
เป็นบุคคลัทีั�มี่ควิาม่คิดริเริ�ม่สูร้างสูรรค์ มี่ม่นุษยุสัูม่พันธ์ุทีั�ดี เพื�อทีั�จะพร้อม่
สูำาหรับ การออกไปเป็นนักการตลัาดทีั�มี่ควิาม่รู้ควิาม่สูาม่ารถควิบคู่
คุณธุรรม่แลัะจริยุธุรรม่ในวิิชาชีพ 
 1.2 ควิามสูำาคัญ
 จากยุุทัธุศึาสูตร์ของประเทัศึในการมุ่่งสูู่นโยุบายุการพัฒินา
ประเทัศึไทัยุแลันด์ 4.0 (Thailand 4.0) แลัะ 3S ทีั�รัฐบาลัมุ่่งสู่งเสูริม่ 
คือStartup, SME, แลัะ Social Enterprise รวิม่ทัั�งทิัศึทัางของแผู้นพัฒินา
เศึรษฐกิจแลัะสัูงคม่แห่งชาติ ฉบับทีั� 12 แลัะสูถาบันคุณวุิฒิิวิิชาชีพ 
(Thailand Professional Qualification) เข้าด้วิยุกัน ก่อให้เกิดผู้ลักระ

ทับต่อพฤติกรรม่ทีั�เปลีั�ยุนแปลังไปของสัูงคม่ ดังนั�นบุคลัากรทีั�มี่ควิาม่รู้
ครอบคลุัม่ในด้านการตลัาดจึงมี่ควิาม่สูำาคัญ เพื�อก่อให้เกิดประโยุชน์ต่อ
สู่วินรวิม่โดยุคำานึงถึงควิาม่รู้ทัางด้านวิิชาการ ควิาม่ชำานาญทัางด้าน
เทัคโนโลัยีุ คุณธุรรม่จริยุธุรรม่ ซึึ่�งเป็นสู่วินหนึ�งของหลัักสููตรในการพัฒินา
บุคลัากรทัางด้านการตลัาด การศึึกษาสูาขาวิิชาการตลัาดยุคุดิจิทััลัจึงเป็น
หัวิใจสูำาคัญของการพัฒินารากฐานทัางเศึรษฐกิจแลัะการพาณิชยุ์ของ
ประเทัศึ โดยุหลัักสููตรสูาขาการตลัาดยุุคดิจทััลัมุ่่งเน้นเรื�องของการให้
ควิาม่รู้แลัะการพัฒินานักศึึกษาให้เป็นบุคคลัทีั�มี่ควิาม่รู้ควิาม่สูาม่ารถใน
การบริหารธุุรกิจแลัะการกำาหนดกลัยุุทัธ์ุการตลัาดยุคุดิจิทััลัได้อยุา่งเหม่าะ
สูม่ เพื�อช่วิยุพัฒินาประเทัศึให้รุ่งเรือง
 ด้วิยุปัจจุบันเครื�องมื่อทัางการตลัาดได้มี่การพัฒินาไปตาม่ภาวิะ
เศึรษฐกิจแลัะเทัคโนโลัยุีสูารสูนเทัศึทีั�เปลีั�ยุนแปลังไป จึงทัำาให้สูาขา
วิิชาการตลัาดยุุคดิจิทััลัได้เห็นถึงควิาม่สูำาคัญของการปรับปรุงหลัักสููตร 
โดยุมุ่่งเน้นทีั�จะผู้ลัติบัณฑิิตใหมี้่ควิาม่รู้ ควิาม่เข้าใจ ในองคค์วิาม่รู้พื�นฐาน
ทีั�สูำาคัญ แลัะเกี�ยุวิข้องกับการบริหารธุุรกิจ การตลัาด ประยุุกต์ใช้
เทัคโนโลัยุสีูารสูนเทัศึ เพื�อสูนับสูนุนกิจกรรม่ทัางการตลัาดเพื�อตอบสูนอง
ควิาม่ต้องการของเศึรษฐกิจ สัูงคม่ แลัะมี่ควิาม่รับผิู้ดชอบต่อสัูงคม่ มี่ควิาม่
เป็นผูู้้นำา มี่คุณธุรรม่ มี่จริยุธุรรม่ในการดำาเนินงานของธุุรกิจ นอกจากนี�
ยุงัมุ่่งเน้นให้บัณฑิิตมี่ควิาม่สูาม่ารถในการแข่งขันในตลัาดแรงงาน แลัะให้
มี่ศัึกยุภาพในการแข่งขันในระดับภูมิ่ภาค อีกทัั�งสู่งเสูริม่แลัะสูนับสูนุนทีั�
จะให้บัณฑิิต ม่ีแนวิคิดของผูู้้ประกอบการ ตลัอดจนสู่งเสูริม่ให้เกิดเครือ
ข่ายุ ควิาม่ร่วิม่มื่อภาครัฐแลัะเอกชน ด้านการบริการวิิชาการ
 1.3 วัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.3.1 เพื�อผู้ลิัตบัณฑิิตให้มี่ควิาม่รู้ ควิาม่สูาม่ารถรวิม่ถึงทัักษะทีั�
สูำาคัญในวิิชาชีพนักการตลัาด จนสูาม่ารถนำาองค์ควิาม่รู้ไปสูู่การพัฒินา
แผู้นการตลัาดให้กับธุุรกิจได้อยุา่งมี่ประสิูทัธิุภาพ
 1.3.2 เพื�อผู้ลัติบณัฑิิตทีั�มี่องคค์วิาม่รู้ดา้นเทัคโนโลัยุสีูารสูนเทัศึดา้น
การตลัาดยุุคดิจิทััลั เพื�อสูร้างนวัิตกรรม่แลัะวิิเคราะห์ข้อมู่ลัจนสูาม่ารถ
สูร้างแผู้นกิจกรรม่ทัางการตลัาดในลัักษณะบูรณาการ
 1.3.3 เพื�อผู้ลิัตบัณฑิิตทีั�มี่บุคลัิกภาพ ม่ีคุณธุรรม่แลัะจริยุธุรรม่ ทีั�
เหม่าะสูม่กับการทัำางาน ด้านการตลัาดยุุคดิจิทััลั แลัะสูาม่ารถปรับตัวิให้
เข้ากับบริบทัของธุุรกิจแลัะสัูงคม่ได้
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 ระบบการจัดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1 ระบบ
 ระบบการจัดการศึึกษาใช้ระบบทัวิิภาค โดยุ 1 ปีการศึึกษา แบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึึกษาปกติ ในหนึ�งภาคการศึึกษาปกติมี่ระยุะเวิลัา
ศึึกษาไม่่น้อยุกว่ิา 15 สูัปดาห์ โดยุให้เป็นไปตาม่ข้อบังคับม่หาวิิทัยุาลััยุ
เอเชียุอาคเนย์ุว่ิาด้วิยุการศึึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศึ. 2559 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 ไม่่มี่ (ทัั�งนี�ถ้ามี่การจัดการศึึกษาภาคฤดูร้อน มี่ระบบเวิลัาศึึกษาไม่่
น้อยุกว่ิา 8 สูัปดาห์) ขึ�นอยุู่กับการพิจารณาของคณะกรรม่การบริหาร
คณะบริหารธุุรกิจ ม่หาวิิทัยุาลััยุเอเชียุอาคเนยุ์
 1.3 การเท่ัยุบเค่ยุงหน่วิยุกิตระบบทัวิิภาค 
 ไม่่มี่  
2. การดำาเนินการหลัักสููตร
  2.1 วัิน – เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยุนการสูอน
       ภาคการศึึกษาทีั� 1  กรกฎาคม่-ธัุนวิาคม่  ไม่่น้อยุกว่ิา 15  สัูปดาห์
       ภาคการศึึกษาทีั� 2  ม่กราคม่ - มิ่ถุนายุน ไม่่น้อยุกว่ิา 15  สัูปดาห์ 
 เรียุนวัินอังคาร ถึง วัินอาทิัตยุ ์ เวิลัา 08.00 ถึง 19.00 น. 
 2.2  คุณสูมบัติของผู้เข้าศึกษา
 คุณสูม่บัติผูู้้ทีั�เข้าศึึกษาให้เป็นไปตาม่ข้อบังคับม่หาวิิทัยุาลััยุเอเชียุ
อาคเนยุ์ ว่ิาด้วิยุการจัดการศึึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศึ. 2559 แลัะผูู้้เข้า
ศึึกษาหลัักสููตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิตสูาขาวิิชาการตลัาดยุุคดิจิทััลั มี่
คุณสูม่บัติดังต่อไปนี�
  2.2.1 สูำาเร็จการศึึกษาระดับมั่ธุยุม่ศึึกษาตอนปลัายุ (ม่.6) หรือเทีัยุบ
เท่ัา 2.2.2 สูำาเร็จการศึึกษาหลัักสููตรประกาศึนียุบัตรวิิชาชีพชั�นสููง(ปวิสู.) 
ทัางบริหารธุุรกิจ หรือเทีัยุบเท่ัาทัั�งนี�โดยุการเทีัยุบโอนหน่วิยุกิต
  2.2.3 สูำาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาตรีสูาขาอื�น จากสูถาบันการ
ศึึกษาทีั�กระทัรวิงศึึกษาแลัะสูำานักงานคณะกรรม่การข้าราชการพลัเรือน (ก.พ.) 
ให้การรับรองทัั�งนี�โดยุการเทีัยุบโอนหน่วิยุกิต 
  2.2.4  มี่ควิาม่ประพฤติเรียุบร้อยุไม่่เป็นผูู้้บกพร่องในศีึลัธุรรม่แลัะ
ม่ารยุาทัอันดี
  2.2.5  มี่ร่างกายุแข็งแรง ไม่่เป็นโรคทีั�สัูงคม่รังเกียุจ
       

 2.3 การคัดเล่ัอกผู้เข้าศึกษา
 2.3.1 นักเรียุนทีั�เข้าศึึกษาโดยุระบบคัดเลืัอกของสูำานักงานคณะ
กรรม่การอุดม่ศึึกษา (สูกอ.) 
 2.3.2  นักเรียุนทีั�ม่หาวิิทัยุาลััยุเอเชียุอาคเนย์ุเป็นผูู้้ดำาเนินการคัด
เลืัอกเอง
 2.3.3  นักเรียุนทีั�อาจารยุ์ประจำาหลัักสููตรทัำาการสูอบสัูม่ภาษณ์
 2.4 ระบบการศึกษา
  แบบชั�นเรียุน
 อื�นๆ (ระบ)ุ แบบทัางทัางไกลัทัางอนิเตอรเ์นตเปน็สืู�อเสูรมิ่ แลัะ
การเรียุนรู้ภาคปฏิิบัติกับสูถานประกอบการของ บริษัทั ซีึ่.เจ.เอ็กซ์ึ่เพรสู 
กรุ�ปจำากัด
 2.5 การเท่ัยุบโอนหน่วิยุกิต รายุวิิชา แลัะการลังทัะเบ่ยุนข้าม 
มหาวิิทัยุาลััยุ
 มี่การเทีัยุบโอนหน่วิยุกิตแลัะรายุวิิชา แลัะการลังทัะเบียุนข้าม่
ม่หาวิิทัยุาลััยุ ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรม่การเทีัยุบโอนประจำา
คณะบริหารธุุรกิจ แลัะต้องเป็นไปตาม่ข้อบังคับ ม่หาวิิทัยุาลััยุเอเชียุ
อาคเนย์ุว่ิาด้วิยุการศึึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศึ. 2559 ทัั�งนี�สูอดคล้ัองกับ
ประกาศึหลัักเกณฑ์ิการเทีัยุบโอนผู้ลัการเรียุนรู้ของสูำานักงานคณะ
กรรม่การอุดม่ศึึกษา

3. หลัักสููตร
  3.1  หลัักสููตร
 3.1.1  จำานวินหน่วิยุกิต รวิมตลัอดหลัักสููตร  127  หน่วิยุกิต
 3.1.2  โครงสูร้างหลัักสููตร
 โครงสูร้างหลัักสููตร แบ่งเป็นหม่วิดวิิชาทีั�สูอดคลั้องกับทีั�กำาหนดไว้ิ
ในเกณฑ์ิม่าตรฐานหลัักสููตรของกระทัรวิงศึึกษาธิุการ ดังนี�
ก)  หมวิดวิิชาศึกษาทัั�วิไป  ไม่น้อยุกว่ิา  30 หน่วิยุกิต
 1. กลุ่ัม่วิิชาม่นุษยุศึาสูตร์       6  หน่วิยุกิต
 2. กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศึาสูตร์       6  หน่วิยุกิต
 3. กลุ่ัม่วิิชาภาษา     12  หน่วิยุกิต
 4. กลุ่ัม่วิิชาวิิทัยุาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์ 6   หน่วิยุกิต
ข)  หมวิดวิิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยุกว่ิา   91   หน่วิยุกิต
 1. กลุ่ัม่วิิชาแกนทัางธุุรกิจ   30   หน่วิยุกิต
 2. กลุ่ัม่วิิชาเอกบังคับ 45   หน่วิยุกิต
 3. กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก 16   หน่วิยุกิต
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ค)  หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ ไม่น้อยุกว่ิา    6   หน่วิยุกิต
 3.1.3 รายุวิิชาในหลัักสููตร
 1. ควิามหมายุของรหัสูประจำาวิิชา 
 ควิาม่หม่ายุของรหัสูประจำาวิิชาในหลัักสููตร ประกอบด้วิยุ เลัขา
อารบิค 6 หลััก รหัสูวิิชาใช้เลัขอารบิค 6 หลััก นำาหน้าชื�อวิิชาในหลัักสููตร
ดังนี�
 1) รหัสูวิิชาหมวิดวิิชาศึกษาทัั�วิไป
 7 0 0 X X X
 1.1 รหสัูวิิชาหม่วิดวิิชาศึึกษาทัั�วิไป  ใช้เลัขหลัักแสูน หลัักหมื่�น แลัะ
หลัักพัน ลัข 700 นำาหน้ารหัสูวิิชาทุักวิิชา
  1.2 เลัขหลัักร้อยุ  หม่ายุถึง  กลุ่ัม่วิิชา  ดังนี�
     1     หม่ายุถึง    กลุ่ัม่วิิชาม่นุษยุศึาสูตร์
 2 หม่ายุถึง    กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศึาสูตร์
 3 หม่ายุถึง    กลุ่ัม่วิิชาภาษา
 4 หม่ายุถึง    กลุ่ัม่วิิชาวิิทัยุาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์
 2) รหัสูวิิชาหมวิดวิิชาเฉพาะคณะบริหารธุุรกิจ
 7 2 0 X X X
  2.1 เลัขหลัักแสูน  หลัักหมื่�น  แลัะหลัักพัน
  720   หม่ายุถึง   กลุ่ัม่วิิชาแกนทัางธุุรกิจ
  722   หม่ายุถึง   กลุ่ัม่วิิชาการตลัาดยุุคดิจิทััลั
 2.2 เลัขหลัักร้อยุ หม่ายุถึง กลุ่ัม่วิิชา 
  1 หม่ายุถึง กลุ่ัม่วิิชาเอกบังคับ 
  2 หม่ายุถึง กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก
 2.3 เลัขหลัักสิูบแลัะหลัักหน่วิยุ  หม่ายุถึง เลัขลัำาดับวิิชาในแต่ลัะ
กลุ่ัม่วิิชา
 2. วิิชาบังคับก่อน
 หม่ายุควิาม่ว่ิาวิิชาทีั�นักศึึกษาลังทัะเบียุนเรียุนวิิชานั�นจะต้องผู่้าน
การเรียุนในรายุวิิชาทีั�ระบุไว้ิก่อน เพื�อให้เกิดผู้ลัสัูม่ฤทัธิุ�ทัางการเรียุนใน
รายุวิิชานั�น นักศึึกษาจะต้องผู่้านการเรียุนแลัะการประเมิ่นผู้ลัในวิิชาบังคับ
ก่อนแล้ัวิโดยุได้ระดับคะแนน  A , B+, B , C+, C , D+ , D  หรือ S
 3. รายุวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร
       หลัักสููตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สูาขาวิิชาการตลัาดยุุคดิจิทััลั 
โครงสูร้างหลัักสููตรมี่ดังนี�

 ก)  หมวิดวิิชาศึกษาทัั�วิไป (General Education)  30 หน่วิยุกิต
 ประกอบด้วิยุรายุวิิชาแลัะจำานวินหน่วิยุกิต 
1. กลุ่ัมวิิชามนุษยุศาสูตร์ไม่น้อยุกว่ิา 6 หน่วิยุกิต ให้เล่ัอกศึกษาจาก
รายุวิิชาต่อไปน่�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัยุ/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยุกิต
    (ทัฤษฎ่ี-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยุตนเอง)
700101 ดนตรีกับชีวิิต 3(3-0-6)
 (Music and Life) 
700102 ม่นุษยุ์กับคุณค่าทัางอารยุธุรรม่ 3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization) 
700103 ปรัชญาแลัะศึาสูนาเพื�อคุณค่าชีวิิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life) 
700104 สุูนทัรียุภาพของชีวิิต 3(3-0-6)
 (Aesthetics for Life) 
700105 การคิดเชิงวิิเคราะห์ แลัะควิาม่คิดสูร้างสูรรค์ 3(3-0-6)
 (Analytical and Creative Thinking) 
700106 จิตสูาธุารณะ 3(3-0-6)
 (Public Mind) 
700107 ควิาม่ฉลัาดทัางอารม่ณ์     3(3-0-6)
 (Emotional Intelligence) 

2. กลุ่ัมวิิชาสูังคมศาสูตร์ ไม่น้อยุกวิ่า 6 หน่วิยุกิต ให้เล่ัอกศึกษาจาก
รายุวิิชาต่อไปน่�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัยุ/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยุกิต
   (ทัฤษฎ่ี-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยุตนเอง)
700201 จิตวิิทัยุาเพื�อการดำาเนินชีวิิต      3(3-0-6)                                    
 (Psychology for Living) 
700202 วิิถีของสัูงคม่  3(3-0-6) 
 (Path of Society) 
700203 พลัเมื่องดิจิทััลั 3(3-0-6)
 (Digital Citizenship)  
700204 ควิาม่สูง่าแห่งตน 3(3-0-6) 
 (Personality Development) 
700205 ควิาม่เป็นพลัเมื่องในกระแสูโลักาภิวัิตน์ 3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)      
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700206 กฎหม่ายุในการดำาเนินชีวิิต 3(3-0-6)
 (Law for Living) 
700207 เศึรษฐกิจพอเพียุงแลัะการประยุุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application) 
700208 จิตวิิทัยุาเชิงบวิก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology) 
700209 ควิาม่รู้แลัะทัักษะการจัดการทัางการเงิน 3(3-0-6)
 (Financial Literacy) 
700210 นวัิตกรรม่กับการเป็นผูู้้ประกอบการ 3(3-0-6)
 (Innovation and Entrepreneurship) 
700211 สิู�งแวิดล้ัอม่กับการพัฒินาทีั�ยุั�งยุืน 3(3-0-6)
 (Environmental and Sustainable evelopment)

3. กลุ่ัมวิิชาภาษา ไม่น้อยุกวิา่ 12 หนว่ิยุกติ  ใหเ้ล่ัอกศกึษาจากรายุวิิชา
ต่อไปน่�
 โดยุให้ศึึกษารายุวิิชาทีั�เป็นภาษาอังกฤษไม่่น้อยุกว่ิา 6 หน่วิยุกิต
แลัะเลืัอกเรียุนรายุวิิชาในกลุ่ัม่ภาษา อีกไม่่น้อยุกว่ิา  6  หน่วิยุกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัยุ/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยุกิต
   (ทัฤษฎ่ี-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยุตนเอง)
700301 ภาษาอังกฤษในชีวิิตประจำาวัิน 3(2-2-5)
 (Englishin Daily Life) 
700302 ภาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6) 
 (English for Communication) 
700303 การพัฒินาทัักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    3(3-0-6)                                             
 (Integrated English Language Skills Development) 
700305 การสืู�อสูารภาษาอังกฤษอยุ่างมี่ประสิูทัธิุผู้ลั 3(3-0-6)
 (English for Effective Communication ) 
700306 ภาษาญี�ปุ�นในชีวิิตประจำาวัิน 3(3-0-6) 
 (Japanese in Daily Life) 
700307 ภาษาจีนในชีวิิตประจำาวัิน 3(3-0-6) 
 (Chinese in Daily Life) 
700308 ภาษาฝรั�งเศึสูในชีวิิตประจำาวัิน 3(3-0-6) 
 (French in Daily Life) 
700309 ภาษาเวีิยุดนาม่ในชีวิิตประจำาวัิน 3(3-0-6) 
 (Vietnamese in Daily Life)  

700310 ภาษาพม่่าในชีวิิตประจำาวัิน 3(3-0-6) 
 (Burmese in Daily Life) 
700311 ภาษาเขม่รในชีวิิตประจำาวัิน 3(3-0-6) 
 (Khmer in Daily Life) 
700312 ทัักษะภาษาไทัยุ  3(3-0-6) 
 (Thai Language Skills) 
700313 ภาษาไทัยุเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6) 
 (Thai for Communication) 
700314 วิรรณศิึลัป์เพื�อชีวิิต 3(3-0-6) 
 (Literary Arts for All)

4. กลุ่ัมวิิชาวิิทัยุาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ไม่น้อยุกว่ิา  6 หน่วิยุกิต โดยุ
เล่ัอกศึกษาจากรายุวิิชาต่อไปน่�
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทัยุ/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยุกิต
   (ทัฤษฎ่ี-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยุตนเอง)
700401 คอม่พิวิเตอร์แลัะการประยุุกต์สูร้างประโยุชน์  3(3-0-6)
 ในชีวิิตประจำาวัิน
 (IT Information Technology) 
700402 วิิทัยุาศึาสูตร์แลัะเทัคโนโลัยุีเพื�อชีวิิตสูมั่ยุใหม่่ 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life) 
700403 ชีวิิตกับสิู�งแวิดล้ัอม่ 3(3-0-6)
 (Life and Environment) 
700404 การจัดการสูารสูนเทัศึยุุคใหม่่ 3(3-0-6)
 (Modern Information Management) 
700405 เทัคโนโลัยุีสูารสูนเทัศึเพื�องานสูำานักงาน 3(2-2-5)
 (Information Technology for Office Productivity) 
700406 คณิตศึาสูตร์แลัะสูถิติทัั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)        
700407 คณิตศึาสูตร์ทัั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics) 
700408 สูถิติเพื�อการจัดการแลัะการตัดสิูนใจ 3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision) 
700409 ระบบสูารสูนเทัศึสูำาหรับธุุรกิจยุุคดิจิทััลั 3(3-0-6)
 (IT for Digital Business) 
700410 การจัดการเทัคโนโลัยุีแลัะนวัิตกรรม่  3(3-0-6)
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 (Technology and Innovation Management) 
700411 ปัญญาประดิษฐ์ แลัะวิิทัยุาการข้อมู่ลัเพื�อธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (AI and Data Science for Business)       
               
ข) หมวิดวิิชาเฉพาะด้าน  จำานวิน   91  หน่วิยุกิต ประกอบด้วิยุ 3 
กลุ่ัมวิิชาดังต่อไปน่�
1. กลุ่ัมวิิชาแกนทัางธุุรกจิ นักศกึษาจะตอ้งศกึษาวิิชาแกนธุุรกจิ จำานวิน
 10 รายุวิิชา  ไม่น้อยุกว่ิา 30 หน่วิยุกิต จากรายุวิิชาดังต่อไปน่�
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทัยุ/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยุกิต
   (ทัฤษฎ่ี-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยุตนเอง)
720101 เศึรษฐศึาสูตร์ธุุรกิจ  3(3-0-6)
 (Business Economics) 
720102 การตลัาดยุุคใหม่่  3(3-0-6)
 (Modern Marketing) 
720103 การจัดการองค์การแลัะทุันม่นุษยุ์  3(3-0-6)
 (Organization Management and Human Capital) 
720104 ภาษาอังกฤษเพื�อธุุรกิจ  3(2-2-5)
 (Business English) 
720105 การบัญชีเพื�อการตัดสิูนใจทัางธุุรกิจ  3(2-2-5)
 (Accounting for Business Decisions) 
720106 การภาษีอากรแลัะกฎหม่ายุธุุรกิจ  3(3-0-6)
 (Taxation and Business Law) 
720203 การบริหารการเงินเพื�อธุุรกิจ  3(3-0-6)
 (Financial Management for Business) 
720301 การบริหารการผู้ลิัตแลัะปฏิิบัติการ  3(3-0-6)
 (Production and Operations Management) 
720303 การเป็นผูู้้ประกอบการแลัะการสูร้างสูรรค์ธุุรกิจใหม่่ 3(3-0-6)  
 (Entrepreneurship and Business Creativity) 
720305 การจัดการแลัะการเปลีั�ยุนผู่้านทัางธุุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Management and Transition of Business) 

2. กลุ่ัมวิิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิิชาเอกบังคับ  15 วิิชา 
รวิม 45  หน่วิยุกิต  จากรายุวิิชาดังต่อไปน่�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัยุ/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยุกิต
    (ทัฤษฎ่ี-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยุตนเอง)
722102 การจัดการผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะราคา  3(3-0-6)
 (Product and Price Management) 
722103 การจัดจำาหน่ายุยุุคดิจิทััลั  3(3-0-6)
 (Digital Distribution) 
722104 การสืู�อสูารการตลัาดยุุคดิจิทััลั 3(3-0-6) 
 (Digital Marketing Communications) 
722105 การจัดการการตลัาดยุุคดิจิทััลั  3(3-0-6)
 (Digital Marketing Management) 
722106 การตลัาดยุุคดิจิทััลั  3(3-0-6)
 (Marketing in Digital Age) 
722107 การจัดการการค้าปลีักยุุคดิจิทััลั  3(3-0-6)
 (Digital Retail Management) 
722108 การตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์  3(3-0-6)
 (Creative Marketing) 
722109 การพยุากรณ์การขายุ  3(3-0-6)
 (Sales Forecast) 
722110 การวิิเคราะห์เชิงปริม่าณทัางการตลัาด 3(3-0-6) 
 (Quantitative Marketing Analysis) 
722111 กลัยุุทัธ์ุการตลัาดยุุคดิจิทััลั  3(3-0-6)
 (Digital Marketing Strategy) 
722112 การจัดการงานขายุยุุคดิจิทััลั  3(3-0-6)
 (Sales Management in the Digital Age) 
722113 การวิิจัยุการตลัาดยุุคดิจิทััลั  3(3-0-6)
 (Digital Marketing Research) 
722114 กลัยุุทัธ์ุการตลัาดโลัก  3(3-0-6)
 (Global Marketing Strategy) 
722115 สัูม่ม่นาการตลัาดยุุคใหม่่  3(3-0-6)
 (Seminar in Modern Marketing)
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3. กลุ่ัมวิิชาเอกเล่ัอก  นักศึกษาจะต้องศึกษาวิิชาเอกเล่ัอก ไม่น้อยุกว่ิา
  16  หน่วิยุกิต จากรายุวิิชา ดังต่อไปน่�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัยุ/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยุกิต
    (ทัฤษฎ่ี-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วิยุตนเอง)
722201 นวัิตกรรม่ผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะบริการ  2(1-2-3)
 (Innovation in Products and Services) 
722202 กลัยุทุัธ์ุการสูร้างแบรนด์ยุุคใหม่่  2(1-2-3)
 (Branding Strategy in New Era) 
722203 กลัยุทุัธ์ุการจัดการบรรจุภัณฑ์ิ  2(1-2-3)
 (Packaging Management Strategy) 
722204 กลัยุทุัธ์ุการตลัาดคอนเทันต์  2(1-2-3)
 (Content Marketing Strategy) 
722205 กลัยุทุัธ์ุการจัดการประสูบการณ์ลูักค้า  2(1-2-3)
 (Customer Experience Management Strategy) 
722206 การจัดการควิาม่สัูม่พันธ์ุกับลูักค้า  2(1-2-3)
 (Customer Relationship Management) 
722207 การจัดการธุุรกิจแฟรนไชส์ู  2(1-2-3)
 (Franchise Business Management) 
722208 การตลัาดบริการยุุคใหม่่  2(1-2-3)
 (Modern Service Marketing) 
722209 การตลัาดสูำาหรับธุุรกิจท่ัองเทีั�ยุวิ  2(1-2-3)
 (Marketing for Tourism Business) 
722210 การตลัาดเพื�อควิาม่ยุั�งยุืน  2(1-2-3)
 (Marketing for Sustainability) 
722213 การสู่งออกแลัะนำาเข้า  2(1-2-3)
 (Export and Import) 
722214 เทัคโนโลัยุีทัางการตลัาด  2(1-2-3)
 (Marketing Technology) 
722215 การพัฒินานวัิตกรรม่ทัางการตลัาด 2(1-2-3) 
 (Marketing Innovation) 
722221 การฝึกประสูบการณ์วิิชาชีพทัางการตลัาด 1
   2(ไม่่น้อยุกว่ิา 108 ชั�วิโม่ง) 
 (Training for Professional Experience in Marketing 1)
722222 การฝึกประสูบการณ์วิิชาชีพทัางการตลัาด 2
   2(ไม่่น้อยุกว่ิา 108 ชั�วิโม่ง) 
 (Training for Professional Experience in Marketing 2) 

722223 การฝึกประสูบการณ์ วิิชาชีพทัางการตลัาด 3
    2(ไม่่น้อยุกว่ิา 108 ชั�วิโม่ง)
  (Training for Professional Experience in Marketing 3) 
722224 การฝึกประสูบการณ์วิิชาชีพทัางการตลัาด 4
   2(ไม่่น้อยุกว่ิา 108 ชั�วิโม่ง) 
 (Training for Professional Experience in Marketing 4) 
722225 การฝึกประสูบการณ์วิิชาชีพทัางการตลัาด 5 
   2(ไม่่น้อยุกว่ิา 108 ชั�วิโม่ง) 
 (Training for Professional Experience in Marketing 5) 
722226 การฝึกประสูบการณ์ วิิชาชีพทัางการตลัาด 6 
   2(ไม่่น้อยุกว่ิา 108 ชั�วิโม่ง) 
 (Training for Professional Experience in Marketing 6) 
722227 การฝึกประสูบการณ์ วิิชาชีพทัางการตลัาด 7 
   2(ไม่่น้อยุกว่ิา 108 ชั�วิโม่ง)
 (Training for Professional Experience in Marketing 7) 
722228 การฝึกประสูบการณ์วิิชาชีพทัางการตลัาด 8   
   2(ไม่่น้อยุกว่ิา 108 ชั�วิโม่ง)
  (Training for Professional Experience in Marketing 8)

3)  หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่  
 ให้เลืัอกศึึกษาวิิชาใดๆ จำานวินไม่่น้อยุกว่ิา 6 หน่วิยุกิต ใน
หลัักสููตรระดับปริญญาตรีทีั�เปิดสูอนในม่หาวิิทัยุาลััยุเอเชียุอาคเนยุ ์
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ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต

7002…	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)

7003…	 กลุ่่�มวิิชาภาษา	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)

720101	 เศร์ษฐศาสัตร์์ธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)

720102	 การ์ตลุ่าดยุ่คใหม�	 3(3-0-6)

722101	 พฤติกร์ร์มผู้้�บริ์โภคยุ่คดิจิทััลุ่		 3(3-0-6)

7222..	 กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก*	 2(……….)

 รวิม 17(X-X-X)

ปีีท่ี่� 1 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
7001…	 กลุ่่�มวิิชามนุ่ษยุศาสัตร์์			(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
7004…	 กลุ่่�มวิิชาวิิทัยุาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		(1	วิิชา)	3(3-0-6)
720103	 การ์จัดการ์องค์การ์แลุ่ะท่ันุมนุ่ษยุ	์ 3(3-0-6)
722102	 การ์จัดการ์ผู้ลิุ่ตภัณิฑ์์แลุ่ะร์าคา	 3(3-0-6)
722103	 การ์จัดจำาหนุ�ายุยุ่คดิจิทััลุ่	 3(3-0-6)
7222..	 กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก*	 2(……….)
 รวิม 17(X-X-X)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1

รหััสวิิชา ช่�อวิิชา หัน่่วิยกิต

7001…		 กลุ่่�มวิิชามนุ่ษยุศาสัตร์์			(1	วิิชา)	 	 3(3-0-6)

7003…		 กลุ่่�มวิิชาภาษา	(1	วิิชา)	 	 3(x-x-x)

720105	 การ์บัญชีเพื�อการ์ตัดสิันุใจทัางธุ่ร์กิจ	 3(2-2-5)

722104	 การ์สืั�อสัาร์การ์ตลุ่าดยุ่คดิจิทััลุ่	 	 3(3-0-6)

722105	 การ์จัดการ์การ์ตลุ่าดยุ่คดิจิทััลุ่	 	 3(3-0-6)

7222..		 กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก*	 	 2(……….)

  รวิม   17(X-X-X)

ปีีท่ี่� 2 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2

รหััสวิิชา ช่�อวิิชา หัน่่วิยกิต
7002…	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
7003…	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(x-x-x)
720106	 การ์ภาษีอากร์แลุ่ะกฎหมายุธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
722106	 การ์ตลุ่าดยุ่คดิจิทััลุ่	 3(3-0-6)
722107	 การ์จัดการ์การ์ค�าปลีุ่กยุ่คดิจิทััลุ่	 3(3-0-6)
7222..	 กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก*	 2(……….)
 รวิม 17(X-X-X)

แผน่การศึึกษาหัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต
 สาขาวิิชาการตลัาดยุคดิจิทัี่ลั

สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษามัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า

402



ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1
รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต

7003…	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)				 3(X-X-X)

720301	 การ์บริ์หาร์การ์ผู้ลิุ่ตแลุ่ะปฏิิบัติการ์	 3(3-0-6)

720203	 การ์บริ์หาร์การ์เงินุเพื�อธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)

722108	 การ์ตลุ่าดเชิงสัร์�างสัร์ร์ค์	 3(3-0-6)

722109	 การ์พยุากร์ณ์ิการ์ขายุ	 3(3-0-6)

7222..	 กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก*	 2(……….)

 รวิม 17(X-X-X)

ปีีท่ี่� 3 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2

รหััสวิิชา ช่�อวิิชา  หัน่่วิยกิต
7004…	 กลุ่่�มวิิชาวิิทัยุาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		(1	วิิชา)	3(3-0-6)
720104	 ภาษาอังกฤษเพื�อธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
720303	 การ์เป็นุผู้้�ปร์ะกอบการ์แลุ่ะการ์สัร์�างสัร์ร์ค์ธุ่ร์กิจใหม�	 3(3-0-6)
722110	 การ์วิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณิทัางการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
722111	 กลุ่ยุ่ทัธ์ุการ์ตลุ่าดยุ่คดิจิทััลุ่	 3(3-0-6)
7222..	 กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก*	 2(……….)
 รวิม 17(X-X-X)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 1

รหััสวิิชา ช่�อวิิชา หัน่่วิยกิต

720305	 การ์จัดการ์แลุ่ะการ์เปลีุ่�ยุนุผู้�านุทัางธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)

722112	 การ์จัดการ์งานุขายุยุ่คดิจิทััลุ่	 	 	 3(3-0-6)

722113	 การ์วิิจัยุการ์ตลุ่าดยุ่คดิจิทััลุ่	 	 	 3(3-0-6)

7222….	 กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก*	 	 	 2(……….)

.…..….	 	 วิิชาเลืุ่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 	 	 3(……….)

  รวิม   14(X-X-X)

ปีีท่ี่� 4 ภาคการศึึกษาท่ี่� 2

รหััสวิิชา ช่�อวิิชา หัน่่วิยกิต
722114	 กลุ่ยุ่ทัธ์ุการ์ตลุ่าดโลุ่ก	 3(3-0-6)
722115	 สััมมนุาการ์ตลุ่าดยุ่คใหม�	 3(3-0-6)
7222...	 กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก*	 2(……….)
……….	 วิิชาเลืุ่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(……….)
 รวิม 11(X-X-X)

แผน่การศึึกษาหัลัักสูตรบริหัารธุุรกิจบัณฑิิต
 สาขาวิิชาการตลัาดยุคดิจิทัี่ลั

สำาหัรับผู�สำาเร็จการศึึกษามัธุยมศึึกษาตอน่ปีลัายหัร่อเท่ี่ยบเท่ี่า
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1. องค์ประกอบเก่�ยุวิกับประสูบการณ์ภาคสูนาม(การฝึึกงานหร่อสูหกิจศึกษา)
 จากผู้ลัการประเมิ่นควิาม่พึงพอใจผูู้้ใช้บัณฑิิตต้องการบัณฑิิตทีั�มี่
ประสูบการณ์ในวิิชาชีพก่อนเข้าสูู่การทัำางานจริง ดังนั�นหลัักสููตรจึงมี่
รายุวิิชาในหม่วิดวิิชาเฉพาะ กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก แลัะจัดแผู้นการเรียุนเพื�อ
ให้นักศึึกษาลังทัะเบียุนเรียุนในรายุวิิชาในแต่ลัะภาคการศึึกษา  โดยุผู้ลั
การศึึกษาของรายุวิิชาจะแสูดงระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D 
หรือ F 
     1.1 มาตรฐานผลัการเร่ยุนรู้ของประสูบการณ์ภาคสูนาม   
  เพื�อให้ผูู้้เรียุนในรายุวิิชา 722221-722228 การฝึกประสูบการณ์
วิิชาชีพทัางการตลัาด 1-8 มี่ม่าตรฐานผู้ลัการเรียุนรู้ ดังนี�  
 1. ด้านคุณธุรรม จริยุธุรรม
 1) มี่คุณธุรรม่ จริยุธุรรม่ ทีั�มี่ควิาม่สูำาคัญทัางธุุรกิจ แลัะม่ีจรรยุา
บรรณทัางวิิชาการแลัะวิิชาชีพ  
 2) มี่ควิาม่ซืึ่�อสัูตยุ์สุูจริต เสูียุสูลัะ มี่ควิาม่รับผิู้ดชอบ ม่ีระเบียุบ
วิินัยุ ตรงต่อเวิลัา ปฏิิบัติตาม่กฎระเบียุบ ข้อบังคับต่าง  ๆของสูถาบันแลัะสัูงคม่
 3) ม่ีควิาม่เข้าใจในควิาม่เป็นม่นุษยุ์ทัั�งของตนเองแลัะผูู้้อื�น เคารพ
ในคุณค่าแลัะศัึกดิ�ศึรี ของควิาม่เป็นม่นุษย์ุ เคารพสิูทัธิุแลัะรับฟังควิาม่คิด
เห็นของผูู้้อื�น มี่ภาวิะควิาม่เป็นผูู้้นำาแลัะผูู้้ตาม่ สูาม่ารถทัำางานเป็นทีัม่ 
 2. ด้านควิามรู้
 1) มี่ควิาม่รู้แลัะควิาม่เข้าใจในศึาสูตร์ หลัักการแลัะทัฤษฎีทีั�จำาเป็น
ในด้านบริหาร หรือศึาสูตร์อื�นๆ ทีั�เกี�ยุวิข้อง รวิม่ทัั�งหลัักการทีั�สูำาคัญด้าน
ทัฤษฎีแลัะปฎิบัติด้านวิิชาชีพ  
 2) สูาม่ารถวิิเคราะห์แลัะประยุุกต์ใช้ควิาม่รู้ ทัักษะ ในการดำาเนิน
ชีวิิตประจำาวัินแลัะประกอบวิิชาชีพได้ 
 3)  สูาม่ารถนำาควิาม่รู้ในสูาขาวิิชาทีั�ศึึกษาไปบูรณาการกับควิาม่รู้
ในศึาสูตร์อื�นๆ ทีั�เกี�ยุวิข้อง
 4) แสูวิงหาควิาม่รู้ตลัอดชีวิิต สูาม่ารถติดตาม่ควิาม่ก้าวิหน้าทัาง
วิิชาการแลัะวิิชาชพี มี่ควิาม่เข้าใจอยุา่งเทัา่ทัันตอ่ผู้ลักระทับในสูถานการณ์
ทีั�เปลีั�ยุนแปลังของประเทัศึแลัะสัูงคม่โลัก
 3. ด้านทัักษะทัางปัญญา
 1) สูาม่ารถสูบืคน้ รวิบรวิม่ ประเม่นิข้อม่ลูั แลัะสูรปุประเดน็ปญัหา
ได้อยุา่งมี่ประสิูทัธิุภาพ เพื�อให้ได้สูารสูนเทัศึทีั�เป็นประโยุชน์ในการใช้งาน
ได้ 
 2) สูาม่ารถคิดวิิเคราะห์ มี่เหตุมี่ผู้ลั สูาม่ารถประยุุกต์ควิาม่รู้ทัาง
ทัฤษฏีิแลัะวิิชาชีพเพื�อแก้ไขปัญหาอยุา่งเป็นระบบ

 3) มี่ควิาม่คิดสูร้างสูรรค์ สูาม่ารถบูรณาการกับควิาม่รู้ในศึาสูตร์
อื�นๆ ต่อยุอดควิาม่รู้เดิม่ เพื�อให้เกิดนวัิตกรรม่หรือแนวิทัางใหม่่ ๆ 
 4. ทัักษะควิามสัูมพันธ์ุระหว่ิางบุคคลัแลัะควิามรับผิดชอบ
 1) มี่ควิาม่รับผิู้ดชอบต่อกลุ่ัม่ แลัะสัูงคม่ 
 2) มี่ม่นุษยุสัูม่พันธ์ุทีั�ดี สูาม่ารถทัำางานร่วิม่กับผูู้้อื�นได้ 
 3) มี่ภาวิะควิาม่เป็นผูู้้นำาแลัะผูู้้ตาม่ แสูดงควิาม่คิดริเริ�ม่แลัะควิาม่
เห็นต่างอยุ่างสูร้างสูรรค์
 5. ด้านทัักษะการวิิเคราะห์เชิงตัวิเลัข การสู่�อสูาร แลัะการใช้
เทัคโนโลัยุ่สูารสูนเทัศ
 1) สูาม่ารถประยุุกต์ควิาม่รู้ทัางคณิตศึาสูตร์ การสืู�อสูาร แลัะการ
ใช้เทัคโนโลัยุีสูารสูนเทัศึ การแก้ปัญหาได้อยุ่างเหม่าะสูม่
  2) มี่ควิาม่สูาม่ารถในการสืู�อสูาร ทัั�งการพูดแลัะการเขียุน เลืัอกใช้
รูปแบบการนำาเสูนอทีั�เหม่าะสูม่ได้อยุ่างมี่ประสิูทัธิุภาพ
 3) สูาม่ารถใช้เทัคโนโลัยุสีูารสูนเทัศึในการเกบ็ รวิบรวิม่ สืูบค้น แลัะ
นำาเสูนอข้อมู่ลัได้อยุ่างมี่ประสิูทัธิุภาพแลัะเหม่าะสูม่กับสูถานการณ์

   1.2 ช่วิงเวิลัา
 จัดให้นักศึึกษาเข้าฝึกปฎิบัติการในสูถานประกอบการจริงในทุักภาค
การศึึกษา ตั�งแต่ชั�นปีทีั� 1-4

   1.3 การจัดเวิลัาแลัะตารางสูอน
 ทุักภาคภาคการศึึกษา ไม่่น้อยุกว่ิา 108 ชั�วิโม่ง

2. ข้อกำาหนดเก่�ยุวิกับการทัำาโครงงานหร่องานวิิจัยุ
 ไม่่มี่
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คณะบริิหาริธุุริกิิจ (หลัักิสููตรินานาชาติ)
Business Administration Faculty

หลัักิสููตริท่ี่�เปิิดสูอน ม่ีดังน่�
	 1.	บััญชีีบััณฑิิต	(Bachelor	of	Accountancy)
	 2.	บัริิหาริธุุริกิิจบััณฑิิต	(Bachelor	of	Business	Administration)

หลัักิสููตริ 
	 1.	หลัักิสููตริบััญชีี	บััณฑิิต
	 (Bachelor	of	Accountancy	Program	in	Accountancy)
	 2.	บัริิหาริธุุริกิิจบััณฑิิต	สูาขาวิิชีากิาริตลัาด
	 (Bachelor	of	Accountancy	Program	in	Marketing)
	 3.	บัริิหาริธุุริกิิจบััณฑิิต	สูาขาวิิชีากิาริเงิิน
	 (Bachelor	of	Accountancy	Program	in	Finance)

สูาขาวิิชา/ช่�อปิริิญญา

สูาขาวิิชา ช่�อเต็มี (ไที่ย) ช่�อย่อ (ไที่ย) ช่�อเต็มี(อังกิฤษ) ช่�อย่อ(อังกิฤษ)

กิาริบััญชีี บััญชีีบััณฑิิต บัชี.บั. Bachelor	of	Accountancy B.Acc.	(Accountancy)

กิาริตลัาด บัริิหาริธุุริกิิจบััณฑิิต	(กิาริตลัาด) บัธุ.บั.	(กิาริตลัาด) Bachelor	of	BusinessAdministration	(Marketing) B.B.A.	(Marketing)

กิาริเงิิน บัริิหาริธุุริกิิจบััณฑิิต	(กิาริเงิิน) บัธุ.บั.	(กิาริเงิิน) Bachelor	of	BusinessAdministration	
(Finance)

B.B.A.	(Finance)
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1. ปรััชญา ความสำำาคัญ และวัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
หลักสูำตรับััญชีบััณฑิิต สำาขาวิชาการับััญชี
 1.1 ปรััชญาของหลักสูำตรั
	 ผลิิตบััณฑิิตท่ี่�ม่ีความีรู้้�ความีสามีารู้ถในการู้ปรู้ะยุุกต์ความีรู้้�ด้�าน
บััญช่ี	เที่คโนโลิยุส่ารู้สนเที่ศ	ทัี่กษะการู้ส่�อสารู้เพ่ื่�อนำาปรู้ะกอบัวิชีาช่ีพื่บััญช่ี	
ม่ีคุณธรู้รู้มี	จรู้ิยุธรู้รู้มีแลิะจรู้รู้ยุาบัรู้รู้ณที่างวิชีาชี่พื่	แลิะพื่ัฒนาความีรู้้�
ตนเองอยุ่างต่อเน่�อง	
 1.2 ความสำำาคัญของหลักสูำตรั
หลัิกส้ตรู้บััญชี่บััณฑิิต	(หลิักส้ตรู้นานาชีาติ)	เป็นหลิักส้ตรู้ท่ี่�มุ่ีงพัื่ฒนา
บุัคลิากรู้ที่างการู้บััญช่ีรู้ะดั้บัปริู้ญญาตรู่้ให�ม่ีความีรู้้�	ความีสามีารู้ถด้�าน
วิชีาช่ีพื่บััญช่ี	ม่ีคุณธรู้รู้มี	จริู้ยุธรู้รู้มี	แลิะทัี่กษะการู้เรู่้ยุนรู้้�ในศตวรู้รู้ษท่ี่�	21	
โด้ยุออกแบับัโครู้งสรู้�างหลัิกส้ตรู้	รู้ายุวิชีา	แลิะกรู้ะบัวนการู้จัด้การู้เรู่้ยุน
การู้สอน	เพ่ื่�อสรู้�างนักบััญช่ียุุคใหม่ี	(Smart	Accountant)	ท่ี่�ม่ีทัี่กษะด้�าน
การู้วางแผน	วิเครู้าะห์	วางรู้ะบับั	พื่ัฒนางานตรู้วจสอบัที่างบััญชี่	ตลิอด้
จนเป็นผ้�ให�ปรึู้กษาท่ี่ม่ี�ปรู้ะสิที่ธิภาพื่แก่ผ้�บัริู้หารู้ขององค์กรู้ได้�ซึึ่�งเป็นส่วน
ท่ี่�ม่ีความีสำาคัญในการู้ขับัเคล่ิ�อนเศรู้ษฐกิจของสังคมีแลิะชุีมีชีน
 1.3  วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 1.	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตให�ม่ีความีรู้้�ความีสามีารู้ถแลิะทัี่กษะในวิชีาช่ีพื่
บััญช่ีแลิะเป็นไปตามีมีาตรู้ฐานการู้ศึกษารู้ะหว่างปรู้ะเที่ศสำาหรัู้บัผ้�
ปรู้ะกอบัวิชีาช่ีพื่	(International	Education	Standards	for	
Professional	Accountants	:	IES)
	 2.	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�สามีารู้ถปรู้ะยุุกต์ความีรู้้�ที่างการู้บััญช่ีนำาไปใชี�
ในการู้ที่ำางานได้�อยุ่างม่ีปรู้ะสิที่ธิภาพื่แลิะที่ำางานรู่้วมีกับัผ้�อ่�นได้�
	 3.	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตให�ม่ีคุณธรู้รู้มี	จริู้ยุธรู้รู้มี	ความีซ่ึ่�อสัตยุ์	ม่ีความี
รัู้บัผิด้ชีอบัแลิะปฏิิบััติตามีจรู้รู้ยุาบัรู้รู้ณวิชีาช่ีพื่
	 4.	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�ม่ีทัี่กษะความีรู้้�ความีสามีารู้ถการู้ใชี�เที่คโนโลิยุ่
สารู้สนเที่ศมีาปรู้ะยุุกต์ใชี� กับังานบััญช่ีแลิะการู้ส่�อสารู้ได้�อยุ่างม่ี
ปรู้ะสิที่ธิภาพื่
	 5.	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�ม่ีการู้พัื่ฒนาความีรู้้�ตนเองแลิะปรัู้บัตัวให�เข�า
กับัสภาพื่แวด้ลิ�อมี	สังคมี	แลิะเที่คโนโลิยุ่ท่ี่�เปล่ิ�ยุนแปลิงอยุ้เ่สมีอได้�	

     หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจ สำาขาวิชาการัเงิน
 1.1 ปรััชญาของหลักสูำตรั
	 ผลิิตบััณฑิิตให�ม่ีความีรู้้�	ทัี่กษะการู้วเิครู้าะห	์	การู้วางแผน	การู้ตัด้สิน
ใจที่างการู้เงนิแลิะปรู้ะยุกุตใ์ชี�เที่คโนโลิยุส่ารู้สนเที่ศท่ี่�ทัี่นสมัียุให�สอด้คลิ�อง

กับัสถานการู้ณ์ที่างเศรู้ษฐกิจแลิะที่างการู้เงินในปัจจุบัันแลิะอนาคตได้�		
ตลิอด้จนม่ีจริู้ยุธรู้รู้มีในปรู้ะกอบัวิชีาช่ีพื่	
 1.2 ความสำำาคัญของหลักสูำตรั
	 หลัิกส้ตรู้บัริู้หารู้ธุรู้กิจบััณฑิิต	สาขาวิชีาการู้เงิน	(หลัิกส้ตรู้นานาชีาติ)		ท่ี่�
ม่ีการู้ปรัู้บัปรุู้งโด้ยุจัด้การู้เรู่้ยุนการู้สอนเป็นภาษาอังกฤษแลิะภาษาจ่น	
เพ่ื่�อรู้องรัู้บัการู้เปล่ิ�ยุนแปลิงของโลิกธุรู้กิจทัี่�งด้�านการู้เปิด้เสรู่้ที่างการู้ค�า	
รู้องรู้ับัการู้ลิงทีุ่นจากต่างชีาติ	แลิะเที่คโนโลิยุ่ท่ี่�ถ้กนำามีาใชี�ด้�านการู้เงิน	
การู้ปรัู้บัปรุู้งหลัิกส้ตรู้จึงได้�ม่ีการู้ปรัู้บัปรุู้งรู้ายุวิชีาให�ม่ีความีทัี่นสมัียุเพิื่�มี
ขึ�น	ม่ีการู้จัด้การู้เรู่้ยุนการู้สอนแบับั	Active	Learning		เพ่ื่�อให�สอด้คลิ�อง
กับัความีต�องการู้ของสถานปรู้ะกอบัการู้แลิะเปน็บัคุลิกรู้ท่ี่�มีส่่วนสำาคัญใน
การู้พัื่ฒนาปรู้ะเที่ศแลิะสังคมี	
 1.3  วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 1.3.1	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�ม่ีความีรู้้�	ความีสามีารู้ถ		ที่กัษะที่างการู้เงนิ
สามีารู้ถเป็นผ้�ปฏิิบััติงานที่างการู้เงินขององค์กรู้ได้�อยุา่งม่ีปรู้ะสิที่ธิภาพื่
	 1.3.2		เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�ม่ีทัี่กษะการู้วิเครู้าะห์	วางแผน	แลิะแก�
ปัญหาที่างการู้เงินได้�อยุ่างม่ีปรู้ะสิที่ธิภาพื่
	 1.3.3		เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�สามีารู้ถปรู้ะยุกุตใ์ชี�ความีรู้้�ที่างวชิีาชีพ่ื่การู้
เงิน	การู้ใชี�เที่คโนโลิยุใ่ห�เข�ากับัการู้เปล่ิ�ยุนแปลิงที่างเศรู้ษฐกิจในปัจจุบััน
แลิะอนาคตได้�	
1.3.4		เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�มี่จรู้รู้ยุาบัรู้รู้ณในการู้ปรู้ะกอบัวิชีาชี่พื่ที่างการู้
เงินแลิะม่ีการู้พัื่ฒนาทัี่กษะความีรู้้�อยุา่งต่อเน่�อง

 หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจบััณฑิิต สำาขาวิชาการัตลาด
 1.1 ปรััชญาของหลักสูำตรั
	 มุ่ีงผลิิตบััณฑิิตที่างการู้ตลิาด้ท่ี่�มีค่วามีรู้้�ความีสามีารู้ถ	คณุธรู้รู้มีแลิะ
จริู้ยุธรู้รู้มี	ม่ีทัี่กษะที่างการู้ตลิาด้	สามีารู้ถแก�ปัญหาแลิะนำาความีรู้้�ไป
ปรู้ะยุุกต์ใชี�ในการู้ปรู้ะกอบัอาชี่พื่ด้�านการู้ตลิาด้	ท่ี่�สอด้คลิ�องกับัความี
ต�องการู้ของสังคมี	แลิะเป็นปรู้ะโยุชีน์ต่อการู้พัื่ฒนาปรู้ะเที่ศ
 1.2 ความสำำาคัญ
มุ่ีงพัื่ฒนาบััณฑิิตให�เป็นนักการู้ตลิาด้ม่ีออาชี่พื่	ท่ี่�มี่จรู้รู้ยุาบัรู้รู้ณ	แลิะ
สามีารู้ถนำาความีรู้้�ไปปรู้ะยุุกต์ใชี�ในการู้ตัด้สินใจได้�อยุ่างเหมีาะสมีภายุใต�
สถานการู้ณ์ท่ี่�เปล่ิ�ยุนแปลิง	
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 1.3 วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 1.3.1	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตที่างการู้ตลิาด้ท่ี่�ม่ีความีรู้้�	ความีสามีารู้ถ	แลิะ
ทัี่กษะในการู้ปฏิิบััติงานที่างการู้ตลิาด้	สอด้คลิ�องกับัความีต�องการู้ของ
ภาคธุรู้กิจ	
	 1.3.2	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตที่างการู้ตลิาด้ท่ี่�ม่ีความีรู้้�	ความีสามีารู้ถ	แลิะ
เข�าใจในทัี่กษะของการู้เป็นผ้�ปรู้ะกอบัการู้ในอนาคต

คุณสำมบััติของผูู้�เข�าศึึกษา
	 คุณสมีบััติผ้�ท่ี่�เข�าศึกษาให�เป็นไปตามีข�อบัังคับัมีหาวิที่ยุาลัิยุเอเช่ียุ
อาคเนยุ์ว่าด้�วยุการู้ศึกษารู้ะด้ับัปริู้ญญาตรู่้	พื่.ศ.2559	แลิะผ้�เข�าม่ี
คุณสมีบััติดั้งต่อไปน่�
	 1.	สำาเร็ู้จการู้ศึกษารู้ะดั้บัมัีธยุมีศึกษาตอนปลิายุ	(มี.6)	หรู่้อเท่ี่ยุบั
เท่ี่า
	 2.	สำาเร็ู้จการู้ศกึษารู้ะด้บััปริู้ญญาตรู่้สาขาอ่�นจากสถาบัันการู้ศกึษา
ท่ี่�กรู้ะที่รู้วงศกึษาแลิะสำานักงานคณะกรู้รู้มีการู้ข�ารู้าชีการู้พื่ลิเรู่้อน	(ก.พื่.)	
ให�การู้รัู้บัรู้อง	ทัี่�งน่�โด้ยุการู้เท่ี่ยุบัโอนหน่วยุกิต
	 3.	ผ้�ท่ี่�ผ่านการู้คัด้เล่ิอกเข�าศึกษาต่อ	จะต�องเข�าที่ด้สอบัเพ่ื่�อวัด้ความี
รู้้�พ่ื่�นฐานภาษาอังกฤษแลิะภาษาจ่นตามีปรู้ะกาศของคณะบัรู้ิหารู้ธุรู้กิจ	
มีหาวิที่ยุาลัิยุเอเช่ียุอาคเนย์ุ	หรู่้อม่ีผลิการู้ที่ด้สอบัภาษาอังกฤษแลิะภาษา
จ่น		เช่ีน	TOEFL		IELTS		CU-TEP		TU-GET		HSK	ตามีเกณฑ์ิปรู้ะกาศ
ของมีหาวิที่ยุาลัิยุ	
	 4.	ม่ีความีปรู้ะพื่ฤติเรู่้ยุบัรู้�อยุไม่ีเป็นผ้�บักพื่รู่้องในศ่ลิธรู้รู้มีแลิะ
มีารู้ยุาที่อันด่้
	 5.	ม่ีสุขภาพื่รู่้างกายุแข็งแรู้ง	ไม่ีเป็นผ้�ท่ี่�ม่ีโรู้คติด้ต่อรู้�ายุแรู้ง
การู้ลิงที่ะเบ่ัยุนเรู่้ยุน
	 ในภาคการู้ศึกษาปกติ	นักศึกษาหลัิกส้ตรู้ปริู้ญญาตรู่้ภาคปกติจะ
ต�องลิงที่ะเบ่ัยุนได้�ไม่ีน�อยุกว่า	9	หน่วยุกิต	แลิะไม่ีเกิน	22	หน่วยุกิต	ใน
ภาคการู้ศึกษาภาคฤด้้รู้�อนลิงที่ะเบ่ัยุนได้�ไม่ีเกิน	9	หน่วยุกิต	หากมี่ความี
จำาเป็นในการู้ลิงที่ะเบ่ัยุนเรู่้ยุนท่ี่�ม่ีจำานวนหน่วยุกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ิ
ท่ี่�กำาหนด้ข�างต�น	อาจที่ำาได้�โด้ยุการู้ได้�รัู้บัอนุมัีติจากคณบัด่้	แต่ทัี่�งน่�ต�องไม่ี
กรู้ะที่บักรู้ะเท่ี่อนต่อมีาตรู้ฐารู้การู้ศึกษา

วิชาบัังคับัก่อน
	 หมีายุความีว่าวิชีาท่ี่�นักนักศึกษาลิงที่ะเบ่ัยุนเรู่้ยุนวิชีานั�น	จะต�อง
ผ่านการู้เรู่้ยุนในรู้ายุวิชีาท่ี่�รู้ะบุัไว�ก่อน	เพ่ื่�อให�เกิด้ผลิสัมีฤที่ธิ�ที่างการู้เรู่้ยุน

ในรู้ายุวิชีานั�น	นักศึกษาจะต�องสอบัผ่านการู้เรู่้ยุนแลิะการู้ปรู้ะเมีินผลิใน
วิชีาบัังคับัก่อนแลิ�วโด้ยุได้�รู้ะดั้บัคะแนน	A	,	B+,	B,	C+,	C	,	D+	D	หรู่้อ	S
 
เกณฑ์ิการัสำำาเร็ัจการัศึึกษาตามหลักสูำตรั 
		 การู้สำาเร็ู้จการู้ศึกษาเป็นไปตามีข�อบัังคับัมีหาวิที่ยุาลัิยุเอเช่ียุ
อาคเนยุ์ว่าด้�วยุการู้ศึกษารู้ะดั้บัปริู้ญญาตรู่้	พื่.ศ.	2559	
	 1.	การู้สำาเร็ู้จการู้ศึกษาต�องม่ีคุณสมีบััติดั้งต่อไปน่�
	 	 1.1	จะต�องสอบัได้�รู้ายุวิชีาครู้บัถ�วนตามีหลัิกส้ตรู้
1.2	ได้�รู้ะดั้บัคะแนนเฉล่ิ�ยุสะสมีตลิอด้หลัิกส้ตรู้ไม่ีตำ�า
กว่า	2.00	โด้ยุรู้ะดั้บัคะแนนของกลุ่ิมีวิชีาเอกบัังคับัแลิะเอกเล่ิอกจะต�อง
ไม่ีตำ�ากว่า	2.00		
	 2.	อนุปริู้ญญา	การู้ขอรัู้บัอนุปริู้ญญาจะต�องม่ีคุณสมีบััติดั้งน่�
	 	 2.1	ได้�ศึกษาลัิกษณะวิชีาต่างๆ	แลิะม่ีจำานวนหน่วยุตามีท่ี่�
กำาหนด้ไว�ในโครู้งสรู้�างของหลัิกส้ตรู้
	 	 2.2	ได้�รู้ะดั้บัคะแนนเฉล่ิ�ยุสะสมี	ในขณะท่ี่�ขอรัู้บัอนุปริู้ญญาไม่ี
ถึง	2.00	แต่ไม่ีตำ�ากว่า	1.75	
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ความหมายของรหัสประจำำาวิชา
	 ความหมายของรหสัประจำำาวิชาในหลัักสตูร	ประกอบด้้วย	7	อักขระ	
ตำาแหน่งท่ี่�	1-6	เป็นเลัขอารบิค	6	หลััก	ตำาแหน่งท่ี่�	7	เป็นตัวอักษรภาษา
อังกฤษ		คือ	T		แที่นหลัักสูตรนานาชาติ	ในทุี่กวิชา	ในหลัักสูตร		ดั้งน่�

X X X X X X T

แสน หมื�น พััน ร้อย สิบ หน่วย หลัักสูตร
นานาชาติ

	 1.	รหัสวิชาหมวด้วิชาศึึกษาทัี่�วไป
																							6		0		0		X		X		X		T
	 รหัสวิชาหมวด้วิชาศึึกษาทัี่�วไป		ใช้เลัขหลัักแสน	หลัักหมื�น
	แลัะหลัักพััน
	 เลัข	600		นำาหน้ารหัสวิชาทุี่กวิชา
			เลัขหลัักร้อย		หมายถึึง		กลุ่ัมวิชา		ดั้งน่�
	 1					หมายถึึง			กลุ่ัมวิชามนุษยศึาสตร์
	 2					หมายถึึง			กลุ่ัมวิชาสังคมศึาสตร์
	 3					หมายถึึง			กลุ่ัมวิชาภาษา	
	 4.				หมายถึึง			กลุ่ัมวิชาวิที่ยาศึาสตร์แลัะคณิิตศึาสตร์
	 2.	รหัสวิชาหมวด้วิชาเฉพัาะคณิะบริหารธุุรกิจำ
					 																6		3		X		X		X		X		T
			 2.1	เลัขหลัักแสน	หลัักหมื�น	หมายถึึง	คณิะ
	 63			 หมายถึึง			คณิะบริหารธุุรกิจำ
	 2.2	เลัขหลัักพััน	หมายถึึง	สาขาวิชา	ดั้งน่�
	 0	 หมายถึึง			ไม่แยกสาขา
	 1	 หมายถึึง			สาขาวิชาการบัญช่

	 2	 หมายถึึง			สาขาวิชาการตลัาด้
	 3	 หมายถึึง			สาขาวิชาการเงิน
	 4	 หมายถึึง			สาขาวิชาการบริหารที่รัพัยากรมนุษย์
	 5	 หมายถึึง			สาขาวิชาคอมพิัวเตอร์ธุุรกิจำ
	 6	 หมายถึึง			สาขาวิชาการจัำด้การ			
	 2.3	เลัขหลัักร้อย	หมายถึึง	กลุ่ัมวิชา
		 1	 หมายถึึง		กลุ่ัมวิชาเอกบังคับ
	 2	 หมายถึึง		กลุ่ัมวิชาเอกเลืัอก
	 2.4	เลัขหลัักสิบแลัะหลัักหน่วย		หมายถึึง	เลัขลัำาดั้บวิชาในแต่ลัะ
กลุ่ัมวิชา

คณะบริิหาริธุุริกิิจ (หลัักิสููตรินานาชาติ)
หมวดวิชาศึึกิษาทัั่�วไป  (General Education) 30 หน่วยกิิต 
ประกอบด้้วยรายวิชา	แลัะจำำานวนหน่วยกิตดั้งต่อไปน่�
 1. กิลุ่ัมวิชามนุษยศึาสูตร์ิ ไม่น้อยกิว่า 6 หน่วยกิิต 
ให้เลืัอกศึึกษาจำากรายวิชาต่อไปน่�
ริหัสูวิชา ช่�อภาษาไทั่ย/ช่�อวิชาภาษาอังกิฤษ หน่วยกิิต
   (ทั่ฤษฎีี–ปฏิิบัติ–ศึึกิษาด้วยตนเอง)
600101T	ด้นตร่กับช่วิต		 3(3-0-6)
	 	 (Music	and	Life)
600102T	มนุษย์กับคุณิค่าที่างอารยธุรรม	 3(3-0-6)
  (Man	and	Value	of	Civilization)
600101T	ด้นตร่กับช่วิต		 3(3-0-6)
	 	 (Music	and	Life)

โคริงสูร้ิางหลัักิสููตริ 

สูาขาวิชา หมวดศึึกิษา
ทัั่�วไป

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเล่ัอกิ
เสูรีิ

ริวม

แกินทั่างธุุริกิิจ เอกิบังคับ เอกิเล่ัอกิ 

การบัญช่ 30 45 39 9 6 129

การตลัาด้ 30 45 33 12 6 126

การเงิน 30 48 30 12 6 126
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600102T	มนุษย์กับคุณิค่าที่างอารยธุรรม	 3(3-0-6)
	 	 (Man	and	Value	of	Civilization)
600103T	ปรัชญาแลัะศึาสนาเพืั�อคุณิค่าช่วิต	 3(3-0-6)
	 	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)
600104T	สุนที่ร่ยภาพัของช่วิต								 3(3-0-6)
	 	 (Aesthetic	for	Life)
600105T	มนุษย์กับการใช้เหตุผลั	 3(3-0-6)
	 	 (Man	and	Reasoning)
600106T	จิำตสำานึกสาธุารณิะ	 3(3-0-6)
	 	 (Public	Minded	Spirit)
 2.กิลุ่ัมวิชาสัูงคมศึาสูตร์ิ ไม่น้อยกิว่า 6 หน่วยกิิต 	ให้เลืัอกศึึกษา
จำากรายวิชาต่อไปน่�
ริหัสูวิชา ช่�อภาษาไทั่ย/ช่�อวิชาภาษาอังกิฤษ หน่วยกิิต
   (ทั่ฤษฎีี–ปฏิิบัติ–ศึึกิษาด้วยตนเอง)
600201T	จิำตวิที่ยาเพืั�อการด้ำาเนินช่วิต					 3(3-0-6)
	 	 (Psychology	for	Living)
600202T	วิถ่ึของสังคม							 3(3-0-6)
	 	 (Path	of	Society)
600203T	การเสริมสร้างคุณิภาพัช่วิต											 3(3-0-6)
	 	 (Life-Quality	Promotion)						
600204T	ความสง่าแห่งตน	 3(3-0-6)
	 	 (Personality	Development)
600205T	ความเป็นพัลัเมืองในกระแสโลักาภิวัตน์	 3(3-0-6)
	 	 (Citizenship	and	Globalization)		
600206T	กฎหมายในการด้ำาเนินช่วิต	 3(3-0-6)
  (Law	for	Living)
600207T	เศึรษฐกิจำพัอเพ่ัยงแลัะการประยุกต์ใช้	 3(3-0-6)
	 	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
600208T	จิำตวิที่ยาเชิงบวก	 3(3-0-6)
	 	 (Positive	Psychology)
600209T	ความรู้แลัะทัี่กษะการจัำด้การที่างการเงิน	 3(3-0-6)
	 	 (Financial	literacy)

 3.กิลุ่ัมวิชาภาษา ไม่น้อยกิว่า 12 หน่วยกิิต							ให้เลืัอกศึึกษา
จำากรายวิชาต่อไปน่�				โด้ยให้ศึึกษารายวิชาท่ี่�เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 
6	หน่วยกติแลัะเลืัอกเร่ยนรายวชิาในกลุ่ัมภาษาอ่กไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
ริหัสูวิชา ช่�อภาษาไทั่ย/ช่�อวิชาภาษาอังกิฤษ หน่วยกิิต
   (ทั่ฤษฎีี–ปฏิิบัติ–ศึึกิษาด้วยตนเอง)
600301T	ภาษาอังกฤษในช่วิตประจำำาวัน	 3(2-2-5)
	 	 (English	in	Daily	Life) 
600302T	ภาษาอังกฤษเพืั�อการ	สื�อสาร	 3(3-0-6)
	 	 (English	for		Communication)
600303T	ภาษาอังกฤษแบบบูรณิาการ	 3(3-0-6)
	 	 (Integrated	English)
600304T	การฟััง	การพูัด้	ภาษาอังกฤษ								 3(3-0-6)
	 	 (Listening	and	Speaking	English)
600305T	ภาษาญ่�ปุ�นในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306T	ภาษาจ่ำนในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307T	ภาษาฝรั�งเศึสในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (French	in	Daily	Life)
600308T	ภาษาเว่ยด้นามในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
600309T	ภาษาพัม่าในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (Burmese	in	Daily	Life)
600310T	ภาษาเขมรในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (Khmer	in	Daily	Life)
600313T	วรรณิศิึลัป์เพืั�อช่วิต	 3(3-0-6)
	 	 (Literary	Arts	for	All)
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 4. กิลุ่ัมวิชาวทิั่ยาศึาสูตริแ์ลัะคณติศึาสูตริไ์มน้่อยกิวา่ 6 หนว่ยกิิต 
โด้ยเลืัอกศึึกษาจำากรายวิชาต่อไปน่�
ริหัสูวิชา ช่�อภาษาไทั่ย/ช่�อวิชาภาษาอังกิฤษ หน่วยกิิต
   (ทั่ฤษฎีี–ปฏิิบัติ–ศึึกิษาด้วยตนเอง)
600401T	คอมพิัวเตอร์แลัะการประยุกต์สร้าง	 3(3-0-6)
	 	 ประโยชน์ในช่วิตประจำำาวัน
	 	 (Computer	and	Applications	Benefits	for	Everyday	Life)
600402T	วิที่ยาศึาสตร์แลัะเที่คโนโลัย่เพืั�อช่วิตสมัยใหม่	 3(3-0-6)
	 	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403T	ช่วิตกับสิ�งแวด้ล้ัอม	 3(3-0-6)
	 	 (Life	and	Environment)
600404T	การจัำด้การสารสนเที่ศึยุคใหม่	 3(3-0-6)
	 	 (Modern	Information	Management)
600405T	เที่คโนโลัยส่ารสนเที่ศึเพืั�องานเอกสารแลัะ	 3(2-2-5)
	 	 การนำาเสนอ
	 	 (Information	Technology	for	Documentation
		 	 and	Presentation)
600406T	คณิิตศึาสตร์แลัะสถิึติทัี่�วไป	 3(3-0-6)
	 	 (General	Mathematics	and	Statistics)								
600407Tคณิิตศึาสตร์ทัี่�วไป			 3(3-0-6)
	 	 (General	Mathematics)
600408T	สถิึติเพืั�อการจัำด้การแลัะการตัด้สินใจำ	 3(3-0-6)
	 	 (Statistics	for	Management	and	Decision)
600409T	ระบบสารสนเที่ศึสำาหรับธุุรกิจำยุคดิ้จิำทัี่ลั	 3(2-2-6)
	 	 (IT	for	Digital	Business)
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หมวดวิชาฉพาะด้าน ประกอบด้วย   3 กลุ่่�มวิชาดังน้�
 1.กลุ่่�มวิชาแกนทางธุ่รกิจ นักศึึกษาจะต้้องเร้ยนวิชาแกนธุ่รกิจ ต้ามแต้�ลุ่ะสาขา จากรายวิชาดังต้�อไปน้�

รหัสวิชา ช่�อวิชาภาษาไทย
ช่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน�วยกิต้ บัญช้ การเงิน การต้ลุ่าด

(ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ้-ศึึกษาด้วยต้นเอง)

630001T เศรษฐศาสตร์เบ้ื้�องต้น (Principles of Economics) 3(3-0-6)  - 

630002T การวิิเคราะห์์เชิิงปริมาณทางธุุรกิจ (Quantitative Analysis in Business) 3(3-0-6)   

630003T กฎห์มายธุุรกิจ (Business Law) 3(3-0-6)   

630004T ภาษาอังกฤษธุุรกิจ 1 (Business English 1) 3(2-2-5)   

630005T ภาษาอังกฤษธุุรกิจ 2 (Business English 2) 3(2-2-5)   

630006T สถิิตธุุรกิจ (Statistics Business) 3(3-0-6)   

630007T การภาษีอากร (Taxation) 3(3-0-6)   

630008T การจัดการการปฏิิบัื้ติการ (Operation Management) 3(3-0-6) -  

630009T ธุุรกิจระห์ว่ิางประเทศ (International Business) 3(3-0-6)  - 

630010T การจัดการกลยุทธ์ุ (Strategic Management) 3(3-0-6)   

631001T การบัื้ญชีิขัั้�นต้น 1 (Principles of Accounting I) 3(2-2-5)  - -

631002T การบัื้ญชีิขัั้�นต้น 2 (Principles of Accounting II) 3(2-2-5)  - -

631003T ห์ลักการบัื้ญชีิ (Principles of Accounting) 3(2-2-5) -  

631004T การบื้ริห์ารต้นทุนเพ้ื่�อการตัดสินใจ (Cost Management for Decision Making) 3(2-2-5) -  -

632001T ห์ลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0-6)   

633001T การเงินธุุรกิจ(Business Finance) 3(3-0-6)   

633002T เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) 3(3-0-6) -  -

633003T เศรษฐศาสตร์มห์ภา (Macroeconomics) 3(3-0-6) -  -
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รหัสวิชา ช่�อวิชาภาษาไทย
ช่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน�วยกิต้ บัญช้ การเงิน การต้ลุ่าด

(ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ้-ศึึกษาด้วยต้นเอง)

625001T เทคโนโลยีสารสนเทศเพ้ื่�อธุุรกิจ (Information Technology for Business) 3(3-0-6)   

625001T เทคโนโลยีสารสนเทศเพ้ื่�อธุุรกิจ (Information Technology for Business) 3(3-0-6)   

หมายเหต่้    * รายวิิชิาอัตลักษณ์ขั้องห์ลักสูตร เพ้ื่�อให้์บัื้ณฑิิตห์ลักสูตรบัื้ญชีิบัื้ณฑิิต (ห์ลักสูตรให์ม่ พื่.ศ.2563) (ห์ลักสูตรนานาชิาติ) มีทักษะ 

                 ควิามรู้ ควิามสามารถิการใช้ิเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ิกับื้งานด้านบัื้ญชีิและงานด้านบื้ริห์ารได้อยา่งมีประสิทธิุภาพื่
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2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับัแลุ่ะกลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก
        สาขาวิิชาการบััญชี
 1. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับั นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษา วิิชาเอกบัังคัับั 13 วิิชา
รวิม 39 หนั�วิยกิต้ จากรายวิิชาดัังต่่อไปน้ี้�
รหัสวิิชา       ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ       หนั�วิยกิต้
                                         (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ้-ศึึกษาด้้วิยต้นัเอง)
631101T การบััญช้ขัั้�นี้กลาง 1 3(2-2-5)
  (Intermediate Accounting1)
631102T การบััญช้ขัั้�นี้กลาง 2 3(2-2-5)
  (Intermediate Accounting 2)
631103T การบััญช้ต้่นี้ทุุนี้ 3(2-2-5)
  (Cost Accounting)
631104T การบััญช้เพ่ื่�อการจัดัการ 3(2-2-5)
  (Management Accounting)
631105T การต่รวิจสอบัภายในี้และการควิบัคุมภายในี้   3(3-0-6)
  (Internal Auditing and Internal Control)
631106T การสอบับััญช้ 3(3-0-6)
  (Auditing)
631107T ระบับัสารสนี้เทุศทุางการบััญช้  3(2-2-5)
  (Accounting Information System)
631108T รายงานี้การเงินี้และการวิิเคราะห์์งบัการเงินี้  3(3-0-6)
  (Financial Report and Statement Analysis)
631109T การบััญช้ภาษ้ีอากร 3(3-0-6)
  (Tax Accounting)
631110T การบััญช้ขัั้�นี้สูง 1 3(2-2-5)
  (Advanced Accounting 1)
631111T การบััญช้ขัั้�นี้สูง 2 3(2-2-5)
  (Advanced  Accounting 2)
631112T สัมมนี้าการบััญช้การเงินี้ 3(3-0-6)
  (Seminar  in  Financial  Accounting)
631113T การประยุกต์่ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทุางการบััญช้  3(2-2-5) 
  (Accounting Software Applications)
หมายเหต่้    * รายวิิชาอัต่ลักษีณ์์ขั้องห์ลักสูต่ร เพ่ื่�อให้์บััณ์ฑิิต่ห์ลักสูต่รบััญช้บััณ์ฑิิต่ (
ห์ลักสูต่รให์ม่ พื่.ศ.2563) (ห์ลักสูต่รนี้านี้าชาติ่) ม้ทัุกษีะ ควิามรู้ ควิามสามารถการใช้เทุคโนี้โลย้
สารสนี้เทุศมาประยกุต์่ใช้กับังานี้ด้ัานี้บััญช้และงานี้ด้ัานี้บัริห์ารได้ัอย่างม้ประสิทุธิิภาพื่

 2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลุ่ือก นัักศึึกษาต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลุ่ือก 3 วิิชา 
จำานัวินั 9 หนั�วิยกิต้     เล่อกศึกษีาจากรายวิิชาดัังต่่อไปน้ี้�
รหัสวิิชา     ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หนั�วิยกิต้ 
   (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ้-ศึึกษาด้้วิยต้นัเอง)
631201T การบััญช้เฉพื่าะกิจการ 3(3-0-6)
  (Specialized Accounting)
631202T การบััญช้ระห์ว่ิางประเทุศ 3(3-0-6)
  (International Accounting)
631203T การวิางแผนี้และควิบัคุมกำาไร  3(3-0-6)
  (Profit Planning and Control)
631204T การวิางแผนี้ภาษ้ี 3(3-0-6)
  (Taxes Planning)
631205T การบััญช้เพ่ื่�อการจัดัการสิ�งแวิดัล้อม   3(3-0-6)
  (Environmental Management Accounting)
631206T การบััญช้ภาษ้ีอากรระห์ว่ิางประเทุศ 3(3-0-6)
  (International Tax Accounting) 
631207T สัมมนี้าการบััญช้เพ่ื่�อการจัดัการ 3(3-0-6)
  (Seminar in Managerial Accounting)
631208T สัมมนี้าการสอบับััญช้ 3(3-0-6)
  (Seminar in Auditing)
631209T สัมมนี้าการต่รวิจสอบัภายในี้และควิบัคุมภายในี้ 3(3-0-6)
  (Seminar in Internal Audit
   and Internal Control)
631210T สัมมนี้าการภาษ้ีอากร 3(3-0-6)
  (Seminar in Taxation)
631211T การจัดัการฐานี้ข้ั้อมูล 3(3-0-6)
  (Database Management)
631212T การวิิจัยทุางการบััญช้              3(3-0-6)
  (Accounting Research)
631213T การฝึึกหั์ดังานี้ทุางการบััญช้ 3(0-270ชม.-0) *
  (Accounting Internship)
หมายเห่ต้ *  เป็นี้จำานี้วินี้ชั�วิโมงฝึึกหั์ดังานี้ในี้สถานี้ประกอบัการ
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 3. หมวิด้วิิชาเลืุ่อกเสรี  
 ให้์เล่อกศึกษีาวิิชาใดัๆ จำานี้วินี้ไม่น้ี้อยกว่ิา 6 ห์น่ี้วิยกิต่ในี้ห์ลักสูต่ร
ระดัับัปริญญาต่ร้ทุ้�เปิดัสอนี้ในี้มห์าวิิทุยาลัยเอเช้ยอาคเนี้ย์ทุ้�ม้การจัดัการ
เร้ยนี้การสอนี้เป็นี้ภาษีาอังกฤษีห์ร่อภาษีาจ้นี้ 

สาชาวิิชาการต้ลุ่าด้
 1. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับั  นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกบัังคัับั  11  วิิชา 
รวิม 33  หนั�วิยกิต้ จากรายวิิชาดัังต่่อไปน้ี้�
รหัสวิิชา         ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หนั�วิยกิต้
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ้-ศึึกษาด้้วิยต้นัเอง)
632101T พื่ฤติ่กรรมผู้บัริโภค  3(3-0-6)
  (Consumer  Behavior)
632102T การจัดัการผลิต่ภัณ์ฑ์ิ 3(3-0-6)
  (Product  Management)
632103T การจัดัการราคา 3(3-0-6)
  (Price Management)
632104T การจัดัการช่องทุางการต่ลาดัและการกระจายสินี้ค้า 3(3-0-6) 
  (Marketing Channel and Physical
  Distribution Management) 
632105T การจัดัการส่งเสริมการต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Promotion Management)
632106T การจัดัการงานี้ขั้าย 3(3-0-6)
  (Sales Management)
632107T การวิิจัยการต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Marketing  Research)
632108T กลยุทุธ์ิการต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Marketing  Strategy)
632109T การวิางแผนี้การต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Marketing  Planning)
32110T การต่ลาดัระดัับัโลก 3(3-0-6)
  (Global  Marketing)
632111T สัมมนี้าการต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Seminar in Marketing)

2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก  นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลืุ่อก  4 วิิชา รวิม
  12  หนั�วิยกิต้ จากรายวิิชา ดัังต่่อไปน้ี้�
รหัสวิิชา ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หนั�วิยกิต้ 
   (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ้-ศึึกษาด้้วิยต้นัเอง)
632201T การจัดัการแบัรนี้ด์ั 3(3-0-6)
  (Brand  Management)
632202T การจัดัการการค้าปล้ก 3(3-0-6)
  (Retailing  Management)
632203T การจัดัการโลจิสติ่กส์และห่์วิงโซ่่อุปทุานี้ 3(3-0-6)
  (Logistics and Supply Chain Management)
632204T การขั้ายโดัยบุัคคล 3(3-0-6)
  (Personal  Selling)
632205T ระบับัสารสนี้เทุศทุางการต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Marketing information System)
632206T การต่ลาดับัริการ 3(3-0-6)
  (Service  Marketing)
632207T การจัดัการการต่ลาดัธุิรกิจ 3(3-0-6)
  (Business Marketing  Management)
632208T การต่ลาดัสินี้ค้าเกษีต่ร 3(3-0-6)
  (Marketing of Agricultural Product)
632209T การต่ลาดัสำาห์รับัผู้ประกอบัการ 3(3-0-6)
  (Marketing for Entrepreneurship)
632210T การต่ลาดัการทุ่องเทุ้�ยวิ 3(3-0-6)
  (Tourism  Marketing) 
 632211T การต่ลาดัดิัจิทัุล 3(3-0-6)
  (Digital  Marketing)  

 3. หมวิด้วิิชาเลืุ่อกเสรี  
 ให้์เล่อกศึกษีาวิิชาใดัๆ จำานี้วินี้ไม่น้ี้อยกว่ิา 6 ห์น่ี้วิยกิต่ ในี้ห์ลักสูต่ร
ระดัับัปริญญาต่ร้ทุ้�เปิดัสอนี้ในี้มห์าวิิทุยาลัยเอเช้ยอาคเนี้ย์ทุ้�ม้การจัดัการ
เร้ยนี้การสอนี้เป็นี้ภาษีาอังกฤษีห์ร่อภาษีาจ้นี้
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สาขาวิิชาการเงินั   
1. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับั นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกบัังคัับั 10 วิิชา 
รวิม 30 หนั�วิยกิต้ จากรายวิิชา ดัังต่่อไปน้ี้�
รหัสวิิชา   ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หนั�วิยกิต้
     (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ้-ศึึกษาด้้วิยต้นัเอง)
633101T การบัริห์ารควิามมั�งคั�ง  3(3-0-6)
  (Wealth Management)
633102T ต่ลาดัการเงินี้และสถาบัันี้การเงินี้ **  3(3-0-6)
  (Financial  Markets and Financial Institutions)  
633103T การบัริห์ารสินี้เช่�อ  **   3(3-0-6)
  (Credit Management)
633104T การลงทุุนี้ยุคให์ม่** 3(3-0-6)
  (Modern Investments)
633105T การศึกษีาควิามเป็นี้ไปได้ัทุางการเงินี้  3(3-0-6)
  (Financial  Feasibility  Study)
633106T การจัดัการการเงินี้ระห์ว่ิางประเทุศ   3(3-0-6)
  (International Financial Management)
633107T การจัดัการทุางการเงินี้   3(3-0-6)
  (Financial  Management) 
633108T การบัริห์ารควิามเส้�ยงทุางการเงินี้   3(3-0-6)
  (Financial Risk Management)  
633109T สัมมนี้าทุางการเงินี้ ** 3(3-0-6)
  (Seminar in Finance)    
633110T การประยุกต์่ใช้คอมพิื่วิเต่อร์ทุางการเงินี้ 3(2-2-5)
  (Computer Application for Finance) 
** รายวิิชาทุ้�ปรับัปรุง 

 2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลืุ่อก 4 วิิชา 
รวิม 12  หนั�วิยกิต้  จากรายวิิชา ดัังต่่อไปน้ี้�
รหัสวิิชา   ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หนั�วิยกิต้
     (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ้-ศึึกษาด้้วิยต้นัเอง)
633201T การบัริห์ารควิามเส้�ยงภัยและการประกันี้ภัย  3(3-0-6)
  (Risk Management and Insurance)
633202T การวิิเคราะห์์ต่ราสารทุุนี้และต่ราสารห์น้ี้� 3(3-0-6)
  (Equity and Fixed Income Analysis) 
633203T การวิิเคราะห์์อนุี้พัื่นี้ธ์ิทุางการเงินี้ 3(3-0-6)
  (Financial Derivatives Analysis)    
633204T ห์ลักการบัริห์ารสถาบัันี้การเงินี้ 3(3-0-6)
  (Financial Institution Management)
633205T เทุคโนี้โลย้ทุางการเงินี้  3(3-0-6)
  (Financial Technology)
633206T การเงินี้ระห์ว่ิางประเทุศขัั้�นี้สูง  3(3-0-6)
  (Advanced International Finance)
633207T การบัริห์ารกองทุุนี้รวิม              3(3-0-6)
  (Fund Management) 
633208T การวิาณิ์ชธินี้กิจ 3(3-0-6)
  (Investment Banking)
633209T การศึกษีาค้นี้คว้ิาอิสระทุางการเงินี้ **       3(2-2-5)
  (Independent Studies in Finance) 
633210T การวิิเคราะห์์รายงานี้ทุางการเงินี้  3(3-0-6)
  (Financial Statement and Reporting Analysis)
623211T การฝึึกประสบัการณ์์วิิชาช้พื่ทุางการเงินี้ 3(0-200 ชม.)
  (Financial Professional Training)
** รายวิิชาทุ้�ปรับัปรุง 
*  รายวิิชาทุ้�เปิดัเพิื่�ม

 3.  หมวิด้วิิชาเลืุ่อกเสรี  
 ให้์เล่อกศึกษีาวิิชาใดัๆ จำานี้วินี้ไม่น้ี้อยกว่ิา  6  ห์น่ี้วิยกิต่ในี้ห์ลักสูต่ร
ระดัับัปริญญาต่ร้ทุ้�เปิดัสอนี้ในี้มห์าวิิทุยาลัยเอเช้ยอาคเนี้ย ์ทุ้�ม้การจัดัการ
เร้ยนี้การสอนี้เป็นี้ภาษีาอังกฤษีห์ร่อภาษีาจ้นี้
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
6002....T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6003….T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
6004….T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์	 3(3-0-6)
631001T	 การ์บััญชีขัั้�นต้น	1	 3(2-2-5)
632001T	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
634001T	 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
60010......T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
60020…..T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6003…….T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
630001T	 เศร์ษฐศาสัตร์์เบ้ั�องต้น	 3(3-0-6)
630003T	 กฎหมายธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
631002T	 การ์บััญชีขัั้�นต้น	2	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6001….T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 	 	 3(3-0-6)
6003….T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 	 	 3(x-x-x)
6004….T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		 	 3(3-0-6)
	 	 	(1	วิิชา)	
630002T	 การ์วิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณิทางธุ่ร์กิจ	 	 	 3(3-0-6)
630007T	 การ์ภาษีอากร์	 	 	 3(3-0-6)
631101T	 การ์บััญชีขัั้�นกลุ่าง	1	 	 	 3(2-2-5)
    รวม        18(x-x-x)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6003….T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(x-x-x)
633001T	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
635001T	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ		 3(3-0-6)
631102T	 การ์บััญชีขัั้�นกลุ่าง	2	 3(2-2-5)
631103T	 การ์บััญชีต้นท่น	 3(2-2-5)
…………..T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวม    18(x-x-x)

แผนการศึกษา หลัักสูตรบริหารธุุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
630006T	 สัถิิติธุ่ร์กิจ	 	 	 3(3-0-6)
631104T	 การ์บััญชีเพ้ื่�อการ์จัดการ์	 	 	 3(2-2-5)
631105T	 การ์ตร์วิจสัอบัภายในแลุ่ะการ์ควิบัค่มภายใน	 3(3-0-6)
631109T	 การ์บััญชีภาษีอากร์	 	 	 3(3-0-6)
6312…..T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 	 	 3(x-x-x)
     รวม   15(x-x-x)

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630004T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1	 3(2-2-5)
630009T	 ธุ่ร์กิจร์ะหวิ�างปร์ะเทศ	 3(3-0-6)
631106T	 การ์สัอบับััญชี	 3(3-0-6)
631107T	 ร์ะบับัสัาร์สันเทศทางการ์บััญชี	 3(2-2-5)
6312...	T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวม    15(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630005T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 	 	 3(2-2-5)
631108T	 ร์ายงานการ์เงินแลุ่ะการ์วิิเคร์าะห์งบัการ์เงิน	 3(3-0-6)
631110T	 การ์บััญชีขัั้�นสูัง	1	 	 	 3(2-2-5)
6312….T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 	 	 3(x-x-x)
………....T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 	 	 3(x-x-x)
     รวม   15(x-x-x)

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630010T	 การ์จัดการ์กลุ่ย่ทธ์ุ	 3(3-0-6)
631111T	 การ์บััญชีขัั้�นสูัง	2	 3(2-2-5)
631112T	 สััมมนาการ์บััญชีการ์เงิน	 3(3-0-6)
631113T	 การ์ปร์ะย่กต์ใช้โปร์แกร์มสัำาเร็์จรู์ปทางการ์บััญชี		3(2-2-5)
  รวม   12(x-x-x)

แผนการศึกษา หลัักสูตรบริหารธุุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
6001…..T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6002…..T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6004…..T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		)1	วิิชา)	3(x-x-x)
630001T	 เศร์ษฐศาสัตร์์เบ้ั�องต้น	 3(3-0-6)
632001T	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
634001T	 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6001….T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์			(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6002…..T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6003…..T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา	(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
631003T	 หลัุ่กการ์บััญชี	 3(2-2-5)
632101T	 พื่ฤติกร์ร์มผูู้้บัริ์โภค	 3(3-0-6)
632102T	 การ์จัดการ์ผู้ลิุ่ตภัณิฑ์์	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1

รหัสวิชา ช่ือวิชา  หน่วยกิต
6003…..T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 	 	 3(x-x-x)
6004…..T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		 	 3(3-0-6)
	 	 	(1	วิิชา)
630003T	 กฏหมายธุ่ร์กิจ	 	 	 3(3-0-6)
630007T	 การ์ภาษีอากร์	 	 	 3(3-0-6)
632103T	 การ์จัดการ์ร์าคา	 	 	 3(3-0-6)
632104T	 การ์จัดการ์ช�องทางการ์ตลุ่าดแลุ่ะ	 	 	 3(3-0-6)
	 	 การ์กร์ะจายสิันค้า
    รวม       18(17-2-35)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6003…..T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(x-x-x)
630006T	 สัถิิติธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
630009T	 ธุ่ร์กิจร์ะหวิ�างปร์ะเทศ	 3(3-0-6)
633001T	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
632105T	 การ์จัดการ์สั�งเสัริ์มการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
632106T	 การ์จัดการ์งานขั้าย	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

แผนการศึกษา  หลัักสูตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิชาการตลัาดั (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
6003....T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)			 	 	 3(X-X-X)
630002T	 การ์วิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณิทางธุ่ร์กิจ	 	 	 3(3-0-6)
635001T	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ	 	 	 3(3-0-6)
632108T	 กลุ่ย่ทธ์ุการ์ตลุ่าด	 	 	 3(3-0-6)
632110T	 การ์ตลุ่าดร์ะดับัโลุ่ก	 	 	 3(3-0-6)
6322....T	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 	 	 3(3-0-6)
	 	 	 	 ร์วิม			 						18(x-x-x)

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630004T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1		 3(2-2-5)
630008T	 การ์จัดการ์การ์ปฎิบััติการ์	 3(3-0-6)
632107T	 การ์วิิจัยการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
632109T	 การ์วิางแผู้นการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
6322....T	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
.…….….	T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630005T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 	 3(2-2-5)
630011T	 การ์จัดการ์กลุ่ย่ทธ์ุ	 	 3(3-0-6)
6322…..T	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 	 3(3-0-6)
    รวม     9(8-2-17)

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
632111T	 สััมมนาการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
6322.....T	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
………....	T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(X-X-X)
  รวม   9(x-x-x)

แผนการศึกษา  หลัักสูตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิชาการตลัาดั (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
6001.…T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
6002….T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6004.…T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์	(1	วิิชา)
	 	 3(x-x-x)
633002T	 เศร์ษฐศาสัตร์์จ่ลุ่ภาค	 3(3-0-6)
632001T	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
634001T	 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6001….T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
6002.…T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6003.…T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
630003T	 กฎหมายธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
631003T	 หลัุ่กการ์บััญชี		 3(2-2-5)
633003T	 เศร์ษฐศาสัตร์์มหภาค	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
	6003.…T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
6004.…T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์	(1	วิิชา)	3(3-0-6)
630002T	 การ์วิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณิทางธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
630007T	 การ์ภาษีอากร์	 3(3-0-6)
633001T	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
635001T	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
  รวม    18(18-0-36)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6003.…T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
630006T	 สัถิิติธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
630008T	 การ์จัดการ์การ์ปฏิบััติการ์	 3(3-0-6)
631004T	 การ์บัริ์หาร์ต้นท่นเพ้ื่�อการ์ตัดสิันใจ	 3(2-2-5)
633101T	 การ์บัริ์หาร์ควิามมั�งคั�ง	 3(3-0-6)
633102T	 ตลุ่าดการ์เงินแลุ่ะสัถิาบัันการ์เงิน	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

แผนการศึกษา หลัักสูตรบริหารธุุรกิจ สาขาวิชาการเงิิน  (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
6003.…T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 	 	 3(3-0-6)
633103T	 การ์บัริ์หาร์สิันเช้�อ	 	 	 3(3-0-6)
633104T	 การ์ลุ่งท่นยค่ใหม�	 	 	 3(3-0-6)
633105T	 การ์ศึกษาควิามเป็นไปได้ทางการ์เงิน		 	 3(3-0-6)
6332.….T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 	 	 3(3-0-6)
.....……..	T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 	 	 3(x-x-x)
     รวม   18(x-x-x)

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630004T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1	 3(2-2-5)
633106T	 การ์จัดการ์การ์เงินร์ะหวิ�างปร์ะเทศ	 3(3-0-6)
633107T	 การ์จัดการ์ทางการ์เงิน	 3(3-0-6)
6332….T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6332….T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
………….T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630005T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 	 	 3(2-2-5)
630010T	 การ์จัดการ์กลุ่ย่ทธ์ุ	 	 	 3(3-0-6)
633108T	 การ์บัริ์หาร์ควิามเสีั�ยงทางการ์เงิน	 	 	 3(3-0-6)
633110T	 การ์ปร์ะย่กต์ใช้คอมพิื่วิเตอร์์ทางการ์เงิน		 3(2-2-5)
     รวม  12(10-4-22)

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
633109T	 สััมมนาทางการ์เงิน	 3(3-0-6)
6332.....T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
  รวม   6(x-x-x)

แผนการศึกษา หลัักสูตรบริหารธุุรกิจ สาขาวิชาการเงิิน  (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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หลัักสููตร หมวดวิชาศึึกษาทัั่�วไป 
(ปรับปรุง พ.ศึ.2560)

ข้้อมูลัทัั่�วไป
	 จำำ�นวนหน่วยกิิตท่ี่�เร่ียนตลอดหลักิสููตรี	ไม่่น้อยกิว่�	30	หน่วยกิิต

 1. รูปแบบข้องหลัักสููตร
	 จัำดกิ�รีเร่ียนกิ�รีสูอนโดยตรีง
 2. สูถานภาพข้องหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลัักสููตร
	 2.1	เป็็นหลักิสููตรีป็รัีบป็รุีง	พ.ศ.	2560	กิำ�หนดเปิ็ดสูอนตั�งแต่	
ปี็กิ�รีศึกิษ�	2560
	 2.2	หลักิสููตรีได้ผ่่�นกิ�รีพิจำ�รีณ�จำ�กิคณะกิรีรีม่กิ�รีวิช�กิ�รี	ครัี�งท่ี่�	
5/2558	วันพุธท่ี่�	6	ม่กิรี�คม่	2559
	 2.3	สูภ�ม่ห�วิที่ย�ลัยอนุมั่ติหลักิสููตรีในกิ�รีป็รีะชุม่	ครัี�งท่ี่�	1/2559	
วัน	พฤหัสูสูบด่ท่ี่�	21	ม่กิรี�คม่	2559

ข้้อมูลัเฉพาะข้องหลัักสููตร
 1. ปรัชญา
	 ป็รัีชญ�กิ�รีจัำดกิ�รีเร่ียนกิ�รีสูอนหม่วดวิช�ศึกิษ�ทัี่�วไป็ของ
ม่ห�วทิี่ย�ลัยเอเช่ยอ�คเนย	์“มุ่่งเสูรีมิ่สูร้ี�งคว�ม่เป็็นม่นษุย์ท่ี่�สูม่บูรีณ์	โดย
รู้ีจัำกิพัฒน�ตน	เป็็นพลเมื่องท่ี่�ด่และม่่คว�ม่รัีบผิ่ดชอบต่อสัูงคม่”	
 2. ความสูำาคัญ
	 กิรีอบแนวคิดหม่วดวิช�ศึกิษ�ทัี่�วไป็ท่ี่�สูอดคล้องต�ม่กิรีอบ
ม่�ตรีฐ�นคุณวุฒิรีะดับอุดม่ศึกิษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.2552	(TQF:	HEd)	หม่วด
วิช�ศกึิษ�ทัี่�วไป็	หม่�ยถึึง	หม่วดวชิ�ท่ี่�เสูริีม่สูร้ี�งคว�ม่เป็็นม่นษุยท่์ี่�สูม่บูรีณ์
	ม่่คว�ม่รู้ีรีอบ	รู้ีกิว้�ง	เข้�ใจำ	และเห็นคุณค่�ของตนเอง	ผู้่อื�น	สัูงคม่	ศิลป็
วัฒนธรีรีม่	และธรีรีม่ช�ติ	ใสู่ใจำต่อคว�ม่เป็ล่�ยนแป็ลงของสูรีรีพสิู�ง	พัฒน�
ตนเองอย่�งต่อเนื�อง	ดำ�เนินช่วิตอย�่งม่่คุณธรีรีม่	พร้ีอม่ให้คว�ม่ช่วยเหลือ
เพื�อนม่นุษย์	และเป็็นพลเมื่องท่ี่�ม่่คุณค่�ของสัูงคม่ไที่ยและสัูงคม่โลกิ	
 

 3. วัตถุประสูงค์ 
		 เพื�อให้สูอดคล้องกัิบกิรีอบม่�ตรีฐ�นคุณวุฒิรีะดับอุดม่ศึกิษ�แห่ง
ช�ติ	พ.ศ.2552	(TQF	:	HEd)	และครีอบคลุม่ผ่ลกิ�รีเร่ียนรู้ีของหม่วดวิช�
ศึกิษ�ทัี่�วไป็	ม่ห�วิที่ย�ลัยเอเช่ยอ�คเนย์	จึำงกิำ�หนดวัตถุึป็รีะสูงค์ของกิ�รี
จัำดกิ�รีศึกิษ�หม่วดวิช�ศึกิษ�ทัี่�วไป็	ดังน่�	
	 3.1	ม่่คุณธรีรีม่จำรีิยธรีรีม่ในกิ�รีดำ�เนินช่วิตบนพื�นฐ�นป็รีัชญ�
เศรีษฐกิิจำพอเพ่ยง
	 3.2	ตรีะหนกัิและสูำ�นึกิในคว�ม่เป็็นไที่ย
	 3.3	ม่ค่ว�ม่รีอบรีูอ้ย่�งกิว้�งขว�ง	ม่โ่ลกิทัี่ศน์กิว้�งไกิล	เข้�ใจำและ
เห็นคุณค่�ของตนเอง	ผู้่อื�น	สูังคม่	ศิลป็วัฒนธรีรีม่	และธรีรีม่ช�ติ
	 3.4	ม่ท่ี่กัิษะกิ�รีแสูวงห�คว�ม่รีูต้ลอดชว่ติเพื�อพัฒน�ตนเองอย่�ง
ต่อเนื�อง
	 3.5	ม่่ที่ักิษะกิ�รีคิดแบบองคร์ีวม่	
	 3.6	ม่่จำิตอ�สู�และสูำ�นึกิสู�ธ�รีณะ	เป็็นพลเม่ืองท่ี่�ม่่คุณค่�ของ
สูังคม่ไที่ย	และสูังคม่โลกิ
	 3.7	ใช้เที่คโนโลย่สู�รีสูนเที่ศอย่�งรีู้เที่่�ที่ัน	
	 3.8	ใช้ภ�ษ�ในกิ�รีสืู�อสู�รีอย่�งม่่ป็รีะสูิที่ธิภ�พ

โครงสูร้างหลัักสููตร
	 โครีงสูร้ี�งหลกัิสูตูรีที่่�สูอดคล้องกิบัที่่�กิำ�หนดไว้ในเกิณฑ์ม่�ตรีฐ�น	
หลกัิสููตรีกิรีะที่รีวงศกึิษ�ธกิิ�รี	โดยต้องศึกิษ�ไม่่น้อยกิว่�	30	หน่วยกิิต	จึำง
จำะถึือว่�เรี่ยนครีบต�ม่หลักิสููตรีป็รีิญญ�ตรี่	กิ�รีเลือกิวิช�ม่่เกิณฑ์ดังน่�
	 1.	ต้องศึกิษ�วิช�ที่่�อยู ่ในกิลุ ่ม่วิช�ม่นุษยศ�สูตรี์	กิลุ ่ม่วิช�
สูังคม่ศ�สูตร์ี	กิลุม่่วิช�วิที่ย�ศ�สูตรี์และ
คณิตศ�สูตร์ี	กิลุม่่ละไม่่น้อยกิว่�	6	หน่วยกิิต
	 2.	ต้องศึกิษ�วิช�ในกิลุม่่วิช�ภ�ษ�	ไม่่น้อยกิว่�	12	หน่วยกิิต
	 3.	กิลุ่ม่วชิ�พลศกึิษ�และนนัที่น�กิ�รีให้เป็็นไป็ต�ม่หลกัิสููตรีของ
แต่ละสู�ข�กิำ�หนด
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ชื�อรายวิชา หมวดวิชาศึึกษาทั่ั�วไป  
 1. กลุ่ัมวิชามนุษยศึาสูตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ	ให้เลอืกิศกึิษ�
จำ�กิรี�ยวิช�ต่อไป็น่�
รหัสูวิชา   ชื�อวิชาภาษาไทั่ย/ชื�อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทั่ฤษฎีี-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วยตนเอง)
600101	 ดนตร่ีกัิบช่วิต		 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)
600102	 ม่นุษย์กัิบคุณค่�ที่�งอ�รียธรีรีม่	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)
600103	 ป็รัีชญ�และศ�สูน�เพื�อคุณค่�ช่วิต	 3(3-0-6)	
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)
600104	 สูุนที่รี่ยภ�พของช่วิต		 3(3-0-6)
	 (Aesthetics	for	Life)
600105	 ม่นุษย์กัิบกิ�รีใช้เหตผุ่ล	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)
600106	 จำิตสูำ�นึกิสู�ธ�รีณะ	 3(3-0-6)
	 (Public	Minded	Spirit)	 		
 2. กลุั่มวิชาสัูงคมศึาสูตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกิ
ศึกิษ�จำ�กิรี�ยวิช�ต่อไป็น่�
รหัสูวิชา   ชื�อวิชาภาษาไทั่ย/ชื�อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทั่ฤษฎีี-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วยตนเอง)
600201	 จิำตวิที่ย�เพื�อกิ�รีดำ�เนินช่วิต		 3(3-0-6)
	 (Psychology	for	Living)
600202	 วิถึ่ของสูังคม่		 3(3-0-6)		
	 (Path	of	Society)
600203	 กิ�รีเสูรีิม่สูรี้�งคุณภ�พช่วิต		 3(3-0-6)		
	 (Life-Quality	Promotion)		
600204	 คว�ม่สูง่�แห่งตน	 3(3-0-6)	
	 (Personality	Development)
600205	 คว�ม่เป็็นพลเม่ืองในกิรีะแสูโลกิ�ภิวัตน์	 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization	)	

600206	 กิฎหม่�ยในกิ�รีดำ�เนินช่วิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)
600207	 เศรีษฐกิิจำพอเพ่ยงและกิ�รีป็รีะยุกิต์ใช้	 3(3-0-6)
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
600208		จิำตวิที่ย�เชิงบวกิ	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)
 3. กลัุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกิศึกิษ�
จำ�กิรี�ยวิช�ต่อไป็น่�
 โดยให้ศึึกษารายวิชาทั่ี�เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และเลือกิเร่ียนรี�ยวชิ�ในกิลุ่ม่ภ�ษ�อ่กิไม่่น้อยกิว่�	6	หน่วยกิิต
รหัสูวิชา   ชื�อวิชาภาษาไทั่ย/ชื�อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทั่ฤษฎีี-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วยตนเอง)
600301	 ภ�ษ�อังกิฤษในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(2-2-5)		
	 (English	in	Daily	Life)
600302	 ภ�ษ�อังกิฤษเพื�อกิ�รีสืู�อสู�รี		 3(3-0-6)		
	 (English	for	Communication)
600303	 ภ�ษ�อังกิฤษแบบบรูีณ�กิ�รี	 3(3-0-6)	
	 (Integrated	English	)
600304	 กิ�รีฟัง	กิ�รีพูด	ภ�ษ�อังกิฤษ	 3(3-0-6)	
	 (Listening	and	Speaking	English	)
600305	 ภ�ษ�ญ่�ป็ุ่นในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(3-0-6)		
	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306	 ภ�ษ�จำ่นในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(3-0-6)		
	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307	 ภ�ษ�ฝรัี�งเศสูในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(3-0-6)		
	 (French	in	Daily	Life)
600308	 ภ�ษ�เว่ยดน�ม่ในช่วิตป็รีะจำำ�วัน		 3(3-0-6)	
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)	
600309	 ภ�ษ�พม่่�ในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(3-0-6)	
	 (Burmese	in	Daily	Life)
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600310	 ภ�ษ�เขม่รีในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(3-0-6)	
	 (Khmer	in	Daily	Life)
600311	 ที่ักิษะภ�ษ�ไที่ย		 3(3-0-6)		
	 (Thai	Language	Skills	)
600312	 ภ�ษ�ไที่ยเพื�อกิ�รีสูื�อสู�รี		 3(3-0-6)		
	 (Thai	for	Communication)
600313	 วรีรีณศิลป์็เพื�อช่วิต	 3(3-0-6)		
	 (Literary	Arts	for	All)
 4. กลุั่มวิชาวิทั่ยาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต โดยเลือกิศึกิษ�จำ�กิรี�ยวิช�ต่อไป็น่�
รหัสูวิชา   ชื�อวิชาภาษาไทั่ย/ชื�อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทั่ฤษฎีี-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วยตนเอง)
600401	 คอม่พิวเตอร์ีและกิ�รีป็รีะยุกิต์สูร้ี�งป็รีะโยชน์	 3(3-0-6)
	 ในช่วิตป็รีะจำำ�วัน
	 (Computer	and	Applications	Benefits	
	 for	Everyday	Life)
600402	 วิที่ย�ศ�สูตรี์และเที่คโนโลย่เพื�อช่วิตสูม่ัยใหม่่	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403	 ช่วิตกิับสูิ�งแวดล้อม่		 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)
600404	 กิ�รีจัำดกิ�รีสู�รีสูนเที่ศยุคใหม่่	 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
600405	 เที่คโนโลย่สู�รีสูนเที่ศเพื�อง�นเอกิสู�รีและกิ�รีนำ�เสูนอ	 3(2-2-5)
	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)
600406	 คณิตศ�สูตรี์และสูถึิติทัี่�วไป็	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics	and	Statistics)	
600407	 คณิตศ�สูตรี์ที่ั�วไป็		 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics)
600408	 สูถึิติเพื�อกิ�รีจำัดกิ�รีและกิ�รีตัดสูินใจำ	 3(3-0-6)
	 (Statistics	for	Management	and	Decision)

 5. กลัุม่วิชาพลัศึกึษาแลัะนนัทั่นาการ	ให้เลอืกิศกึิษ�ในรี�ยวชิ�
ต่อไป็น่�	
รหัสูวิชา   ชื�อวิชาภาษาไทั่ย/ชื�อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทั่ฤษฎีี-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วยตนเอง)
600501	 กิอล์ฟ	 1(0-2-1)
	 (Golf)
600502	 ตะกิร้ีอ	 1(0-2-1)
	 (Takraw)
600503	 ฟุตบอล	 1(0-2-1)
	 (Soccer)
600504	 บ�สูเกิตบอล	 1(0-2-1)
	 (Basketball)
600505	 เกิม่ป็รีะกิอบกิ�รีฝกึิอบรีม่	 1(0-2-1)
	 (Mixed	Games)
600506	 กิ�รีเต้นสูมั่ยใหม่่	 1(0-2-1)	
	 (Modern	Dance)
600507	 น�ฏศิลป็์ไที่ย	 1(0-2-1)
	 (Thai	Dancing	Art)
600508	 ล่ล�ศ	 1(0-2-1)
	 (Ballroom	Dance)
600509	 วอลเลย์บอล	 1(0-2-1)
	 (Volley	Ball)
600510	 พลศึกิษ�และนันที่น�กิ�รี	 1(0-2-1)
	 (Physical	Education	and	Recreation)
600511	 กิฬ่�และนันที่น�กิ�รี	 1(0-2-1)
	 (Sports	and	Recreation)
600512	 กิฬ่�เพื�อช่วิต	 3(3-0-6)
	 (Sports	for	life)

424



หมวดวิชาศึึกษาท่ั่�วไป
(หล่ักสููตรปร่บปรุง พ.ศึ. 2564)

1. ข้้อมูลัท่ั่�วไป
 1.1 จำำานวนหน่วยกิตท่ั่�เร่ยนตลัอดหล่ักสููตร
	 	 ไม่่น้้อยกว่่า	30	หน่้ว่ยกิต
 1.2 รูปแบบข้องหล่ักสููตร
	 	 รููปแบบ	 หลัักสููตรูรูะดัับปริูญญาตรีู			
	 	 ภาษาทีี่�ใช้้	 ภาษาไที่ยเป็น้หลััก
  ความร่วมมือก่บสูถาบ่นอื�น
  จััดัการูเรีูยน้การูสูอน้โดัยตรูง
  รู่ว่ม่มื่อกับสูถาบัน้อื�น้ได้ัแก่........................
 1.3 สูถานภาพข้องหล่ักสููตรแลัะการพิจำารณาอนุม่ติ/เห็นชอบ  
 หล่ักสููตร
	 	 1.3.1	เป็น้หลัักสููตรูปรัูบปรุูง	พ.ศ.	2564	กำาหน้ดัเปิดัสูอน้ตั�งแต่		
	 	 ปีการูศึกษา	2564
	 	 1.3.2	หลัักสููตรูได้ัผ่่าน้การูพิจัารูณาจัากคณะกรูรูม่การูวิ่ช้าการู	
	 	 ครัู�งทีี่�	4/2563	วั่น้ทีี่�	17	ธััน้ว่าคม่	2563	
	 	 1.3.3	สูภาม่หาวิ่ที่ยาลััยอนุ้มั่ติหลัักสููตรูใน้การูปรูะชุ้ม่		ครัู�งทีี่�		 	
	 	 1/2564	วั่น้ทีี่�	21	ม่กรูาคม่	2564
 1.4 สูถานท่ั่�จ่ำดการเร่ยนการสูอน
	 	 ม่หาวิ่ที่ยาลััยเอเชี้ยอาคเน้ย์

2. ข้้อมูลัเฉพาะข้องหล่ักสููตร
 2.1 ปร่ชญา
	 ปรัูช้ญาการูจััดัการูเรีูยน้การูสูอน้หม่ว่ดัวิ่ช้าศึกษาทัี่�ว่ไปของ
ม่หาวิ่ที่ยาลััยเอเชี้ยอาคเน้ย์		“มุ่่งเสูริูม่สูรู้างคว่าม่เป็น้ม่นุ้ษย์ทีี่�สูม่บูรูณ์		
โดัยรูู้จัักพัฒน้าตน้	เป็น้พลัเมื่องทีี่�ดีัแลัะมี่คว่าม่รัูบผิ่ดัช้อบต่อสัูงคม่”		
 2.2 ความสูำาค่ญ
	 กรูอบแน้ว่คดิัหม่ว่ดัว่ชิ้าศกึษาทัี่�ว่ไปทีี่�สูอดัคลัอ้งตาม่กรูอบม่าตรูฐาน้
คุณวุ่ฒิรูะดัับอดุัม่ศึกษาแหง่ช้าต	ิพ.ศ.2552	(TQF:	HEd)	หม่ว่ดัว่ชิ้าศึกษา
ทัี่�ว่ไป	หม่ายถึง	หม่ว่ดัวิ่ช้าทีี่�เสูริูม่สูรู้างคว่าม่เป็น้ม่นุ้ษย์ทีี่�สูม่บูรูณ์	มี่คว่าม่รูู้
รูอบ	รูู้กว้่าง	เข้าใจั	แลัะเห็น้คุณค่าของตน้เอง	ผู้่อื�น้	สัูงคม่	ศิลัปวั่ฒน้ธัรูรูม่
	แลัะธัรูรูม่ช้าต	ิใสู่ใจัต่อคว่าม่เปลีั�ยน้แปลังของสูรูรูพสิู�ง	พัฒน้าตน้เองอยา่ง
ต่อเนื้�องดัำาเนิ้น้ชี้วิ่ตอยา่งมี่คุณธัรูรูม่	พรู้อม่ให้คว่าม่ช่้ว่ยเหลืัอเพื�อน้ม่นุ้ษย์

	แลัะเป็น้พลัเมื่องทีี่�มี่คุณค่าของสัูงคม่ไที่ยแลัะสัูงคม่โลัก
 2.3 ว่ตถุประสูงค์
	 เพื�อใหสู้อดัคลัอ้งกบักรูอบม่าตรูฐาน้คณุว่ฒิุรูะดัับอดุัม่ศึกษาแหง่ช้าติ
	พ.ศ.2552	(TQF	:	HEd)	แลัะครูอบคลุัม่ผ่ลัการูเรีูยน้รูู้ของหม่ว่ดัวิ่ช้าศึกษา
ทัี่�ว่ไป	ม่หาวิ่ที่ยาลััยเอเชี้ยอาคเน้ย์	จึังกำาหน้ดัวั่ตถุปรูะสูงค์ของการูจััดัการู
ศึกษาหม่ว่ดัวิ่ช้าศึกษาทัี่�ว่ไป	ดัังนี้�
	 2.3.1	ม่ีคุณธัรูรูม่จัรูิยธัรูรูม่ใน้การูดัำาเน้ิน้ชี้วิ่ตบน้พื�น้ฐาน้ปรูัช้ญา
เศรูษฐกิจัพอเพียง
	 2.3.2	ตรูะหนั้กแลัะสูำานึ้กใน้คว่าม่เป็น้ไที่ย
	 2.3.3	มี่คว่าม่รูอบรูู้อยา่งกว้่างขว่าง	มี่โลักทัี่ศน์้กว้่างไกลั	เข้าใจัแลัะ
เห็น้คุณค่าของตน้เอง	ผู้่อื�น้	สัูงคม่	ศิลัปวั่ฒน้ธัรูรูม่	แลัะธัรูรูม่ช้าติ
	 2.3.4	มี่ทัี่กษะการูแสูว่งหาคว่าม่รูู้ตลัอดัช้วิี่ตเพื�อพัฒน้าตน้เองอยา่ง
ต่อเนื้�อง
	 2.3.5	มี่ทัี่กษะการูคิดัแบบองค์รูว่ม่
	 2.3.6	มี่จิัตอาสูาแลัะสูำานึ้กสูาธัารูณะ	เป็น้พลัเมื่องทีี่�มี่คุณค่าของ
สัูงคม่ไที่ย	แลัะสัูงคม่โลัก
	 2.3.7	ใช้้เที่คโน้โลัยีสูารูสูน้เที่ศอย่างรูู้เท่ี่าทัี่น้
	 2.3.8	ใช้้ภาษาใน้การูสืู�อสูารูอย่างมี่ปรูะสิูที่ธิัภาพ

3. โครงสูร้างหล่ักสููตร
	 โครูงสูรู้างหลัักสููตรู	แบ่งเป็น้กลุ่ัม่วิ่ช้าปรูะกอบด้ัว่ยกลุ่ัม่วิ่ช้าบังคับ	
แลัะกลุ่ัม่ว่ชิ้าเลัอืก	ทีี่�สูอดัคลัอ้งกบัที่ี�กำาหน้ดัไว้่ใน้เกณฑ์์ม่าตรูฐาน้หลัักสููตรู
กรูะที่รูว่งศึกษาธิัการูโดัยต้องศึกษาไม่่น้้อยกว่่า	30	หน่้ว่ยกิต	จึังจัะถือว่่า
เรีูยน้ครูบตาม่หลัักสููตรูปริูญญาตรีู	การูเลืัอกวิ่ช้ามี่เกณฑ์์ดัังนี้�
	 1.ต้องศึกษาวิ่ช้าทีี่�อยูใ่น้กลุ่ัม่วิ่ช้าม่นุ้ษยศาสูตร์ู		กลุ่ัม่วิ่ช้าสัูงคม่ศาสูตร์ู
กลุ่ัม่วิ่ช้าวิ่ที่ยาศาสูตร์ูแลัะคณิตศาสูตร์ู	กลุ่ัม่ลัะไม่่น้้อยกว่่า	6	หน่้ว่ยกิต
	 2.ต้องศึกษาวิ่ช้าใน้กลุ่ัม่วิ่ช้าภาษา	ไม่่น้้อยกว่่า	12	หน่้ว่ยกิต
	 3.กลุ่ัม่วิ่ช้าพลัศึกษาแลัะนั้น้ที่น้าการูให้เป็น้ไปตาม่หลัักสููตรูของ
แต่ลัะสูาขากำาหน้ดั
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ชื�อรายวิชาหมวดวิชาศึึกษาท่ั่�วไป  

1.กลุ่ัมวิชามนุษยศึาสูตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลืัอกศึึกษาจำาก
รายวิชาต่อไปน่�
รห่สูวิชา  ชื�อวิชาภาษาไทั่ย/ชื�อวิชาภาษาอ่งกฤษ     หน่วยกิต 
     (ทั่ฤษฎ่ี-ปฏิิบ่ติ-การศึึกษาด้วยตนเอง)
700101	ดัน้ตรีูกับชี้วิ่ต		 3(3-0-6)
	 	 (Music	and	Life)	 					
700102	ม่นุ้ษย์กับคุณค่าที่างอารูยธัรูรูม่	 	3(3-0-6)
	 	 (Man	and	Value	of	Civilization)	 				
700103	ปรัูช้ญาแลัะศาสูน้าเพื�อคุณค่าชี้วิ่ต		 3(3-0-6)
	 	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)	 						
700104	สุูน้ที่รีูยภาพของชี้วิ่ต		 3(3-0-6)
	 	 (Aesthetics	for	Life)	 							
700105	การูคิดัเชิ้งวิ่เครูาะห์	แลัะคว่าม่คิดัสูรู้างสูรูรูค์	 	3(3-0-6)
	 	 (Analytical	and	Creative	Thinking)	 					
700106	จิัตสูาธัารูณะ		 3(3-0-6)
	 	 (Public	Mind)	 							
700107	คว่าม่ฉลัาดัที่างอารูม่ณ์	 3(3-0-6)
	 	 (Emotional	Intelligence)	

2. กลุ่ัมวิชาสู่งคมศึาสูตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลืัอกศึึกษาจำาก
รายวิชาต่อไปน่�
รห่สูวิชา  ชื�อวิชาภาษาไทั่ย/ชื�อวิชาภาษาอ่งกฤษ     หน่วยกิต 
     (ทั่ฤษฎ่ี-ปฏิิบ่ติ-การศึึกษาด้วยตนเอง)
700201	จิัตวิ่ที่ยาเพื�อการูดัำาเนิ้น้ชี้วิ่ต						 3(3-0-6)
	 	 (Psychology	for	Living)	 									
700202	วิ่ถีของสัูงคม่		 3(3-0-6)
	 	 (Path	of	Society)	 											
700203	พลัเมื่องดิัจิัทัี่ลั		 3(3-0-6)
	 	 (Digital	Citizenship)		 											
700204	คว่าม่สูง่าแห่งตน้		 3(3-0-6)
	 	 (Personality	Development)	 	
700205	คว่าม่เป็น้พลัเมื่องใน้กรูะแสูโลักาภิวั่ตน์้		 3(3-0-6)
	 	 (Citizenship	and	Globalization)						 											

700206	กฎหม่ายใน้การูดัำาเนิ้น้ชี้วิ่ต		 3(3-0-6)
	 	 (Law	for	Living)	 								
700207	เศรูษฐกิจัพอเพียงแลัะการูปรูะยุกต์ใช้้		 3(3-0-6)
	 	 (Sufficiency	Economy	and	Application)	 										
700208	จิัตวิ่ที่ยาเชิ้งบว่ก		 3(3-0-6)
	 	 (Positive	Psychology)	 											
700209	คว่าม่รูู้แลัะทัี่กษะการูจััดัการูที่างการูเงิน้		 3(3-0-6)
	 	 (Financial	Literacy)	 									
700210	น้วั่ตกรูรูม่กับการูเป็น้ผู้่ปรูะกอบการู	 												3(3-0-6)
	 	 (Innovation	and	Entrepreneurship)
700211	สิู�งแว่ดัล้ัอม่กับการูพัฒน้าทีี่�ยั�งยืน้		 										3(3-0-6)
	 	 (Environmental	and	Sustainable	Development)

3. กลุ่ัมวิชาภาษา ไมน้่อยกวา่  12 หนว่ยกติ  ใหเ้ลัอืกศึึกษาจำากรายวชิา
ต่อไปน่�
	 โดัยให้ศึกษารูายวิ่ช้าทีี่�เป็น้ภาษาอังกฤษไม่่น้้อยกว่่า		6		หน่้ว่ยกิต	
แลัะเลืัอกเรีูยน้รูายวิ่ช้าใน้กลุ่ัม่ภาษาอีกไม่่น้้อยกว่่า		6		หน่้ว่ยกิต
รห่สูวิชา  ชื�อวิชาภาษาไทั่ย/ชื�อวิชาภาษาอ่งกฤษ     หน่วยกิต 
     (ทั่ฤษฎ่ี-ปฏิิบ่ติ-การศึึกษาด้วยตนเอง)
700301	ภาษาอังกฤษใน้ชี้วิ่ตปรูะจัำาวั่น้		 3(2-2-5)
	 	 (English	in	Daily	Life)	
700302	ภาษาอังกฤษเพื�อการูสืู�อสูารู	 	3(3-0-6)
	 	 (English	for	Communication)
700303	การูพัฒน้าทัี่กษะภาษาอังกฤษแบบบูรูณาการู								 	3(3-0-6)
									 (Integrated	English	Language	Skills	Development)	 	
700304	การูฟััง	การูพูดั	ภาษาอังกฤษ						 	3(3-0-6)
	 	 (Listening		and		Speaking		English	)	
700305	การูสืู�อสูารูภาษาอังกฤษอย่างมี่ปรูะสิูที่ธิัผ่ลั		 3(3-0-6)
	 (English	for	Effective	Communication	)	
700306	ภาษาญี�ปุ�น้ใน้ชี้วิ่ตปรูะจัำาวั่น้		 3(3-0-6) 
	 	 (Japanese	in	Daily	Life)	
700307	ภาษาจีัน้ใน้ชี้วิ่ตปรูะจัำาวั่น้	3(3-0-6)  
	 	 (Chinese	in	Daily	Life)
700308	ภาษาฝรัู�งเศสูใน้ชี้วิ่ตปรูะจัำาวั่น้		 3(3-0-6) 
	 	 (French	in	Daily	Life)	
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700309	ภาษาเวี่ยดัน้าม่ใน้ชี้วิ่ตปรูะจัำาวั่น้		 3(3-0-6) 
	 	 (Vietnamese	in	Daily	Life)	 	
700310	ภาษาพม่่าใน้ชี้วิ่ตปรูะจัำาวั่น้		 3(3-0-6) 
	 	 (Burmese	in	Daily	Life)	 	
700311	ภาษาเขม่รูใน้ชี้วิ่ตปรูะจัำาวั่น้		 3(3-0-6) 
	 	 (Khmer	in	Daily	Life)	
700312	ทัี่กษะภาษาไที่ย		 3(3-0-6) 
	 	 (Thai	Language	Skills	)	 											
700313	ภาษาไที่ยเพื�อการูสืู�อสูารู		 3(3-0-6) 
	 	 (Thai	for	Communication)	 										
700314	ว่รูรูณศิลัป์เพื�อชี้วิ่ต		 3(3-0-6) 
	 	 (Literary	Arts	for	All)	 											
700315	ภาษาไที่ยเพื�อสืู�อสูรู้างสูรูรูค์						 3(3-0-6)                    
		 	 (Thai	language	for	creative	media	communication)	

4. กลุ่ัมวิชาวิทั่ยาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต โดย
เลืัอกศึึกษาจำากรายวิชาต่อไปน่�
รห่สูวิชา  ชื�อวิชาภาษาไทั่ย/ชื�อวิชาภาษาอ่งกฤษ     หน่วยกิต 
     (ทั่ฤษฎ่ี-ปฏิิบ่ติ-การศึึกษาด้วยตนเอง)
700401	คอม่พิว่เตอร์ูแลัะการูปรูะยุกต์สูรู้างปรูะโยช้น์้		 3(3-0-6)
	 	 ใน้ชี้วิ่ตปรูะจัำาวั่น้
	 	 (IT	Information	Technology)	 								
700402	วิ่ที่ยาศาสูตร์ูแลัะเที่คโน้โลัยีเพื�อชี้วิ่ตสูมั่ยใหม่่	 3(3-0-6)
	 	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)	 									
700403	ชี้วิ่ตกับสิู�งแว่ดัล้ัอม่	 3(3-0-6)
	 	 (Life	and	Environment)	 									
700404	การูจััดัการูสูารูสูน้เที่ศยุคใหม่่	 3(3-0-6)
	 	 (Modern	Information	Management)	 									
700405	เที่คโน้โลัยีสูารูสูน้เที่ศเพื�องาน้สูำานั้กงาน้	 									3(2-2-5)
	 	 (Information	Technology	for	Office	Productivity)
700406	คณิตศาสูตร์ูแลัะสูถิติทัี่�ว่ไป		 3(3-0-6)
	 	 (General	Mathematics	and	Statistics)								 								
700407	คณิตศาสูตร์ูทัี่�ว่ไป	 3(3-0-6)
	 	 (General	Mathematics)	 									

700408	สูถิติเพื�อการูจััดัการูแลัะการูตัดัสิูน้ใจั	 3(3-0-6)
	 	 (Statistics	for	Management	and	Decision)	 										
700409	รูะบบสูารูสูน้เที่ศสูำาหรัูบธุัรูกิจัยุคดิัจิัทัี่ลั		 3(2-2-6)
	 	 (IT	for	Digital	Business)
700410	การูจััดัการูเที่คโน้โลัยแีลัะน้วั่ตกรูรูม่		 3(3-0-6)
	 	 (Technology	and	Innovation	Management)	 								
700411	ปัญญาปรูะดิัษฐ์	แลัะวิ่ที่ยาการูข้อมู่ลัเพื�อธุัรูกิจั	 3(3-0-6)
				 	 (AI	and	Data	Science	for	Business)	

5. กลุ่ัมวิชาพลัศึึกษาแลัะน่นทั่นาการ  ให้เลืัอกศึึกษาในรายวิชาต่อไปน่�
รห่สูวิชา ชื�อวิชาภาษาไทั่ย/ชื�อวิชาภาษาอ่งกฤษ     หน่วยกิต 
     (ทั่ฤษฎ่ี-ปฏิิบ่ติ-การศึึกษาด้วยตนเอง)
700501	กอล์ัฟั	 		 1(0-2-1)
	 	 (Golf)	 										
700502	ตะกรู้อ	 	 1(0-2-1)
	 	 (Takraw)	 											
700503	ฟุัตบอลั		 	 1(0-2-1)
	 	 (Soccer)	 												
700504	บาสูเกตบอลั		 1(0-2-1)
	 	 (Basketball)													 	
700505	เกม่ปรูะกอบการูฝึกอบรูม่		 1(0-2-1)
	 	 (Mixed	Games)	 												
700506	การูเต้น้สูมั่ยใหม่่		 1(0-2-1)
	 	 (Modern	Dance)	 												
700507	น้าฏศิลัป์ไที่ย		 1(0-2-1)
	 	 (Thai	Dancing	Art)	 												
700508	ลีัลัาศ		 	 1(0-2-1)
	 	 (Ballroom	Dance)	 											
700509	ว่อลัเลัย์บอลั			 1(0-2-1)
	 	 (Volley	Ball)	 												
700510	พลัศึกษาแลัะนั้น้ที่น้าการู		 1(0-2-1)	
 	 (Physical	Education	and	Recreation)	 												
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700511	กีฬาแลัะนั้น้ที่น้าการู		 1(0-2-1)
	 	 (Sports	and	Recreation)	 												
700512	กีฬาเพื�อชี้วิ่ต		 3(3-0-6)
	 	 (Sports	for	life)	 											
700513	ศาสูตร์ูแห่งการูดูัแลัตน้เอง	 3(3-0-6)
			 	 (Science	of	Self	Care)
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

FACULTY
OF ART AND SCIENCES
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
Faculty of Arts and Sciences

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ARTS

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
BACHELOR OF TECHNOLOGY

 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS

 สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอรช  เสมอมิตร
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี B.A. English, 

Chiangmai University

ปริญญาโท M.Ed. Population Education, 

Mahidol University

ปริญญาเอก Ph.D. Education, 

Banasthali University
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คณะศิิลปศิาสตร์์และวิิทยาศิาสตร์์
Faculty of Art and Sciences

หลักสูตร์ท่�เปิดสอน ม่ีดังน่�
หลักสูตร์ 

 สาขาวิิชา/ช่�อปริ์ญญา

สาขาวิิชา ช่�อเต็มี (ไทย) ช่�อย่อ (ไทย) ช่�อเต็มี(อังกฤษ) ช่�อย่อ(อังกฤษ)

ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ ศิิลปศิาสตรบััณฑิิต
(ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ)

ศิศิ.บั. 
(ภาษาอัังกฤษ)

Bachelor of Arts (Business English) B.A.
(Business English)

เทคโนโลยีีดิิจิทัล
และนวััตกรรม

เทคโนโลยีีบััณฑิิต 
(เทคโนโลยีีดิิจิทัลและ
นวััตกรรม)

ทล.บั. 
(เทคโนโลยีีดิิจิทัล
และนวััตกรรม)

Bachelor of Technology
(Digital Technology and Innovation)

B.Tech.
(Digital Technology 
and Innovation)

รัฐประศิาสนศิาสตร์ รัฐประศิาสนศิาสตรบััณฑิิต
(รัฐประศิาสนศิาสตร์)

รป.บั.
(รัฐประศิาสนศิาสตร
บััณฑิิต)

Bachelor of Public Administration 
(Public Administration)

B.P.A.
(Public Administration)

ดิิจิทัลมีเดีิยี ศิิลปกรรมศิาสตรบััณฑิิต
(ดิิจิทัลมีเดีิยี)

ศิป.บั.
(ดิิจิทัลมีเดีิยี)

Bachelor of Fine and Applied Arts
(Digital Media)

B.F.A.
(Digital Media)

1. ศิิลปศิาสตรบััณฑิิต สาขาวิัชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจ
 (Bachelor of Arts Program in Business English)   
2. เทคโนโลยีีบััณฑิิต สาขาวิัชาเทคโนโลยีีดิิจิทัลและนวััตกรรม
 (Bachelor of Technology Program in Digital Media    
 Technology and Innovation)

3. รัฐประศิาสนศิาสตรบััณฑิิต  สาขาวิัชารัฐประศิาสนศิาสตร์
 (Bachelor of Public Administration Program in Public Administration) 
4. ศิิลปกรรมศิาสตรบััณฑิิต สาขาดิิจิทัลมีเดีิยี
 (Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digiital Media)
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หลัักสููตรศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต
สูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจ
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศิ. 2560)

1. ช่�อัหลัักสููตร

ภาษาไทย หลัักสููตรศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต 
 สูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจ
ภาษาอัังกฤษ Bachelor of Arts Program in Business English

2. ช่�อัปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 

ช่�อัเต็ม (ไทย)  ศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต (ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ) 
ช่�อัย่อั (ไทย)  ศิศิ.บั. (ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ)
ช่�อัเต็ม (อัังกฤษ) Bachelor of Arts (Business English)
ช่�อัย่อั (อัังกฤษ)  B.A. (Business English)

3. วิิชาเอัก : ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ

4. จำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอัดหลัักสููตร

    ไม่่น้้อัยกว่ิา 132 หน่้วิยกิต

5. รูปแบับัขอังหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั
 เป็น้หลัักสููตรระดัับัปริญญาตรี หลัักสููตร 4 ปี
 5.2 ประเภทขอังหลัักสููตร
 หลัักสููตรปริญญาตรีทางวิิชาการ
 5.3 ภาษาท่�ใช้
 หลัักสููตรปริญญาศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต (ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ) จะใช้
ภาษาไทยแลัะภาษาต่างประเทศิใน้การจัดัการเรียน้การสูอัน้ 
 5.4 การรับัเข้าศึิกษา
 รับันั้กศึิกษาไทยแลัะนั้กศึิกษาต่างชาติ
 

 5.5 ควิามร่วิมม่อักับัสูถาบัันอ่ั�น
 เป็น้หลัักสููตรเฉพาะขอังม่หาวิิทยาลััยที�จัดัการเรียน้การสูอัน้
โดัยตรง
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึิกษา
 ให้ปริญญาเพียงสูาขาวิิชาเดีัยวิ

 6. ควิามพร้อัมในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐาน

 หลัักสููตรม่ีควิาม่พร้อัม่ใน้การเผยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะ
ม่าตรฐาน้ตาม่ม่าตรฐาน้คุณวุิฒิิระดัับัปริญญาตรีสูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ
ธุุรกิจ ใน้ปีการศึิกษา 2562

 7. อัาช่พท่�สูามารถประกอับัได้หลัังสูำาเร็จการศึิกษา 
 บััณฑิิตที�สูำาเร็จการศิกึษาใน้สูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกจิ สูาม่ารถ
ใช้ควิาม่รู้ควิาม่สูาม่ารถด้ัาน้ภาษาอัังกฤษ หรือัภาษาต่างประเทศิอืั�น้ใน้
การประกอับัวิิชาชีพใน้สูาขาวิิชาชีพ ดัังนี้�
 1. ครู-อัาจารย์
 2. นั้กวิิชาการ
 3. นั้กแปลั
 4. พนั้กงาน้ต้อัน้รับับัน้เครื�อังบิัน้แลัะภาคพื�น้ดิัน้
 5. พนั้กงาน้ต้อัน้รับัใน้ภาคธุุรกิจงาน้บัริการ
 6. พนั้กงาน้น้ำาเข้า-สู่งอัอัก
 7. ไกด์ั/พนั้กงาน้บัริษัทน้ำาเที�ยวิ
 8. เลัขานุ้การ
 9. พนั้กงาน้ขาย
 10. กิจการสู่วิน้ตัวิใน้การน้ำาเข้า – สู่งอัอักสิูน้ค้า 
 11. รับัราชการ
 12. ตำาแหน่้งงาน้ทุกประเภทที�ต้อังใช้ภาษาอัังกฤษใน้การ
ปฏิิบััติงาน้
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ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ขอังหลัักสููตร 
 1. ปรัชญา
 เพื�อัผลิัตบััณฑิิตให้มี่ควิาม่สูาม่ารถใน้การสืู�อัสูารภาษาอัังกฤษ
ธุุรกิจ
 2. วัิตถุประสูงค์
 1. เพื�อัผลิัตบััณฑิิตที�มี่ควิาม่รู้ด้ัาน้ภาษาซึ่ึ�งจะน้ำาไปใช้ใน้ชีวิิตไดั้
อัย่างถูกต้อังแลัะเหม่าะสูม่
 2. เพื�อัผลิัตบััณฑิิตที�มี่ควิาม่รู้ ควิาม่สูาม่ารถใน้การน้ำาควิาม่รู้ภาษา
อัังกฤษไปใช้ใน้การปฎิิบััติงาน้ใน้ภาครัฐแลัะเอักชน้อัย่างมี่ประสิูทธิุภาพ
 3. เพื�อัผลิัตบััณฑิิตที�สูาม่ารถเข้าใจวัิฒิน้ธุรรม่แลัะภูมิ่ปัญญาขอัง
สัูงคม่น้าน้าชาติโดัยใช้ภาษาอัังกฤษเป็น้สืู�อั
 4. เพื�อัผลิัตบััณฑิิตที�มี่ควิาม่รู้แลัะสูาม่ารถศิึกษาต่อัใน้ระดัับัที�สููง
ขึ�น้ทั�งภายใน้ประเทศิแลัะต่างประเทศิ
 5. เพื�อัผลิัตบััณฑิิตให้มี่คุณลัักษณะขอังบััณฑิิตที�พึงประสูงค์ตาม่
ม่าตรฐาน้ผลัการเรียน้รู้ทั�ง 5 ด้ัาน้

ระบับัการจัดการศึิกษา การดำาเนินการ 
แลัะโครงสูร้างขอังหลัักสููตร

1. ระบับัการจัดการศึิกษา 
 1.1 ระบับั 
 เป็น้ไปตาม่ขอ้ับัังคบััม่หาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเน้ย ์ว่ิาดัว้ิยการศิกึษา
ระดัับัปริญญาตรี พ.ศิ. 2559 ระบับัการศิึกษา ใน้ระดัับัปริญญาตรี 
ม่หาวิิทยาลััยใช้ระบับัทวิิภาค โดัย 1 ปีการศิกึษาแบัง่อัอักเปน็้ 2 ภาคการ
ศึิกษาปกติ ใน้หนึ้�งภาคการศึิกษาหนึ้�งปกติ มี่ระยะเวิลัาการศึิกษาไม่่น้้อัย
กว่ิา 15 สัูปดัาห์ แลัะอัาจมี่ภาคการศึิกษาฤดูัร้อัน้ได้ัโดัยระยะเวิลัาการ
ศึิกษาไม่่น้้อัยกว่ิา 8 สัูปดัาห์โดัยจัดัจำาน้วิน้ชั�วิโม่งเรียน้ขอังแต่ลัะกระบัวิน้
วิิชาให้เท่ากับัภาคการศึิกษาปกติ
 1.2 การจัดการศึิกษาภาคฤดูร้อัน 
 อัาจมี่การจดััการเรียน้การสูอัน้ภาคฤดัรู้อัน้โดัยควิาม่เหน็้ชอับัจาก
คณะกรรม่การบัริหารหลัักสููตร 

 1.3 การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค 
 ไม่่มี่

2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน – เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอัน
 ภาคการศึิกษาที� 1  เดืัอัน้สิูงหาคม่ – เดืัอัน้ธัุน้วิาคม่  
 ภาคการศึิกษาที� 2  เดืัอัน้ม่กราคม่ – เดืัอัน้พฤษภาคม่ 
 ภาคฤดูัร้อัน้  เดืัอัน้มิ่ถุน้ายน้ – เดืัอัน้กรกฎิาคม่ 
 โดัยมี่รายลัะเอีัยดัดัังนี้�
 (1) ระยะเวิลัาการศึิกษา
 หลัักสููตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มี่จำาน้วิน้หน้่วิยกิตรวิม่ไม่่น้้อัยกวิ่า 
120 หน่้วิยกิต สูำาหรับัการลังทะเบีัยน้เรียน้เต็ม่เวิลัา ใช้เวิลัาศึิกษาไม่่เกิน้
 8 ปีการศิึกษา แลัะสูำาเร็จการศิึกษาไดั้ไม่่ก่อัน้ 8 ภาคการศิึกษาปกต ิ
สูำาหรับัการลังทะเบีัยน้เรียน้ไม่่เต็ม่เวิลัา ใช้เวิลัาศึิกษาไม่่เกิน้ 12 ปี
การศึิกษาแลัะสูำาเร็จการศึิกษาได้ัไม่่ก่อัน้ 14 ภาคการศึิกษาปกติ
 (2) การลังทะเบ่ัยนเร่ยน 
 เป็น้ไปตาม่ขอ้ับัังคบััม่หาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเน้ย ์ว่ิาด้ัวิยการศิกึษา
ระดัับัปริญญาตรี พ.ศิ. 2559 
 การลังทะเบ่ัยนเร่ยนม่หลัักเกณฑ์ิ ดังน่� 
 1. นั้กศึิกษาต้อังลังทะเบีัยน้เรียน้แลัะชำาระเงิน้ค่าหน่้วิยกิตแลัะ
ค่าธุรรม่เน้ียม่ต่างๆ ใน้แต่ลัะภาคการศิึกษาตาม่ระยะเวิลัาม่หาวิิทยาลััย
กำาหน้ดั
 2.  การลังทะเบีัยน้ใน้แต่ลัะภาคการศึิกษาปกติ นั้กศึิกษาต้อังลัง
ทะเบีัยน้ไม่่น้้อัยกว่ิา 9 หน่้วิยกิต แลัะไม่่เกิน้ 22 หน่้วิยกิต ใน้แต่ลัะภาค
การศึิกษาปกติสูำาหรับัการลังทะเบีัยน้เต็ม่เวิลัา แลัะให้ลังทะเบีัยน้ได้ั ไม่่
เกิน้ 9 หน่้วิยกิต ใน้แต่ลัะภาคการศึิกษาปกติ สูำาหรับัการลังทะเบีัยน้ไม่่
เต็ม่เวิลัา สู่วิน้การลังทะเบีัยน้ใน้ภาคฤดูัร้อัน้ไม่่เกิน้ 9 หน่้วิยกิต 
 3. การลังทะเบีัยน้ที�มี่จำาน้วิน้หน่้วิยกิตแตกต่างไปจากข้อั (2) อัาจ
ทำาได้ั ทั�งนี้�จะต้อังได้ัรับัการอันุ้มั่ติจากอัธิุการบัดีั หรือัผู้ที�อัธิุการบัดีั
ม่อับัหม่าย 
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 4. การลังทะเบัยีน้เรียน้จะตอ้ังไดัรั้บัควิาม่เหน็้ชอับัจากอัาจารยที์�
ปรึกษาแลัะถ้ารายวิิชาใดั มี่ข้อักำาหน้ดัเกี�ยวิกับัวิิชาที�ต้อังศึิกษาก่อัน้ 
(Pre - requisite) ซึ่ึ�งไดัก้ำาหน้ดัไว้ิใน้หลัักสููตร นั้กศึิกษาจะตอ้ังศึิกษาปฏิิบััติิ
ตาม่ข้อักำาหน้ดันั้�น้ก่อัน้ หรือัไดั้รับัอันุ้มั่ติเป็น้กรณีพิเศิษจึงจะม่ีสิูทธุิลัง
ทะเบีัยน้วิิชานั้�น้ๆ 
 5. นั้กศึิกษาที�มิ่ได้ัลังทะเบีัยน้ภายใน้ 2 สัูปดัาห์แรกขอังภาคการ
ศึิกษาปกติ หรือัภายใน้ 1 สัูปดัาห์แรกขอังภาคฤดูัร้อัน้ จะไม่่มี่สิูทธิุศึิกษา
ใน้ภาคการศึิกษานั้�น้ ยกเว้ิน้ใน้กรณีที�นั้กศึิกษามี่เหตุจำาเป็น้สุูดัวิิสัูย ต้อัง
ได้ัรับัอันุ้มั่ติให้ลังทะเบัยีน้เป็น้กรณพิีเศิษจากอัธุกิารบัดัหีรือัผู้ที�อัธิุการบัดัี
ม่อับัหม่าย
 การลังทะเบ่ัยนเร่ยนซ้ำำ�า 
 1. นั้กศึิกษาที�สูอับัตกใน้รายวิิชาเลืัอักจะลังทะเบีัยน้เรียน้วิิชานั้�น้
ซ้ึ่าอีักหรือัลังทะเบีัยน้เรียน้รายวิิชาอืั�น้แทน้ก็ได้ั 
 2. นั้กศึิกษาจะลังทะเบีัยน้เรียน้ซึ่ำ�ารายวิิชาที�เคยศึิกษาม่าเฉพาะ
ใน้รายวิิชาที�สูอับัได้ัระดัับัคะแน้น้ตำ�ากว่ิา C เท่านั้�น้
 (3) การวัิดผู้ลัแลัะการสูำาเร็จการศึิกษา
 1. เกณฑ์ิการวัิดผู้ลั
 การวัิดัผลัการศึิกษา เป็น้ไปตาม่ข้อับัังคับัม่หาวิิทยาลััยเอัเชีย
อัาคเน้ย์ ว่ิาด้ัวิยการศึิกษาระดัับัปริญญาตรี พ.ศิ. 2559 
 2. การสูำาเร็จการศึิกษา
 เป็น้ไปตาม่ขอ้ับัังคบััม่หาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเน้ย ์ว่ิาดัว้ิยการศิกึษา
ระดัับัปริญญาตรี พ.ศิ. 2559 
 การสูำาเร็จการศึิกษา นั้กศึิกษาที�สูำาเร็จการศึิกษาหลัักสููตรระดัับั
ปริญญาตรี ต้อังมี่คุณสูม่บััติดัังนี้� 
 2.1 จะต้อังสูอับัได้ัรายวิิชาครบัถ้วิน้ตาม่หลัักสููตรแลัะปฏิิบััติตาม่
ข้อักำาหน้ดัอืั�น้ๆ ที�ระบุัไว้ิใน้หลัักสููตรภายใน้ระยะเวิลัาที�กำาหน้ดั 
 2.2 ได้ัระดัับัคะแน้น้เฉลีั�ยสูะสูม่ตลัอัดัหลัักสููตรไม่่ตำ�ากว่ิา 2.00 
โดัยมี่ระดัับัคะแน้น้เฉลีั�ยกลุ่ัม่วิิชาแกน้ กลุ่ัม่วิิชาทักษะภาษา กลุ่ัม่วิิชา
ภาษาอัังกฤษเพื�อัธุุรกิจ แลัะกลุ่ัม่วิิชาเอักเลืัอัก จะต้อังไม่่ตำ�ากว่ิา 2.00
 2.3 ไม่่มี่พัน้ธุะด้ัาน้หนี้�สิูน้ใดัๆ กับัม่หาวิิทยาลััย 
 2.4 นั้กศึิกษาที�คาดัว่ิาจะสูำาเร็จการศึิกษา ให้ปฏิิบััติดัังนี้� 

  2.4.1 นั้กศึิกษาที�คาดัวิา่จะจบัใน้แตล่ัะภาคการศิกึษา ใหย้ื�น้
คำาร้อังขอัจบัการศึิกษา (ตาม่แบับั ท.ม่อัอั. 06) ที�สูำาน้ักทะเบีัยน้แลัะ
ประม่วิลัผลั ภายใน้ระยะเวิลัาที�ม่หาวิิทยาลััยกำาหน้ดั 
  2.4.2 นั้กศึิกษาที�ไม่่ยื�น้คำาร้อังขอัจบัการศึิกษา ตาม่ข้อั (1) 
ให้ถือัว่ิาไม่่ประสูงค์ที�ขอัจบัการศึิกษาใน้ภาคการศึิกษานั้�น้ๆ แลัะ
ม่หาวิิทยาลััยขอัสูงวิน้สิูทธิุ� ไ ม่่เสูน้อัรายชื�อัเพิ�ม่ขอัอันุ้มั่ติต่อัสูภา
ม่หาวิิทยาลััย

3. หลัักเกณฑ์ิการศึิกษาสูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจเป็นวิิชาโท

 นั้กศึิกษาที�ประสูงค์จะศึิกษาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจเป็น้วิิชาโท 
ต้อังศึิกษารายวิิชาใน้สูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจไม่่น้้อัยกว่ิา 18 หน่้วิยกิต
ดัังนี้�
631101 ทักษะการฟััง การพูดัภาษาอัังกฤษ 3 (3-0-6)
631102 ทักษะการอ่ัาน้ การเขียน้ภาษาอัังกฤษ 3 (3-0-6)
631103 โครงสูร้างไวิยากรณ์ภาษาอัังกฤษ 3 (3-0-6)  
631304 การแปลัเบืั�อังต้น้ 3 (3-0-6) 
6315xx วิิชาเอักเลืัอัก  3(2-2-5) หรือั 3 (3-0-6) 
6315xx วิิชาเอักเลืัอัก  3(2-2-5) หรือั 3 (3-0-6)

4. การให้ปริญญาเก่ยรตินิยม 

 เป็น้ไปตาม่ขอ้ับัังคบััม่หาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเน้ย ์ว่ิาด้ัวิยการศิกึษา
ระดัับัปริญญาตรี พ.ศิ. 2559 
 การให้ปริญญาเกียรตินิ้ยม่ใน้สูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจมี่
หลัักเกณฑ์ิ ดัังนี้�
 1. นักศึิกษาม่สิูทธิุ�ท่�จะได้รับัเก่ยรตินิยมต้อังม่คุณสูมบััติ ดังน่�
  1.1 มี่ระยะเวิลัาศึิกษาไม่่เกิน้ 8 ภาคการศึิกษาปกติ ทั�งนี้�ไม่่
นั้บัภาคการศึิกษาฤดูัร้อัน้ นั้บัเฉพาะภาคการศึิกษาที�ลังทะเบีัยน้เรียน้ 
นั้กศึิกษาที�ลังทะเบีัยน้เรียน้ใน้ภาคฤดูัร้อัน้ต่อัจากการศึิกษาสุูดัท้ายขอัง
หลัักสููตรไม่่มี่สิูทธิุ�ได้ัรับัเกียรตินิ้ยม่ 
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  1.2 นั้กศึิกษาที�มี่การโอัน้ย้ายสูาขาวิิชาหรือัคณะวิิชา ให้นั้บั
ระยะเวิลัาการศึิกษาตั�งแต่ปีการศึิกษาแรกที�เข้าเป็น้นั้กศึิกษาขอัง
ม่หาวิิทยาลััย
  1.3 สูอับัได้ัจำาน้วิน้หน่้วิยกิตครบัตาม่หลัักสููตร
  1.4 ไม่่เคยลังทะเบีัยน้เรียน้ซึ่ำ�าใน้รายวิิชาใดั
  1.5 ไม่่เคยไดั้รับัผลัการศิึกษาระดัับั F หรือัได้ัสัูญลัักษณ์ U 
ใน้รายวิิชาใดั
  1.6 ไม่่เป็น้นั้กศึิกษาที�เทียบัวิิชาเรียน้แลัะโอัน้หน่้วิยกิต
ระหว่ิางการศึิกษาใน้ระบับัหรือัเทียบัโอัน้ควิาม่รู้แลัะการให้หน่้วิยกิตจาก
การศึิกษาน้อักระบับัแลัะการศึิกษาตาม่อััธุยาศัิยเข้าสูู่การศึิกษาใน้ระบับั 
 2. การให้ปริญญาเก่ยรตินิยม แบ่ังเป็น 
  2.1 ปริญญาเกียรตินิ้ยม่อััน้ดัับัหนึ้�ง นั้กศึิกษามี่สิูทธิุ�ได้ัรับั
ปริญญาเกียรตินิ้ยม่อััน้ดัับัหนึ้�ง จะต้อังมี่คุณสูม่บััติตาม่ที�กำาหน้ดัไว้ิใน้ 
ข้อั (1) แลัะสูอับัได้ัค่าระดัับัคะแน้น้เฉลีั�ยสูะสูม่ตั�งแต่ 3.50 ขึ�น้ไป โดัยไม่่
เคยได้ัผลัการเรียน้ระดัับั D ใน้รายวิิชาใดั
  2.2 ปริญญาเกียรตินิ้ยม่อััน้ดัับัสูอัง นั้กศึิกษามี่สิูทธิุ�ได้ัรับั
ปริญญาเกียรตินิ้ยม่อััน้ดัับัสูอัง จะต้อังมี่คุณสูม่บััติ ตาม่ที�กำาหน้ดัไว้ิใน้
ข้อั (1) แลัะสูอับัได้ัค่าระดัับัคะแน้น้เฉลีั�ยสูะสูม่ตั�งแต่ 3.25 ขึ�น้ไป 
 3. ในกรณ่ท่�นักศึิกษาลังทะเบ่ัยนเร่ยนเกินกว่ิาจำานวินหน่วิยกิต
ท่�กำาหนดไว้ิในหลัักสููตร ค่าระดัับัคะแน้น้เฉลีั�ยสูะสูม่ใน้ ข้อั 2(2.1) แลัะ
ข้อั 2(2.2) ให้คำาน้วิณจากรายวิิชาแลัะจำาน้วิน้หน่้วิยกิตที�กำาหน้ดัไว้ิใน้
หลัักสููตร
  4. ภาษาท่�ใช้ในการเร่ยนการสูอัน
 หลัักสููตรปรญิญาศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกจิ
ใช้ภาษาไทยแลัะภาษาต่างประเทศิที�เกี�ยวิข้อัง เช่น้ ภาษาอัังกฤษ ภาษา
ฝรั�งเศิสู ภาษาญี�ปุ�น้เป็น้หลัักใน้การเรียน้การสูอัน้

คุณสูมบััติขอังผูู้้เข้าศึิกษา
 เป็น้ไปตาม่ขอ้ับัังคบััม่หาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเน้ย ์ว่ิาดัว้ิยการศิกึษา
ระดัับัปริญญาตรี พ.ศิ. 2559 
 บุัคคลัที�มี่สิูทธิุ�เข้ารับัการคัดัเลืัอักเพื�อัศึิกษาต่อัใน้ระดัับัปริญญา

ตรี สูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจต้อังมี่คุณสูม่บััติ ดัังนี้�
 1. จบัการศิึกษาระดัับัมั่ธุยม่ศึิกษาตอัน้ปลัาย (ม่.6) หรือัไดั้
ประกาศินี้ยบััตรเทียบัเท่าจากกระทรวิงศึิกษาธิุการ
 2. ใน้กรณีที�เป็น้ผู้สูำาเร็จการศึิกษาหลัักสููตรจากสูถาน้ศิกึษาใน้ต่าง
ประเทศิจะต้อังได้ัรับัการรับัรอังการเทียบัควิาม่รู้ จากกระทรวิงศึิกษาธิุการ
ขอังไทย
 3. มี่ควิาม่ประพฤติเรียบัร้อัย ไม่่เป็น้ผู้บักพร่อังใน้ศีิลัธุรรม่
คุณธุรรม่แลัะม่ารยาทอััน้ดีั
 4. ไม่่เป็น้คน้วิิกลัจริต หรือัโรคติดัต่อัร้ายแรง
 5. ไม่่เป็น้ผู้มี่ควิาม่ประพฤติเสืู�อัม่เสีูยอัยา่งร้ายแรง
 6. ไม่่เคยเป็น้ผู้ต้อังคดีัเกี�ยวิกับัยาเสูพติดัหรือัควิาม่ผิดัตาม่
ประม่วิลักฎิหม่ายอัาญา

ระบับัการศึิกษา
 แบับัชั�น้เรียน้ 

การเท่ยบัโอันหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยนข้าม
มหาวิิทยาลััย
 เป็น้ไปตาม่ขอ้ับัังคบััม่หาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเน้ย ์ว่ิาด้ัวิยการศิกึษา
ระดัับัปริญญาตรี พ.ศิ. 2559 
 นั้กศึิกษาที�เคยศึิกษาใน้สูถาบััน้อุัดัม่ศึิกษาอืั�น้ม่าก่อัน้ เมื่�อัเข้า
ศึิกษาใน้หลัักสููตรนี้� สูาม่ารถเทียบัโอัน้หน่้วิยกิตไดั้ ทั�งนี้�ให้เป็น้ไปตาม่
ประกาศิกระทรวิงศึิกษาธิุการแลัะระเบัียบัม่หาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเน้ย ์
ว่ิาด้ัวิยการเทียบัโอัน้ผลัการเรียน้ระดัับัปริญญาเข้าสูู่การศึิกษาใน้ระบับั 
แลัะหลัักเกณฑ์ิการศึิกษาปริญญาที�สูอังระดัับัปริญญาตรี

หลัักสููตร
 1. จำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอัดหลัักสููตร  
 จำาน้วิน้หน่้วิยกิตรวิม่ตลัอัดัหลัักสููตร 132 หน่้วิยกิต 
 2. โครงสูร้างหลัักสููตร
 โครงสูร้างหลัักสููตร แบั่งเป็น้หม่วิดัวิิชาที�สูอัดัคลั้อังกับัที�กำาหน้ดั

435



ไว้ิใน้เกณฑ์ิม่าตรฐาน้หลัักสููตรขอังกระทรวิงศึิกษาธิุการ ดัังนี้� 
1) หมวิดวิิชาศึิกษาทั�วิไป ไม่น้อัยกว่ิา 30 หน่วิยกิต 
 1. กลุ่ัม่วิิชาม่นุ้ษยศิาสูตร์  6 หน่้วิยกิต
 2. กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศิาสูตร์  6 หน่้วิยกิต
 3. กลุ่ัม่วิิชาภาษา 12 หน่้วิยกิต
 4. กลุ่ัม่วิิชาวิิทยาศิาสูตร์แลัะคณิตศิาสูตร์  6 หน่้วิยกิต 
2) หมวิดวิิชาเฉพาะ   ไม่น้อัยกว่ิา 96  หน่วิยกิต 
 2.1 วิิชาแกน้ 15 หน่้วิยกิต
 2.2 วิิชาเฉพาะด้ัาน้
   2.2.1 กลุ่ัม่วิิชาทักษะภาษา 15 หน่้วิยกิต
  2.2.2 กลุ่ัม่วิิชาภาษาอัังกฤษเพื�อัธุุรกิจ 21 หน่้วิยกิต
  2.2.3 กลุ่ัม่วิิชาการบัริหารธุุรกิจ 9 หน่้วิยกิต  
  2.3 วิิชาเอักเลืัอัก 18 หน่้วิยกิต
  2.4 วิิชาโท 18 หน่้วิยกิต
3) หมวิดวิิชาเล่ัอักเสูร่ ไม่น้อัยกว่ิา 6 หน่วิยกิต
 3..3 รายวิิชา
 รายวิิชาที�เปดิัสูอัน้ใน้หลัักสููตร ศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาภาษา
อัังกฤษธุุรกิจ ประกอับัด้ัวิย ตัวิเลัข 6 หลััก ดัังรายลัะเอีัยดัต่อัไปนี้�
 1. ควิามหมายขอังรหัสูประจำาวิิชา
 ควิาม่หม่ายขอังรหัสูประจำาวิิชาใน้หลัักสููตร ประกอับัด้ัวิย เลัข
อัารบิัค 6 หลััก รหัสูวิิชาใช้เลัขอัารบิัค 6 หลััก น้ำาหน้้าชื�อัวิิชาทุกวิิชาใน้
หลัักสููตร ดัังนี้�
 รหัสูวิิชาหมวิดวิิชาศึิกษาทั�วิไป

6 0 0 X X X

 รหัสูวิิชาหม่วิดัวิิชาศิึกษาทั�วิไป ใช้เลัขหลัักแสูน้ หลัักหมื่�น้ แลัะ
หลัักพัน้
  เลัข 600 น้ำาหน้้ารหัสูวิิชาทุกวิิชา
 เลัขหลัักร้อัย หม่ายถึง กลุ่ัม่วิิชา ดัังนี้�
  1 หม่ายถึง กลุ่ัม่วิิชาม่นุ้ษยศิาสูตร์
  2 หม่ายถึง กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศิาสูตร์

  3 หม่ายถึง กลุ่ัม่วิิชาภาษา
  4 หม่ายถึง กลุ่ัม่วิิชาวิิทยาศิาสูตร์แลัะคณิตศิาสูตร์
 รหัสูวิิชาหมวิดวิิชาเฉพาะคณะศิิลัปศิาสูตร์แลัะวิิทยาศิาสูตร์

6 3 X X X X

 
 2.1 เลัขหลัักแสูน้ หลัักหมื่�น้ หม่ายถึง คณะ
  63 หม่ายถึง คณะศิิลัปศิาสูตร์แลัะวิิทยาศิาสูตร์
  2.2 เลัขหลัักพัน้ เลัข 1 หม่ายถึง รายวิิชาขอังสูาขาภาษาอัังกฤษ
ธุุรกิจ
 2.3 เลัขหลัักร้อัย หม่ายถึง ...
  เลัข 1 หม่ายถึง  รายวิิชาแกน้
  เลัข 2 หม่ายถึง  รายวิิชาทักษะภาษา
  เลัข 3 หม่ายถึง  รายวิิชาภาษาอัังกฤษเพื�อัธุุรกิจ
  เลัข 4 หม่ายถึง  รายวิิชาการบัริหารธุุรกิจ
  เลัข 5 หม่ายถึง  รายวิิชาเอักเลืัอัก
  เลัข 6 หม่ายถึง  รายวิิชาโท ภาษาฝรั�งเศิสู
  เลัข 7 หม่ายถึง  รายวิิชาโท ภาษาญี�ปุ�น้
  เลัข 8 หม่ายถึง  รายวิิชาเลืัอักเสูรี
 2.4 เลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่้วิย หม่ายถึง เลัขลัำาดัับัวิิชาใน้แต่ลัะ
กลุ่ัม่วิิชา
 ตัวิเลัขแสูดังจำาน้วิน้หน่้วิยกิต (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้ัวิยตน้เอัง) 
เช่น้ 3(2-2-5) หม่ายถึง ใน้รายวิิชานั้�น้มี่ 3 หน่้วิยกิต จัดัการเรียน้การสูอัน้
แบับับัรรยาย 2 ชั�วิโม่ง แบับัฝึกปฏิิบััติการใน้ห้อังปฏิิบััติการ หรือัสูถาน้ที�
อืั�น้ใดั จำาน้วิน้ 2 ชั�วิโม่ง แลัะศึิกษาด้ัวิยตน้เอัง จำาน้วิน้ 5 ชั�วิโม่ง

วิิชาบัังคับัก่อัน
  หม่ายควิาม่ว่ิาวิิชาที�นั้กศึิกษาลังทะเบีัยน้เรียน้วิิชานั้�น้ จะต้อังผ่าน้
การเรียน้ใน้รายวิิชาที�ระบุัไว้ิก่อัน้ เพื�อัให้เกิดัผลัสัูม่ฤทธิุ�ทางการเรียน้ใน้
รายวิิชานั้�น้ นั้กศิกึษาจะตอ้ังผา่น้การเรียน้แลัะการประเม่นิ้ผลัใน้วิิชาบัังคบัั
ก่อัน้แล้ัวิโดัยได้ัระดัับัคะแน้น้ A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือั S
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รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร 
 1) หมวิดวิิชาศิึกษาทั�วิไป 30 หน่วิยกิต ประกอับัด้ัวิยรายวิิชา
แลัะจำาน้วิน้หน่้วิยกิตดัังต่อัไปนี้�
 กลุ่ัมวิิชามนุษยศิาสูตร์ ให้เล่ัอักศึิกษาจากรายวิิชาต่อัไปน่� 
จำานวิน 6 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
600101 ดัน้ตรีกับัชีวิิต 3(3-0-6)
 (Music and Life)
600102 ม่นุ้ษย์กับัคุณค่าทางอัารยธุรรม่ 3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาแลัะศิาสูน้าเพื�อัคุณค่าชีวิิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุูน้ทรียภาพขอังชีวิิต 3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
600105 ม่นุ้ษย์กับัการใช้เหตุผลั 3(3-0-6)
 (Man and Reasoning)
600106 จิตสูำานึ้กสูาธุารณะ 3(3-0-6)  
 (Public Minded Spirit)
 กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศิาสูตร์ ให้เล่ัอักศึิกษาจากรายวิิชาต่อัไปน่�  
จำานวิน 6 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
600201 จิตวิิทยาเพื�อัการดัำาเนิ้น้ชีวิิต 3(3-0-6)
 (Psychology for Living)
600202 วิิถีขอังสัูงคม่ 3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสูริม่สูร้างคุณภาพชีวิิต 3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)
600204 ควิาม่สูง่าแห่งตน้ 3(3-0-6)
 (Personality Development)

600205 ควิาม่เป็น้พลัเมื่อังใน้กระแสูโลักาภิวัิตน์้ 3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
600206 กฎิหม่ายใน้การดัำาเนิ้น้ชีวิิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207 เศิรษฐกิจพอัเพียงแลัะการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิิทยาเชิงบัวิก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology)
 กลุ่ัมวิิชาภาษา ให้เล่ัอักศึิกษาจากรายวิิชาต่อัไปน่�  
จำานวิน 12 หน่วิยกิต
 ให้เล่ัอักเร่ยนรายวิิชาท่�เป็นวิิชาภาษาอัังกฤษไม่น้อัยกวิ่า 6 
หน่วิยกิต แลัะให้เลืัอักเรียน้อีัก 6 หน่้วิยกิต จะเป็น้รายวิิชาภาษาอัังกฤษ
หรือัภาษาอืั�น้ๆ ก็ได้ั
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
600301 ภาษาอัังกฤษใน้ชีวิิตประจำาวัิน้ 3(2-2-5)
 (English in Daily Life)
600302 ภาษาอัังกฤษเพื�อัการสืู�อัสูาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
600303 ภาษาอัังกฤษแบับับูัรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated English)
600304 การฟััง การพูดั ภาษาอัังกฤษ 3(3-0-6)
 (Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี�ปุ�น้ใน้ชีวิิตประจำาวัิน้ 3(3-0-6)
 (Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีน้ใน้ชีวิิตประจำาวัิน้ 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั�งเศิสูใน้ชีวิิตประจำาวัิน้ 3(3-0-6)
 (French in Daily Life)
600308 ภาษาเวีิยดัน้าม่ใน้ชีวิิตประจำาวัิน้ 3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)
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600309 ภาษาพม่่าใน้ชีวิิตประจำาวัิน้ 3(3-0-6)
 (Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขม่รใน้ชีวิิตประจำาวัิน้ 3(3-0-6)
 (Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)
 (Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพื�อัการสืู�อัสูาร 3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
600313 วิรรณศิิลัป์เพื�อัชีวิิต 3(3-0-6)
 (Literary Arts for All)
 กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศิาสูตร์แลัะคณิตศิาสูตร์ ให้เล่ัอักศิึกษาจาก
รายวิิชาต่อัไปน่� จำานวิน 6 หน่วิยกิต 
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
600401 คอัม่พิวิเตอัร์แลัะการประยุกต์สูร้างประโยชน์้ 3(3-0-6)
 ใน้ชีวิิตประจำาวัิน้
 (Computer and Applications Benefits 
 for Everyday Life)
600402 วิิทยาศิาสูตร์แลัะเทคโน้โลัยีเพื�อัชีวิิตสูมั่ยใหม่่ 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิิตกับัสิู�งแวิดัล้ัอัม่ 3(3-0-6)
 (Life and Environment)
600404 การจัดัการสูารสูน้เทศิยคุใหม่่ 3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
600405 เทคโน้โลัยีสูารสูน้เทศิเพื�อังาน้เอักสูารแลัะ 3(3-0-6)
 การน้ำาเสูน้อั 
 (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406 คณิตศิาสูตร์แลัะสูถิติทั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)

600407 คณิตศิาสูตร์ทั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics)
600408 สูถิติเพื�อัการจัดัการแลัะการตัดัสิูน้ใจ 3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision)

2) หมวิดวิิชาเฉพาะ จำานวิน 96 หน่วิยกิต
 2.1) วิิชาแกน จำานวิน 15 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
631101 ทักษะการฟััง การพูดัภาษาอัังกฤษ 3(3-0-6)
 (English Listening and Speaking)
631102 ทักษะการอ่ัาน้ การเขียน้ภาษาอัังกฤษ 3(3-0-6)
 (English Reading and Writing)
631103 โครงสูร้างไวิยากรณ์ภาษาอัังกฤษ 3(3-0-6)
 (English Grammatical Structure)
631104 ภาษาศิาสูตร์ภาษาอัังกฤษเบืั�อังต้น้ 3(3-0-6)
 (Introduction to English Linguistics)
631105 วิรรณคดีัอัังกฤษเบืั�อังต้น้ 3(3-0-6)
 (Introduction to English Literature)
 2.2) วิิชาเฉพาะด้าน  
 2.2.1 กลุ่ัมวิิชาทักษะภาษา จำานวิน 15 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
631201 การพัฒิน้างาน้เขียน้ภาษาอัังกฤษเชิงวิิชาการ 3(3-0-6)
 (Academic English Writing Development)
631202 การสืู�อัสูารภาษาอัังกฤษข้าม่วัิฒิน้ธุรรม่ 3(3-0-6)
 (English Communication across Cultures)
631203 สัูทศิาสูตร์ภาษาอัังกฤษ 3(2-2-5)
 (English Phonetics)
631204 การพูดัภาษาอัังกฤษต่อัที�ชุม่ชน้ 3(2-2-5)
 (English Public Speaking)
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631205 ภาษาอัังกฤษเพื�อัการศึิกษาต่อัแลัะอัาชีพ 3(3-0-6)
 (English for Further Study and Career)
 2.2.2 กลุ่ัมวิิชาภาษาอัังกฤษเพ่�อัธุุรกิจ จำานวิน 21 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
631301 ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ 1 3(2-2-5)
 (Business English 1)
631302 ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ 2 3(2-2-5)
 (Business English 2)
631303 ภาษาอัังกฤษธุุรกิจใน้มั่ลัติมี่เดีัย 3(3-0-6)
 (Business English in Multimedia)
631304 การแปลัเบืั�อังต้น้ 3(3-0-6)
 (Basic Translation)
631305 การแปลัทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Business Translation)
631306 ประสูบัการณ์วิิชาชีพ 6(0-540-0)
 (Professional Internship)
 2.2.3 กลุ่ัมวิิชาการบัริหารธุุรกิจ จำานวิน 9 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
631401 ควิาม่รู้เกี�ยวิกับัธุุรกิจเบืั�อังต้น้ 3(3-0-6)
 (Introduction to Business)
631402 อุัตสูาหกรรม่การท่อังเที�ยวิแลัะการโรงแรม่ 3(3-0-6)
 (Hotel and Travel Industry)
631403 การสืู�อัสูารทางธุุรกิจแลัะการประชาสัูม่พัน้ธ์ุ 3(3-0-6) 
 (Business Communication and Public Relations)
 

2.3) กลุ่ัมวิิชาเอักเล่ัอัก จำานวิน 18 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง) 
631501 ภาษาอัังกฤษเพื�อัธุุรกิจการบัริการ 3(3-0-6)
 (English for Hospitality and Management)
631502 ภาษาอัังกฤษเพื�อัธุุรกิจการท่อังเที�ยวิ 3(3-0-6)
 (English for Tourism Business)
631503 ภาษาอัังกฤษสูำาหรับัการติดัต่อังาน้ 3(3-0-6)
 (English for Professional Contacts)
631504 ภาษาอัังกฤษเพื�อัวิิชาชีพมั่คคุเทศิก์ 3(3-0-6) 
 (English for Tourist Guides)
631505 ภาษาอัังกฤษเพื�อัการเจรจาต่อัรอังทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (English for Business Negotiation)
631506 ภาษาอัังกฤษสูำาหรับัเลัขานุ้การใน้อังค์กรข้าม่ชาติ 3(3-0-6)
 (English for Secretary in Multinational Corporations)
631507 ภาษาอัังกฤษเพื�อัธุุรกิจการบิัน้ 3(3-0-6)
 (English for Airline Business)
631508 วัิฒิน้ธุรรม่ชน้ชาติที�ใช้ภาษาอัังกฤษ 3(3-0-6) 
 (English Speaking Culture)
631509 การโต้วิาทีภาษาอัังกฤษ 3(2-2-5)
 (English Debate)
631510 การศึิกษาอิัสูระ 3(3-0-6) 
 (Independent Study)
631511 ภาษาอัังกฤษสูำาหรับัสืู�อัสูารม่วิลัชน้ 3(3-0-6) 
 (English for Mass Media)
631512 ภาษาอัังกฤษใน้ฐาน้ะที�เป็น้ภาษาโลัก 3(3-0-6)  
 (Global English)
631513 ภาษาอัังกฤษใน้อังค์กรข้าม่ชาติ 3(3-0-6)
 (English in Multinational Corporations)
631514 ภาษาอัังกฤษเพื�อัการสืู�อัสูารใน้อังค์กร 3(3-0-6) 
 (English for Organizational Communication)
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2.4) วิิชาโท จำานวิน 18 หน่วิยกิต
 2.4.1 วิิชาโทภาษาฝรั�งเศิสู รายวิิชาบัังคับั จำานวิน 12 
หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
631601 ภาษาฝรั�งเศิสู 1 3(3-0-6)
 (French 1)
631602 ภาษาฝรั�งเศิสู 2 3(3-0-6)
 (French 2)
631603 ภาษาฝรั�งเศิสู 3 3(3-0-6)
 (French 3)
631604 วัิฒิน้ธุรรม่ฝรั�งเศิสู 3(3-0-6)
 (French Culture)
 รายวิิชาเล่ัอัก จำานวิน 6 หน่วิยกิต
631605 สูน้ทน้าภาษาฝรั�งเศิสู 3(3-0-6)
 (French Conversation)
631606 ภาษาฝรั�งเศิสูธุุรกิจ 3(2-2-5)
 (Business French)
631607 ภาษาฝรั�งเศิสูเพื�อัการท่อังเที�ยวิ 3(2-2-5)  
 (French for Tourism)
631608 ภาษาฝรั�งเศิสูเพื�อัการโรงแรม่ 3(2-2-5)
 (French for Hotel Services)
631609 การอ่ัาน้ภาษาฝรั�งเศิสู 3(3-0-6)
 (French Reading)
631610 การแปลัภาษาฝรั�งเศิสู 3(3-0-6)
 (French Translation)
 

2.4.2 วิิชาโทภาษาญ่�ปุ�น
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
631701 ภาษาญี�ปุ�น้ 1 3(3-0-6)
 (Japanese 1)
631702 ภาษาญี�ปุ�น้ 2 3(3-0-6)
 (Japanese 2)
631703 ภาษาญี�ปุ�น้ 3 3(3-0-6)
 (Japanese 3)
631704 สูน้ทน้าภาษาญี�ปุ�น้ 1  3(3-0-6)
 (Japanese Conversation 1)
 รายวิิชาเล่ัอัก จำานวิน 6 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
631705 สูน้ทน้าภาษาญี�ปุ�น้ 2  3(3-0-6)
 (Japanese Conversation 2)
631706 การอ่ัาน้แลัะรายงาน้ภาษาญี�ปุ�น้  3(3-0-6)
 (Japanese Reading and Reporting)
631707 การเขียน้ภาษาญี�ปุ�น้  3(3-0-6)
 (Japanese Writing) 
631708 การแปลัภาษาญี�ปุ�น้  3(3-0-6)
 (Japanese Translation)
631709 ภาษาญี�ปุ�น้ธุุรกิจ  3(2-2-5)
 (Business Japanese)
631710 ภาษาญี�ปุ�น้เพื�อัการท่อังเที�ยวิ 3(3-0-6)
 (Japanese for Tourism)
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 2.4.3 วิิชาโทนอักสูาขา 
 การศึิกษาวิิชาโทน้อักสูาขาแลัะคณะ ให้ศึิกษาตาม่ข้อักำาหน้ดัแลัะ
เงื�อัน้ไขขอังหลัักสููตรวิิชาโทสูาขานั้�น้ๆ แลัะหากม่ีจำาน้วิน้หน้่วิยกิตขอัง
วิิชาโทน้อักสูาขาไม่่ครบัตาม่ที�กำาหน้ดั ให้เลืัอักศึิกษารายวิิชาต่างๆ ที�เปิดั
สูอัน้ใน้ม่หาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเน้ย ์ให้ครบัตาม่จำาน้วิน้หน่้วิยกิตที�กำาหน้ดั
 ทั�งนี้� ยกเว้ิน้รายวิิชาใน้หม่วิดัวิิชาศึิกษาทั�วิไป
 
3) หมวิดวิิชาเล่ัอักเสูร่ จำานวิน 6 หน่วิยกิต
 เลืัอักศึิกษาจากรายวิิชาต่อัไปนี้� หรือัรายวิิชาอืั�น้ที�เปิดัสูอัน้ใน้
ม่หาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเน้ย์
รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้วิยตนเอัง)
631801 ภาษาอัังกฤษจากสืู�อับััน้เทิง 3(3-0-6)
 (Edutainment English)
631802 ภาษาอัังกฤษจากสืู�อัอิัน้เทอัร์เน้ต 3(3-0-6)
 (Internet English)
631803 ธุุรกิจการบิัน้ 3(3-0-6)
 (Airline Business)
631804 เทคนิ้คการจัดัสัูม่ม่น้า 3(3-0-6)
 (Seminar Techniques)
631805 ควิาม่รู้ทั�วิไปเกี�ยวิกับัประชาคม่อัาเซีึ่ยน้ 3(3-0-6) 
 (Introduction to ASEAN Community)
631806 ภาษาแลัะวัิฒิน้ธุรรม่อัาเซีึ่ยน้ 3(3-0-6)
 (ASEAN Languages and Cultures)
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ปีท่� 1 ภาคการศึิกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชา        หน่วิยกิต

หมวิดวิิชาศึิกษาทั�วิไป

6001XX กลุ่ัม่วิิชาม่นุ้ษยศิาสูตร์ 3(3-0-6)
6002XX กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศิาสูตร์ 3(3-0-6)
6003XX กลุ่ัม่วิิชาภาษา 1 3(x-x-x)
6003XX กลุ่ัม่วิิชาภาษา 2 3(x-x-x)
6004XX กลุ่ัม่วิิชาวิิทยาศิาสูตร์แลัะคณิตศิาสูตร์ 3(x-x-x)
XXXXXX หม่วิดัวิิชาเลืัอักเสูรี 3(x-x-x)
  รวิม 18(xx-x-xx)

ปีท่� 1 ภาคการศึิกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชา หน่วิยกิต

หมวิดวิิชาศึิกษาทั�วิไป

6001XX กลุ่ัม่วิิชาม่นุ้ษยศิาสูตร์ 3(3-0-6)
6002XX กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศิาสูตร์ 3(3-0-6)
6003XX กลุ่ัม่วิิชาภาษา 1 3(x-x-x)
6003XX กลุ่ัม่วิิชาภาษา 2 3(x-x-x)
6004XX กลุ่ัม่วิิชาวิิทยาศิาสูตร์แลัะคณิตศิาสูตร์ 3(x-x-x)
วิิชาโท
631601 ภาษาฝรั�งเศิสู 1 หรือั  3(3-0-6)
631701 ภาษาญี�ปุ�น้ 1
	 	 รวม	18(xx-x-xx)

แผู้นการศึิกษา หลัักสููตรศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจ
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จการศึิกษาระดับัมัธุยมศึิกษาตอันปลัายหร่อัเท่ยบัเท่า

ปีท่� 2 ภาคการศึิกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาแกน
631101 ทักษะการฟััง การพูดัภาษาอัังกฤษ 3(3-0-6)
631102 ทักษะการอ่ัาน้ การเขียน้ภาษาอัังกฤษ 3(3-0-6)
631103 โครงสูร้างไวิยากรณ์ภาษาอัังกฤษ 3(3-0-6)
631104 ภาษาศิาสูตร์ภาษาอัังกฤษเบืั�อังต้น้  3(3-0-6)
วิิชาการบัริหารธุุรกิจ
631401 ควิาม่รู้เกี�ยวิกับัธุุรกิจเบืั�อังต้น้ 3(3-0-6)
วิิชาโท
631602 ภาษาฝรั�งเศิสู 2 หรือั  3(3-0-6)
631702 ภาษาญี�ปุ�น้ 2 
  รวิม 18(18-0-36)

ปีท่� 2 ภาคการศึิกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาแกน
631105 วิรรณคดีัอัังกฤษเบืั�อังต้น้ 3(3-0-6)
วิิชาทักษะภาษา
631203 สัูทศิาสูตร์ภาษาอัังกฤษ 3(2-2-5)
วิิชาภาษาอัังกฤษเพ่�อัธุุรกิจ
631301 ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ 1 3(2-2-5)
631303 ภาษาอัังกฤษธุุรกิจใน้มั่ลัติมี่เดีัย 3(3-0-6)
วิิชาการบัริหารธุุรกิจ
631402 อุัตสูาหกรรม่การท่อังเที�ยวิแลัะการโรงแรม่ 3(3-0-6)
วิิชาโท
631603 ภาษาฝรั�งเศิสู 3 หรือั 3(3-0-6)
631703 ภาษาญี�ปุ�น้ 3 
  รวิม 18(16-4-34)
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ปีท่� 3 ภาคการศึิกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาทักษะภาษา
631202 การสืู�อัสูารภาษาอัังกฤษข้าม่วัิฒิน้ธุรรม่ 3(3-0-6)
631204 การพูดัภาษาอัังกฤษต่อัที�ชุม่ชน้ 3(2-2-5)
วิิชาภาษาอัังกฤษเพ่�อัธุุรกิจ
631304 การแปลัเบืั�อังต้น้ 3(3-0-6)
วิิชาเอักเล่ัอัก
6315XX รายวิิชาเอักเลืัอัก 1 3(x-x-x)
6315XX รายวิิชาเอักเลืัอัก 2 3(x-x-x)
วิิชาโท
6316XX วิิชาโท 1 รายวิิชา (6316XX หรือั 6317XX)
6317XX  3(3-0-6)
  รวิม 18(xx-x-xx)

แผู้นการศึิกษา หลัักสููตรศิิลัปศิาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจ
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จการศึิกษาระดับัมัธุยมศึิกษาตอันปลัายหร่อัเท่ยบัเท่า

ปีท่� 4 ภาคการศึิกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาทักษะภาษา
631205 ภาษาอัังกฤษเพื�อัการศึิกษาต่อัแลัะอัาชีพ 3(3-0-6)
วิิชาภาษาอัังกฤษเพ่�อัธุุรกิจ
631305 การแปลัทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
วิิชาเอักเล่ัอัก
6315XX รายวิิชาเอักเลืัอัก 1 3(x-x-x)
6315XX รายวิิชาเอักเลืัอัก 2 3(x-x-x)
6316XX วิิชาโท 1 รายวิิชา (6316XX หรือั 6317XX)
6317XX  3(3-0-6)
XXXXXX หม่วิดัวิิชาเลืัอักเสูรี 3(x-x-x)
  รวิม 18(xx-x-xx)

ปีท่� 4 ภาคการศึิกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชา หน่วิยกิต

631306 ประสูบัการณ์วิิชาชีพ 6(0-540-0)
  รวิม 6(0-540-0)

ปีท่� 3 ภาคการศึิกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อัวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาทักษะภาษา

631201 การพัฒิน้างาน้เขียน้ภาษาอัังกฤษเชิงวิิชาการ 3(3-0-6)
วิิชาภาษาอัังกฤษเพ่�อัธุุรกิจ
631302 ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ 2 3(2-2-5)
วิิชาการบัริหารธุุรกิจ
631403 การสืู�อัสูารทางธุุรกิจแลัะการประชาสัูม่พัน้ธ์ุ 3(3-0-6)
วิิชาเอักเล่ัอัก
6315XX รายวิิชาเอักเลืัอัก 1
6315XX รายวิิชาเอักเลืัอัก 2 3(x-x-x)
วิิชาโท
631604 วัิฒิน้ธุรรม่ฝรั�งเศิสู หรือั
631704 สูน้ทน้าภาษาญี�ปุ�น้ 1 3(3-0-6)
  รวิม 18(xx-x-xx)
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หลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม  
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563)

1. ช่�อหลัักสููตร 
รหัสูหลัักสููตร       25381111102225
ภาษาไทยี           หลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิต
                       สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม
ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Technology Program in 
  Digital Technology and Innovation

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา
ช่�อเต็ม (ไทยี) เทคโนโลัยีีบััณฑิิต (เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม)
(อังกฤษ)     Bachelor of Technology (Digital   
  Technology and  Innovation)
ช่�อย่ีอ (ไทยี)  ทลั.บั. (เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม)
(อังกฤษ)      B.Tech. (Digital Technology and Innovation)

3. วิิชาเอกหร่อควิามเชี�ยีวิชาญเฉพาะของหลัักสููตร
 ไม่มี

4. จํิานวินหน่วิยีกิตที�เรียีนตลัอดิหลัักสููตร
 123 หน่วิยีกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั
 หลัักสููตรปริญญาตรี หลัักสููตร 4 ปี
 5.2 ประเภทของหลัักสููตร
 เป็นหลัักสููตรปริญญาตรีทางปฏิิบััติการ
 5.3 ภาษาที�ใช้
 การจัิดิการเรียีนการสูอนใช้ภาษาไทยี
 5.4 การรับัเข้าศึกษา
 รับันักศึึกษาไทยี แลัะนักศึึกษาต่างชาติที�สูามารถเข้าใจิภาษาไทยีได้ิ
เป็นอยี่างดีิ
 

 5.5 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น
 เป็นหลัักสููตรของสูถาบัันโดิยีเฉพาะ
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สํูาเร็จิการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียีงสูาขาวิิชาเดีิยีวิ

6. อาชีพที�สูามารถประกอบัได้ิหลัังสํูาเร็จิการศึกษา
 6.1 นักพัฒนาแอปพลิัเคชัน (Application Developer)
 6.2 นักพัฒนาโมบัายี (Mobile Developer)
 6.3 นักพัฒนาเว็ิบัแบับัฟููลัแสูต็ก (Full-Stack Developer)
 6.4 นักพัฒนาสู่วินฟูอนท์เอนด์ิ (Front-end Developer)
 6.5 นักวิิทยีาการข้อมูลั (Data Scientist)
 6.6 วิิศึวิกรข้อมูลั (Data Engineer)
 6.7 วิิศึวิกรคลัาวิด์ิ (Cloud Engineer)
 6.8 ผูู้้เชี�ยีวิชาญเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั (Digital Experts) 
      สูามารถประกอบัอาชีพได้ิตามที�ระบุั หรืออื�นๆ ยีกเว้ินอาชีพที�ต้อง
ขอใบัประกอบัวิิชาชีพ

7. สูถานที�จัิดิการเรียีนการสูอน
 คณะศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์ มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนยี์ 
หนองแขม กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสํูาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
 มุ่งเน้นการพัฒนาบััณฑิิตทั�งควิามรู้แลัะทักษะการปฏิิบััติงาน ด้ิาน
เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั พร้อมปฏิิบััติงานจิริงในสูถานประกอบัการ มีควิามรับั
ผิู้ดิชอบั จิริยีธรรม คุณธรรม สูามารถเรียีนรู้แลัะพัฒนาด้ิวิยีตนเองตลัอดิ
ชีวิิต
 1.2 ควิามสํูาคัญ
 มุ่งผู้ลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้เชี�ยีวิชาญปฏิิบััติ ในสูาขาวิิชาเทคโนโลัยีี
ดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม ตอบัสูนองควิามต้องการตลัาดิแรงงาน ตามเกณฑ์ิ
มาตรฐานการอุดิมศึึกษา สูอดิคล้ัองตามแผู้นพัฒนาเศึรษฐกิจิแลัะสัูงคม
แห่งชาติ แลัะนโยีบัายีเศึรษฐกิจิดิิจิิทัลั 
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1.3 วัิตถุประสูงค์
 1) เพื�อผู้ลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้ควิามสูามารถด้ิานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 
สูามารถนำาควิามรู้ไปประยุีกต์ใช้แลัะแก้ไขปัญหาในการปฏิิบััติงานได้ิทั�ง
ในภาครัฐแลัะเอกชน
 2) เพื�อผู้ลิัตทรัพยีากรบุัคคลัที�มีควิามรู้คู่คุณธรรม จิริยีธรรม 
สูามารถนำาควิามรู้ที�ได้ิไปประกอบัอาชีพ 
ทั�งลูักจ้ิางแลัะผูู้้ประกอบัการ ได้ิอยี่างมีควิามสุูข 
 3) เพื�อพัฒนาบัคุลัากรใหมี้ควิามสูามารถทั�งการเรียีนรู้ วิิจัิยี พัฒนา
แลัะการปฏิิบััตงิานจิริงทางด้ิานเทคโนโลัยีดิีิจิิทัลั เพื�อการพัฒนาเศึรษฐกิจิ
สัูงคม แลัะประเทศึชาติ
 1.4 อัตลัักษณ์ 
 มีควิามรู้รอบัด้ิาน คู่คุณธรรม เชี�ยีวิชาญปฏิิบััติ สูามารถเทคโนโลัยีี
ดิิจิิทัลั ระบับัการจิัดิการศึึกษา การดิำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของ
หลัักสููตร

1. ระบับัการจัิดิการศึกษา
 1.1 ระบับั
 ระบับัการศึึกษาใช้ระบับัการศึึกษาแบับัทวิิภาค โดิยี 1 ปีการศึึกษา
แบ่ังออกเป็น 2 ภาคการศึึกษา ซึึ่�ง 1 ภาคการศึึกษาปกติมีระยีะเวิลัาศึึกษา
ไม่น้อยีกว่ิา 15 สัูปดิาห์ แลัะภาคฤดูิร้อนให้กำาหนดิระยีะเวิลัาโดิยีสัูดิสู่วิน
เทียีบัเคียีงได้ิกับัการศึึกษาภาคปกติ ข้อกำาหนดิต่างๆ เป็นไปตามข้อบัังคับั
มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนย์ี ว่ิาด้ิวิยีการศึึกษาระดัิบัปริญญาตรี พ.ศึ. 2559  
แลัะ ข้อบัังคับัมหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนย์ี ว่ิาด้ิวิยีการศึึกษาระดัิบัปริญญา
ตรี (ฉบัับัที� 2) พ.ศึ. 2560 
 1.2 การจัิดิการศึกษาภาคฤดูิร้อน
 มีการจัิดิการเรียีนการสูอนการศึึกษาภาคฤดูิร้อน ทั�งนี�ให้ขึ�นอยีู่กับั
คณะกรรมการประจิำาหลัักสููตร แลัะคณะกรรมการบัริหารคณะ
ศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์ มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนยี์ โดิยีการศึึกษา
ภาคฤดูิร้อน กำาหนดิให้มีระยีะเวิลัาศึึกษาไม่น้อยีกว่ิา 8 สัูปดิาห์ แลัะ
จิำานวินหน่วิยีกิตเทียีบัเคียีงกันได้ิกับัการศึึกษาปกติ 
 1.3 การเทียีบัเคียีงหน่วิยีกิตในระบับัทวิิภาค
 ไม่มี

2. การดํิาเนินการหลัักสููตร
 2.1 การเรียีนการสูอน การลังทะเบีัยีน แลัะการวัิดิผู้ลั
 2.1.1 วัิน–เวิลัาในการดํิาเนินการเรียีนการสูอน
 วัิน–เวิลัาราชการปกติ
 - ภาคการศึึกษาที� 1 สิูงหาคม - ธันวิาคม  ไม่น้อยีกว่ิา 15 สัูปดิาห์
 - ภาคการศึึกษาที� 2 มกราคม - พฤษภาคม ไม่น้อยีกว่ิา 15 สัูปดิาห์  
 - ภาคฤดูิร้อน       มิถุนายีน - กรกฎาคม ไม่น้อยีกว่ิา 8 สัูปดิาห์
 ให้ใช้เวิลัาการศึึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึึกษา
 2.1.2 การลังทะเบีัยีนเรียีน 
 ในภาคการศึึกษาปกติ นักศึึกษาหลัักสููตรปริญญาตรีภาคปกติ จิะ
ต้องลังทะเบีัยีน ไม่น้อยีกว่ิา 9 หน่วิยีกิต แลัะไม่เกิน 22 หน่วิยีกิต สูำาหรับั
ในภาคการศึึกษาฤดิูร้อน ลังทะเบัียีนเรียีนไดิ้ไม่เกิน 9 หน่วิยีกิต หากมี
ควิามจิำาเป็นในการลังทะเบีัยีนเรียีนที�มีจิำานวินหน่วิยีกิตแตกต่างไปจิาก
เกณฑ์ิที�กำาหนดิข้างต้น อาจิทำาได้ิโดิยีการได้ิรับัอนุมัติจิากคณบัดีิ แต่ทั�งนี�
ต้องไม่กระทบักระเทือนต่อมาตรฐานการศึึกษา
 2.1.3 การวัิดิผู้ลัแลัะการสํูาเร็จิการศึกษา
 การวัิดิผู้ลัการศึึกษา  ให้เป็นไปตามระเบีัยีบัการวัิดิผู้ลัของ
มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนยี์
 การสูำาเร็จิการศึึกษา เป็นไปตามข้อบัังคับัมหาวิิทยีาลััยีเอเชียี
อาคเนย์ี ว่ิาด้ิวิยีการศึึกษาระดัิบัปริญญาตรี พ.ศึ. 2559 แลัะข้อบัังคับั
มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนย์ี ว่ิาด้ิวิยีการศึึกษาระดัิบัปริญญาตรี (ฉบัับัที� 2) 
พ.ศึ. 2560 
      
 การสํูาเร็จิการศึกษา ต้องมีคุณสูมบััติดัิงต่อไปนี� 
 1) จิะต้องสูอบัได้ิรายีวิิชาครบัถ้วินตามหลัักสููตร
 2) ไดิ้ระดัิบัคะแนนเฉลีั�ยีสูะสูมตลัอดิหลัักสููตรไม่ตำ�ากว่ิา 2.00 โดิยี
ระดัิบัคะแนนของกลุ่ัมวิิชาเอกบัังคับัรวิมกับัวิิชาเอกเลืัอกจิะต้องไม่ 
ตำ�ากว่ิา 2.00 
 อนุปริญญา การขอรับัอนุปริญญาสูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะ
นวัิตกรรม จิะต้องมีคุณสูมบััติดัิงนี�
 1) ได้ิศึึกษาลัักษณะวิิชาต่าง ๆ  แลัะมีจิำานวินหน่วิยีตามที�กำาหนดิไว้ิ
ในโครงสูร้างของหลัักสููตร 
 2) ได้ิระดัิบัคะแนนเฉลีั�ยีสูะสูมในขณะที�ขอรับัอนุปริญญาไม่ถึง 2.00 
แต่ไม่ตำ�ากว่ิา 1.75
 3) ไม่มีพันธะด้ิานหนี�สิูนใดิๆ กับัมหาวิิทยีาลััยี
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 4) คุณสูมบััติอื�น ๆ ตามแต่ลัะหลัักสููตรกำาหนดิ
 5) นักศึึกษาที�ประสูงค์จิะขออนุปริญญา ยีื�นคำาร้องแสูดิงควิามจิำานง
ที�สูำานักทะเบีัยีนแลัะประมวิลัผู้ลั
 6) กรณีการขออนุปริญญาไม่เป็นไปตามนี�ให้อธิการบัดิีเป็นผูู้้
พิจิารณาโดิยีคำาแนะนำา จิากคณะกรรมการวิิชาการ
 2.2 คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา
สูำาเร็จิการศึึกษาระดัิบัมัธยีมศึึกษาตอนปลัายีหรือเทียีบัเท่า หรือเทียีบัโอน
มาจิากสูถาบัันการศึึกษาแห่งอื�น ผู่้านการสูอบัคัดิเลัือกเข้าศึึกษาตาม
เกณฑ์ิของ สูกอ. หรือผู่้านการคัดิเลืัอก (รับัตรง) ตามข้อบัังคับัของ
มหาวิิทยีาลััยี คุณสูมบััติผูู้้ที�เข้าศึึกษาใหเ้ป็นไปตามข้อบัังคบััมหาวิิทยีาลััยี
เอเชียีอาคเนย์ี ว่ิาด้ิวิยีการศึึกษาระดัิบัปริญญาตรี พ.ศึ.2559 แลัะผูู้้ที�เข้า
ศึึกษาหลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวิตักรรม
ต้องมีคุณสูมบััติดัิงต่อไปนี�
 2.2.1 สูำาเร็จิการศึึกษาไม่ตำ�ากว่ิาชั�นมัธยีมศึึกษาตอนปลัายี (ม.6) 
หรือเทียีบัเท่า หรือประกาศึนียีบััตรวิิชาชีพ
 2.2.2 สูำาเร็จิการศึึกษาประกาศึนียีบััตรวิิชาชีพชั�นสููงหรือเทียีบัเท่า
หรืออนุปริญญา   
 2.2.3 ผู้่านการคัดิเลืัอกตามเกณฑิ์ของสูำานักงานคณะกรรมการ
อุดิมศึึกษา แลัะ/หรือ เป็นไปตามระเบัียีบัข้อบัังคับั การคัดิเลัือกของ
มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนยี์
 2.2.4 มีควิามประพฤติเรียีบัร้อยีไม่เป็นผูู้้บักพร่องในศีึลัธรรมแลัะ
มารยีาทอันดีิ
 2.2.5 มีร่างกายีแข็งแรง ไม่เป็นโรคที�สัูงคมรังเกียีจิ
 2.3  ระบับัการศึกษา
ระบับัการศึึกษาเป็นแบับัชั�นเรียีน แลัะเป็นไปตามระเบีัยีบัมหาวิิทยีาลััยี
เอเชียีอาคเนย์ี 
 2.4  การเทียีบัโอนหน่วิยีกิตรายีวิิชา
 การเทียีบัโอนหน่วิยีกิต รายีวิิชาแลัะการลังทะเบัียีนเรียีนข้าม
มหาวิิทยีาลััยี ให้เป็นไปตามหลัักเกณฑ์ิการเทียีบัโอนตามพระราชบััญญัติ
การศึึกษาแห่งชาติ พ.ศึ. 2562  ของสูำานักงานคณะกรรมการการ
อุดิมศึึกษา แลัะระเบัยีีบัมหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนยี ์ว่ิาดิว้ิยีการเทยีีบัโอน
ผู้ลัการเรียีนระดัิบัปริญญาเข้าสูู่การศึึกษาในระบับั พ.ศึ. 2559 แลัะ
ประกาศึมหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนย์ี เรื�องการลังทะเบีัยีนรายีวิิชา ข้าม
สูถาบััน

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุัรายีลัะเอียีดิดัิงต่อไปนี�   
 3.1.1 จํิานวินหน่วิยีกิต 
 หน่วิยีกิตรวิมตลัอดิหลัักสููตรไม่ตำ�ากว่ิา 123 หน่วิยีกิต
 3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
 นักศึึกษาจิะต้องลังทะเบีัยีนศึึกษารายีวิิชารวิมไม่น้อยีกว่ิา 123 
หน่วิยีกิต โดิยีได้ิศึึกษารายีวิิชาต่างๆ ครบัตามโครงสูร้างองค์ประกอบัแลัะ

ข้อกําหนดิของหลัักสููตร ดัิงนี�
 1) หมวิดิวิิชาศึกษาทั�วิไป 30  หน่วิยีกิต
ประกอบัด้ิวิยีกลุ่ัมวิิชาดัิงนี�   
 - กลุ่ัมวิิชามนุษยีศึาสูตร์     6 หน่วิยีกิต
  - กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศึาสูตร์     6 หน่วิยีกิต
  - กลุ่ัมวิิชาภาษา     12 หน่วิยีกิต
 - กลุ่ัมวิิชาวิิทยีาศึาสูตร์ แลัะคณิตศึาสูตร์    6 หน่วิยีกิต
2) หมวิดิวิิชาเฉพาะ    87 หน่วิยีกิต
 2.1 หมวิดิวิิชาเฉพาะพื�นฐาน  30 หน่วิยีกิต
 - กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศึาสูตร์   12   หน่วิยีกิต
 แลัะวิิทยีาศึาสูตร์    
 - กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางเทคโนโลัยีี     18 หน่วิยีกิต
 2.2 วิิชาเฉพาะด้ิาน   54 หน่วิยีกิต
 - กลุ่ัมวิิชาเทคโนโลัยีีเฉพาะสูาขา  51 หน่วิยีกิต
 - วิิชาเอกบัังคับั  36  หน่วิยีกิต
      - วิิชาเอกเลืัอก   15 หน่วิยีกิต
        - กลุ่ัมวิิชาโครงงาน    3 หน่วิยีกิต
 2.3 วิิชาการฝึึกประสูบัการณ์วิิชาชีพ/วิิชาบูัรณาการการเรียีนรู้ร่วิม
การทำางาน 3หน่วิยีกิต

3) หมวิดิวิิชาเล่ัอกเสูรี        6  หน่วิยีกิต
  จํิานวินหน่วิยีกิตรวิมตลัอดิหลัักสููตร             123  หน่วิยีกิต
 3.1.3  หลัักเกณฑ์ิการกําหนดิรหัสูวิิชา
คณะศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์มีหลัักเกณฑิ์การกำาหนดิรหัสูวิิชาของ
สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม โดิยีใช้เลัขอารบิัก 6 หลััก  นำา
หน้าชื�อทุกวิิชาในหลัักสููตร
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 1) เลัขหลัักแสูน หลัักหมื�น หมายีถึง คณะ หรือ หมวิดิวิิชาศึึกษา
ทั�วิไป ดัิงนี�
600xxx หมายีถึง หมวิดิวิิชาศึึกษาทั�วิไป
61xxxx หมายีถึง คณะวิิศึวิกรรมศึาสูตร์
62xxxx หมายีถึง คณะบัริหารธุรกิจิ
63xxxx หมายีถึง คณะศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์
64xxxx หมายีถึง คณะนิติศึาสูตร์
 2) เลัขหลัักพัน หมายีถึงสูาขาวิิชาหรือวิิชาแกนร่วิม ดัิงนี�
xx2xxx หมายีถึง สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม
 3) ตัวิเลัขหลัักร้อยีแสูดิงถึงกลุ่ัมวิิชา ดัิงนี�
หมวิดิวิิชาศึกษาทั�วิไป
xxx1xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชามนุษยีศึาสูตร์
xxx2xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศึาสูตร์
xxx3xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาภาษา
xxx4xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาวิิทยีาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์
สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม 
xxx1xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาเฉพาะพื�นฐาน
xxx2xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาเฉพาะด้ิาน (เอกบัังคับั)
 แลัะกลุ่ัมวิิชาโครงงาน
xxx3xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาเฉพาะด้ิาน (เอกเลืัอก)
xxx4xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาวิิชาการฝึึกประสูบัการณ์
 วิิชาชีพ /วิิชาบูัรณาการการเรียีนรู้ร่วิมการทำางาน

 3.1.4 รายีวิิชาในหลัักสููตร
 1) หมวิดิวิิชาศึกษาทั�วิไป         30  หน่วิยีกิต
 นักศึึกษาจิะต้องศึึกษารายีวิิชาในหลัักสููตรวิิชาศึึกษาทั�วิไป รวิมแล้ัวิ
ไม่น้อยีกว่ิา      30 หน่วิยีกิต ตามโครงสูร้างแลัะองค์ประกอบัของหลัักสููตร
วิิชาศึึกษาทั�วิไป ดัิงนี�คือ
 1.1 กลุ่ัมวิิชามนุษยีศาสูตร์           6  หน่วิยีกิต
 ให้เลืัอกศึึกษา 2 วิิชา จิำานวิน 6 หน่วิยีกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
 600101   ดินตรีกับัชีวิิต           3(3-0-6)
 (Music and Life)

600102 มนุษยี์กับัคุณค่าทางอารยีธรรม 3(3-0-6) 
 (Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาแลัะศึาสูนาเพื�อคุณค่าชีวิิต 3(3-0-6) 
  (Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุูนทรียีภาพของชีวิิต  3(3-0-6) 
  (Aesthetic for Life)  
600105 มนุษยี์กับัการใช้เหตุผู้ลั 3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106 จิิตสูำานึกสูาธารณะ 3(3-0-6)
  (Public Minded Spirit)  
  1.2 กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์           6  หน่วิยีกิต 
  ให้เลืัอกศึึกษา 2 วิิชา  จิำานวิน 6 หน่วิยีกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
600201 จิิตวิิทยีาเพื�อการดิำาเนินชีวิิต3 (3-0-6)
 (Psychology for Living)   
600202 วิิถีของสัูงคม 3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสูริมสูร้างคุณภาพชีวิิต  3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)  
600204 ควิามสูง่าแห่งตน  3(3-0-6)
 (Personality Development)  
600205 ควิามเป็นพลัเมืองในกระแสูโลักาภิวัิตน์  3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization )  
600206 กฎหมายีในการดิำาเนินชีวิิต  3(3-0-6) 
 (Law for Living)  
600207 เศึรษฐกิจิพอเพียีงแลัะการประยีุกต์ใช้  3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)  
600208 จิิตวิิทยีาเชิงบัวิก  3(3-0-6)
 (Positive Psychology)  
600209 ควิามรู้แลัะทักษะการจัิดิการทางการเงิน  3(3-0-6)
 (Financial Literacy)   
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 1.3 กลุ่ัมวิิชาภาษา         12 หน่วิยีกิต 
  กำาหนดิให้ศึึกษา 2 วิิชา จิำานวิน 6 หน่วิยีกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิิตประจิำาวัิน          3(2-2-5)
 (English in Daily Life)   
600302 ภาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร  3(3-0-6)
 (English for Communication)  
    แลัะให้เลืัอกศึึกษา 2 วิิชา จิำานวิน 6 หน่วิยี
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
600303 ภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ  3(3-0-6)
 (Integrated  English)  
600304 การฟัูง การพูดิ ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
 (Listening  and  Speaking  English)  
600305 ภาษาญี�ปุ�นในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6) 
 (Japanese in Daily Life)  
600306 ภาษาจีินในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)  
600307 ภาษาฝึรั�งเศึสูในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6)
 (French in Daily Life)  
600308 ภาษาเวีิยีดินามในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)  
600309 ภาษาพม่าในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6) 
  (Burmese in Daily Life)  
600310  ภาษาเขมรในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6) 
 (Khmer in Daily Life)  
600311 ทักษะภาษาไทยี  3(3-0-6)
 (Thai Language Skills)  
600312 ภาษาไทยีเพื�อการสืู�อสูาร  3(3-0-6)
 (Thai for Communication)  
600313 วิรรณศิึลัป์เพื�อชีวิิต  3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)  

 1.4 กลุ่ัมวิิชาวิิทยีาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์          6 หน่วิยีกิต  
 ให้เลืัอกศึึกษา 2 วิิชา จิำานวิน 6 หน่วิยีกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
600401 คอมพิวิเตอร์แลัะการประยุีกต์สูร้างประโยีชน์ในชีวิิต   3(3-0-6)
 ประจิำาวัิน
 (Computer and Applications Benefits for Everyday  
 Life)  
600402 วิิทยีาศึาสูตร์แลัะเทคโนโลัยีีเพื�อชีวิิตสูมัยีใหม่  3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life)  
600403 ชีวิิตกับัสิู�งแวิดิล้ัอม  3(3-0-6)
 (Life and Environment)  
600404 การจัิดิการสูารสูนเทศึยีุคใหม่  3(3-0-6)
 (Modern Information Management)  
600405 เทคโนโลัยีสีูารสูนเทศึเพื�องานเอกสูารแลัะการนำา 3(2-2-5)
 เสูนอ  
 (Information Technology for Documentation and 
 resentation)  
600406 คณิตศึาสูตร์แลัะสูถิติทั�วิไป  3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)  
600407 คณิตศึาสูตร์ทั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics)  
600408 สูถิติเพื�อการจัิดิการแลัะการตัดิสิูนใจิ 3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision)  
600409 ระบับัสูารสูนเทศึสูำาหรับัธุรกิจิยีุคดิิจิิทัลั 3(2-2-6)
 (IT for Digitial Business)
 2) หมวิดิวิิชาเฉพาะ จํิานวิน 87 หน่วิยีกิต ประกอบัด้ิวิยีกลุ่ัมวิิชา
 ดัิงต่อไปนี�
 2.1 วิิชาเฉพาะพ่�นฐาน         30 หน่วิยีกิต
 กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์ กำาหนดิให้
ศึึกษา 4 วิิชา จิำานวิน  12 หน่วิยีกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
632109 คณิตศึาสูตร์สูำาหรับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(3-0-6)
 (Mathematics for Digital Technology)       
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632110 สูถิติสูำาหรับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(3-0-6)
 (Statistics for Digital Technology) 
632111 พื�นฐานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(3-0-6)
 (Digital Technology Fundamentals) 
632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม  3(3-0-6)
 (Data Structures and Algorithms) 

 กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางเทคโนโลัยีี กําหนดิให้ศึกษา 6 วิิชา 
จํิานวิน 18 หน่วิยีกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
632113 การสูร้างภาวิะผูู้้นำาแลัะการจัิดิการทีมงานยีุคดิิจิิทัลั  3(3-0-6)
 (Leadership Creation and Teamwork 
 Management in Digital  Era) 
632114 การจัิดิการเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัเชิงธุรกิจิ  3(3-0-6)
 (Digital Technology Management for Business) 
632115 การสืู�อสูารข้อมูลัแลัะเครือข่ายีคอมพิวิเตอร์  3(0-6-3)
 (Data Communications and Computer Networks) 
632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์   3(0-6-3)
 (Principles of  Computer Programming) 
632117 ระบับัปฏิิบััติการ  3(3-0-6)
 (Operating Systems) 
632118 โครงสูร้างแลัะสูถาปัตยีกรรมคอมพิวิเตอร์  3(3-0-6)
 (Computer Organization and Architecture) 

 2.2 วิิชาเฉพาะด้ิาน                     54 หน่วิยีกิต
 2.2.1 กลุ่ัมวิิชาเทคโนโลัยีีเฉพาะสูาขา        51 หน่วิยีกิต
 1) วิิชาเอกบัังคับั กําหนดิให้ศึกษาจํิานวิน 12 วิิชา 
36 หน่วิยีกิต  
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
632211  การวิิเคราะห์แลัะออกแบับัระบับั   3(3-0-6)
 (Systems Analysis and Design)           
632214 นวัิตกรรมการประมวิลัผู้ลัระดัิบัองค์กร  3(0-6-3)
 เทคโนโลัยีีคลัาวิด์ิ แลัะผูู้้ประกอบัการทางเทคโนโลัยีี 

 (Innovative Enterprise Computing, Cloud 
 Technologies and Technopreneurship)   
632202 การออกแบับัแลัะพัฒนาเว็ิบั 3(0-6-3)
 (Web Design and Development) 
632208 ระบับัฐานข้อมูลั  3(0-6-3)
 (Database Systems) 
632215 การพัฒนาโปรแกรมประยีุกต์สูำาหรับัอุปกรณ์เคลืั�อนที�  3(0-6-3)
 (Mobile Application Programming) 
632216 หัวิข้อเฉพาะเกี�ยีวิกับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(0-6-3)
 (Special Topics in Digital Technology) 
632217 การวิิเคราะห์ข้อมูลัขนาดิใหญ่แลัะคลัาวิด์ิคอมพิวิติ�ง  3(0-6-3)
 (Big Data Analytics and Cloud Computing) 
632203 การเขียีนโปรแกรมเชิงวัิตถุ  3(0-6-3)
 (Object-Oriented  Programming ) 
632212 เทคโนโลัยีมัีลัติมีเดีิยี  3(0-6-3)
 (Technology Multimedia) 
632218 เดิฟูออปแลัะการผู้สูมผู้สูานระบับั  3(0-6-3)
 (DevOps and System Integration)  
632209 ควิามมั�นคงของระบับัคอมพิวิเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Security) 
632219 ปัญญาประดิิษฐ์  3(0-6-3)
 (Artificial Intelligence)  
   
 2) วิิชาเอกเล่ัอก กําหนดิให้เล่ัอกศึกษาจํิานวิน 5 วิิชา 
15 หน่วิยีกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
632301 การวิิเคราะห์แลัะออกแบับัเชิงวัิตถุ 3(3-0-6)
 (Object-Oriented Analysis and Design) 
632302 การพัฒนาซึ่อฟูต์แวิร์แลัะการจัิดิการโครงการ 3(3-0-6)
 (Software Development and Project Management) 
632303 การประกันคุณภาพแลัะการทดิสูอบัซึ่อฟูต์แวิร์ 3(3-0-6)
 (Software Quality Assurance and Testing) 
632304 การพัฒนาซึ่อฟูต์แวิร์เชิงวัิตถุ 3(2-2-6)
 (Object-Oriented Software Development) 
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632306 การพัฒนาโปรแกรมประยุีกต์บันเว็ิบั  3(2-2-6)
 (Web Application Programming)  
632307 การพัฒนาโปรแกรมประยุีกต์ด้ิวิยีภาษาวิิชวิลั 3(2-2-6)
 (Visual Application Programming) 
632308 การโปรแกรมเกม 3(2-2-6)
 (Game Programming) 
632309 การโปรแกรมฐานข้อมูลั 3(2-2-6)
 (Database Programming)
632310 การเขียีนโปรแกรมด้ิวิยีภาษาสูมัยีใหม่ 1 3(2-2-6)
 (Programming with Modern Language 1) 
632311 การเขียีนโปรแกรมด้ิวิยีภาษาสูมัยีใหม่ 2 3(2-2-6)
 (Programming with Modern Language 2)
632312 การบัริหารเครือข่ายีคอมพิวิเตอร์ 3(2-2-6)
 (Computer Network Administration)
632313 คอมพิวิเตอร์กราฟิูกส์ู  3(2-2-6)
 (Computer Graphics) 
632317 พาณิชย์ีดิิจิิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Commerce) 
632320 การประมวิลัผู้ลัภาพดิิจิิทัลัแลัะคอมพิวิเตอร์วิิชั�น 3(2-2-6)
 (Digital Image Processing and Computer Vision)
632324 วิิศึวิกรรมซึ่อฟูต์แวิร์ 3(3-0-6)
 (Software Engineering) 
632325 วิิทยีาการข้อมูลัแลัะข้อมูลัอัจิฉริยีะ 3(2-2-6)
 (Data Science and Data Intelligence) 
632326 การพัฒนาแอพพลิัเคชั�น แลัะผู้ลิัตภัณฑ์ิ IoT 3(2-2-6)
 (Internet of Things Application and Product   
 Development) 
632327 การจัิดิการควิามคิดิสูร้างสูรรค์แลัะนวัิตกรรม 3(3-0-6)
 เชิงธุรกิจิ  
 (Creativity Management and Business  Innovation) 
632328 การบัริหารโครงการธุรกิจิยีุคดิิจิิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Business Project Management) 
632329 จิริยีธรรมทางธุรกิจิดิิจิิทัลัแลัะควิามรับัผิู้ดิชอบัต่อสัูงคม 3(3-0-6)
 (Digital Business Ethics and Social Responsibilities)

632330 การตลัาดิยีุคดิิจิิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Marketing Management) 
632331 การจัิดิการองค์กรดิิจิิทัลั 3(3-0-6)
 (Management of D-Enterprise) 
632332 บัล็ัอกเชน 3(3-0-6)
 (Blockchain) 
632333 การจัิดิการธุรกิจิดิิจิิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Business Management) 
632323 สูหกิจิศึึกษา  3(0-9-0)
 (Cooperative Training) 
 2.2.2 กลุ่ัมวิิชาเทคโนโลัยีีเฉพาะสูาขา        3  หน่วิยีกิต
 กำาหนดิให้ศึึกษาจิำานวิน 2 วิิชา 3 หน่วิยีกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
632221 โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 1  1(0-2-6)
 (Digital Technology Project 1) 
632222 โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 2 2(0-4-12)
 (Digital Technology Project 2)  
 2.3 วิิชาการฝึึกประสูบัการณ์วิิชาชีพ /วิิชาบูัรณาการการเรียีน
รู้ร่วิมการทำางาน 3 หน่วิยีกิต
 เพื�อให้นักศึึกษาได้ินำาควิามรู้ที�ได้ิเรียีนมาไปทดิลัองใช้ในการ
ปฏิิบััติงานจิริงอีกทั�งได้ิเรียีนรู้การแก้ปัญหาในงานจิริงแลัะการทำางานร่วิม
กับัผูู้้อื�นในการปฏิิบััติงานจิริง เป็นเวิลัาประมาณ 2 เดืิอน (ไม่น้อยีกว่ิา 
280 ชม)
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทยี/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ จํิานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยีตนเอง)
632401 การฝึึกงานทางเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั   3(0-9-0) 
 (Job Training in Digital Technology)           
          
 3) หมวิดิวิิชาเล่ัอกเสูรี  6 หน่วิยีกิต
 ให้นักศึึกษาเลืัอกเรียีนรายีวิิชาที�เปิดิสูอนระดัิบัปริญญาตรีใน
สูาขาวิิชาของคณะฯ ในวิิชาต่าง ๆ  ของมหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนย์ี จิำานวิน
หน่วิยีกิตไม่น้อยีกว่ิา 6 หน่วิยีกิต 
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิตสูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม
สํูาหรับัผูู้้สํูาเร็จิการศึกษาระดัิบัมัธยีมศึกษาตอนปลัายีหร่อเทียีบัเท่า

  ชั�นปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1                            ชั�นปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต 
6001xx กลุ่ัมวิิชามนุษยีศึาสูตร์ 3(3-0-6) 6001xx กลุ่ัมวิิชามนุษยีศึาสูตร์  3(3-0-6) 
6004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยีาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์ 3(3-0-6) 600302 ภาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร  3(3-0-6) 
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิิตประจิำาวัิน 3(2-2-5)  632109 คณิตศึาสูตร์สูำาหรับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั   3(3-0-6) 
6004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยีาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์ 3(3-0-6)  632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม   3(3-0-6) 
632111 พื�นฐานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(3-0-6)  632212 เทคโนโลัยีมัีลัติมีเดีิยี   3(0-6-3) 
632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์  3(0-6-3) 632203 การเขียีนโปรแกรมเชิงวัิตถุ   3(0-6-3) 
   (เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์)
 รวิมหน่วิยีกิต 18(14-8-32)    รวิมหน่วิยีกิต   18(12-12-30) 

                          ชั�นปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1                            ชั�นปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ)               หน่วิยีกิต
6003xx กลุ่ัมวิิชาภาษา 3(3-0-6)  6003xx กลุ่ัมวิิชาภาษา    3(3-0-6) 
632110 สูถิติสูำาหรับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(3-0-6) 6002xx กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศึาสูตร์  3(3-0-6)
632118 โครงสูร้างแลัะสูถาปัตยีกรรมคอมพิวิเตอร์  3(3-0-6) 632215 การพัฒนาโปรแกรมประยีุกต์  3(0-6-3)
632114 การจัิดิการเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัเชิงธุรกิจิ  3(3-0-6)    สูำาหรับัอุปกรณ์เคลืั�อนที�
632202 การออกแบับัแลัะพัฒนาเว็ิบั 3(0-6-3)   (เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์)
 (เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์)   632214 นวัิตกรรมการประมวิลัผู้ลัระดัิบัองค์กร  3(0-6-3) 
632208 ระบับัฐานข้อมูลั  3(0-6-3)     เทคโนโลัยีีคลัาวิด์ิ แลัะผูู้้ประกอบัการทางเทคโนโลัยีี
 (เคยีเรียีน 632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม)   632211  การวิิเคราะห์แลัะออกแบับัระบับั   3(3-0-6) 
 รวิมหน่วิยีกิต 18(12-12-30)    (เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์
       แลัะ 632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม)
    632115 การสืู�อสูารข้อมูลัแลัะเครือข่ายีคอมพิวิเตอร์  3(0-6-3) 
         รวิมหน่วิยีกิต    18(9-18-27) 
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม
สํูาหรับัผูู้้สํูาเร็จิการศึกษาระดัิบัมัธยีมศึกษาตอนปลัายีหร่อเทียีบัเท่า

  ชั�นปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1               ชั�นปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต 
6002xx กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศึาสูตร์ 3(3-0-6) 632216 หัวิข้อเฉพาะเกี�ยีวิกับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(0-6-3) 
632113 การสูร้างภาวิะผูู้้นำาแลัะ 3(3-0-6) 632217 การวิิเคราะห์ข้อมูลัขนาดิใหญ่แลัะคลัาวิด์ิคอมพิวิติ�ง   
 การจัิดิการทีมงานยุีคดิิจิิทัลั  (เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์ แลัะ
632218 เดิฟูออปแลัะ การผู้สูมผู้สูานระบับั 3(0-6-3)  632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม) 3(3-0-6) 
 (เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์ แลัะ  632209 ควิามมั�นคงของระบับัคอมพิวิเตอร์ 3(3-0-6)  
 632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม)  632221 โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 1  1(0-2-6) 
632117 ระบับัปฏิิบััติการ  3(3-0-6)    (เคยีเรียีน 632211 การวิิเคราะห์แลัะออกแบับัระบับั) 
632219 ปัญญาประดิิษฐ์  3(0-6-3) 6323xx กลุ่ัมวิิชาเอกเลืัอก เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(X-X-X)
6323xx กลุ่ัมวิิชาเอกเลืัอก เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(X-X-X)    หมวิดิวิิชาเลืัอกเสูรี   3(3-0-6)
 รวิมหน่วิยีกิต  18(X-X-X)      รวิมหน่วิยีกิต               16(X-X-X)
                         

ชั�นปีที� 3 ภาคการศึกษาฤดูิร้อน 
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ)            หน่วิยีกิต 
 632401    การฝึึกงานทางเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(0-9-0) 
   รวิมหน่วิยีกิต 3(0-9-0)

 ชั�นปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 1   ชั�นปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ)   หน่วิยีกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต 
632222 โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 2  2(0-4-12)  6323xx กลุ่ัมวิิชาเอกเลืัอก เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(X-X-X) 
 (ผู่้านรายีวิิชา 632221 โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 1)    6323xx กลุ่ัมวิิชาเอกเลืัอก เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(X-X-X) 
6323xx กลุ่ัมวิิชาเอกเลืัอก เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(X-X-X)                รวิมหน่วิยีกิต 6(X-X-X)    
 หมวิดิวิิชาเลืัอกเสูรี  3(3-0-6) 
 รวิมหน่วิยีกิต    8(X-X-X) 
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4.องค์ประกอบัเกี�ยีวิกับัประสูบัการณ์ภาคสูนาม
   (การฝึึกงาน แลัะสูหกิจิ) 
 เนื�องจิากสูถานประกอบัการต่างๆ มีควิามต้องการให้เทคโนโลัยีี
บััณฑิิตมีประสูบัการณ์ในวิิชาชีพก่อนเข้าสูู่การทำางานจิริง ดัิงนั�น ใน
หลัักสููตรจึิงมีรายีวิิชา 632401 การฝึึกงานทางเทคโนโลัยีดิีิจิิทัลั 3(0-9-0) 
(Job Training in Digital Technology) แลัะบัังคับัให้นักศึึกษาทุกคนลัง
ทะเบีัยีนรายีวิิชานี� เพื�อให้นักศึึกษาได้ินำาควิามรู้ที�ได้ิเรียีนมาไปทดิลัองใช้
ในการปฏิิบััติงานจิริงอีกทั�งไดิ้เรียีนรู้การ แก้ปัญหาในงานจิริงแลัะการ
ทำางานร่วิมกับัผูู้้อื�นในการปฏิิบััติงานจิริง เป็นเวิลัาประมาณ 2 เดืิอน ช่วิง
ภาคฤดิูร้อน (ไม่น้อยีกว่ิา 280 ชม) นอกจิากนี�ยีังจัิดิให้มี วิิชาเอกเลัือก 
632323 สูหกิจิศึึกษา 3(0-9-0) (Cooperative Training) เพื�อให้นักศึึกษา
ไปทำางานในโรงงานอุตสูาหกรรม ธุรกิจิเอกชน          หรือหน่วิยีงาน
ราชการเป็นเวิลัา ไม่น้อยีกว่ิา 280 ชั�วิโมงทำารายีงานประกอบั แลัะมีการ
นิเทศึก์จิากคณาจิารย์ีในหลัักสููตรเพิ�มเติมด้ิวิยี 
 4.1 ผู้ลัการเรียีนรู้ของประสูบัการณ์ภาคสูนาม
 ควิามคาดิหวัิงในผู้ลัการฝึึกงานของนักศึึกษา มีดัิงนี�
 1) มีทักษะในการปฏิิบััติงานจิากสูถานประกอบัการ ตลัอดิจินมี
ควิามเข้าใจิในหลัักการควิามจิำาเป็นในการเรียีนรู้ทฤษฎีมากยิี�งขึ�น
 2) สูามารถบูัรณาการควิามรู้ที�เรียีนมาเพื�อนำาไปแก้ปัญหาทางธุรกิจิ
โดิยีใช้เทคโนโลัยีีสูารสูนเทศึได้ิอยีา่งเหมาะสูม
 3) มีมนุษยีสัูมพันธ์ที�ดีิ มีควิามกล้ัาแสูดิงออก มีควิามคิดิสูร้างสูรรค์
แลัะสูามารถทำางานร่วิมกับัผูู้้อื�นได้ิดีิ
 4) มีระเบีัยีบัวิินัยี ตรงเวิลัา เข้าใจิวัิฒนธรรมองค์กร ตลัอดิจิน
สูามารถปรับัตัวิให้เข้ากับัสูถานประกอบัการได้ิ
 หมายีเหตุ :ทั�งนี� การลังทะเบัียีนเพื�อฝึึกประสูบัการณ์แบับัสูหกิจิ
ศึึกษา จิะตอ้งกำาหนดิมาตรฐาน การประกนัคณุภาพ สูหกจิิศึึกษา ตามขอ้
กำาหนดิของสูำานักงานคณะกรรมการการอุดิมศึึกษา ให้เสูร็จิเรียีบัร้อยี
ก่อน   
 4.2 ช่วิงเวิลัา
 การฝึึกงานฯ หรือสูหกิจิศึึกษา สูามารถลังทะเบีัยีนได้ิตั�งแต่ภาคการ
ศึึกษาฤดูิร้อน ของชั�นปีที� 3 หรือตามควิามเห็นชอบัของคณะกรรมการ
คณะ หรือหัวิหน้าสูาขาฯ
 4.3 การจัิดิเวิลัาแลัะตารางสูอน
 การฝึึกงานฯ จัิดิเต็มเวิลัาใน 1 ภาคการศึึกษาฤดูิร้อน

5. ข้อกําหนดิเกี�ยีวิกับัการทําโครงงานหร่องานวิิจัิยี 
 โครงงานเทคโนโลัยีดิีิจิิทัลัเปน็รายีวิิชาที�กำาหนดิใหนั้กศึึกษาต้องลัง
ทะเบีัยีนเรียีนในภาคการศึึกษาที� 2 (โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 1) ของปี
การศึึกษาที� 3 แลัะภาคการศึึกษาที� 1 (โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 2) ของ
ปีการศึึกษาที� 4 นักศึึกษาแต่ลัะกลุ่ัมโครงงาน (จิำานวินนักศึึกษาต่อกลุ่ัม
ขึ�นกับัระเบีัยีบัของคณะศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์) จิะต้องสูรรหา
หัวิข้อโครงงานแลัะอาจิารย์ีที�ปรึกษาเพื�อเสูนอหัวิข้อโครงงาน ศึึกษาควิาม
เป็นไปไดิ้ของโครงงาน ควิามรู้พื�นฐานที�เกี�ยีวิข้อง รวิมทั�งสืูบัค้นภูมิหลััง
ของงานที�เกี�ยีวิข้องกับัโครงงาน วิางแผู้นดิำาเนินโครงงาน พิจิารณา
ประโยีชน์ที�คาดิว่ิาจิะได้ิรับั ทำาการศึึกษาทดิลัองแลัะพัฒนาโครงงานตาม
หัวิข้อที�ได้ิเสูนอ เพื�อให้สูำาเร็จิตามวัิตถุประสูงค์ที�ตั�งไว้ิ นำาเสูนอผู้ลัการ
ดิำาเนินโครงการ พร้อมจัิดิทำาปริญญานิพนธ์ตามรูปแบับัแลัะระยีะเวิลัาที�
กำาหนดิอย่ีางเคร่งครัดิ 
  5.1 คําอธิบัายีโดิยีย่ีอ
 นักศึึกษานำาเสูนอโครงงานเทคโนโลัยีดิีิจิิทัลัเพื�อให้อาจิารย์ีที�ปรึกษา
โครงงานแลัะกรรมการสูอบั ซึึ่�งเป็นกลุ่ัมอาจิารย์ีผูู้้สูอนในหลัักสููตร 
พิจิารณาเห็นชอบัให้ดิำาเนินการ โดิยีหัวิข้อโครงงานที�เสูนออาจิเป็นแนวิ
การศึึกษา แก้ไข แลัะออกแบับัทางเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั หรือเป็นหัวิข้อวิิจัิยี
ที�น่าสูนใจิทางเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั ที�ซึึ่�งสูามารถขยีายีผู้ลัเป็นวิิทยีานิพนธ์ใน
ระดิบััปรญิญามหาบััณฑิิตตอ่ไปไดิ ้นักศึึกษาจิะตอ้งนำาเสูนอผู้ลัการศึึกษา
แลัะตอบัคำาถามต่อหน้ากลุ่ัมอาจิารยี์ผูู้้สูอนแลัะผูู้้สูนใจิ พร้อมทั�งจัิดิทำา
ปริญญานิพนธ์ตามรูปแบับัสู่งตามกำาหนดิเวิลัา
  5.2 มาตรฐานผู้ลัการเรียีนรู้
 นักศึึกษาที�ลังทะเบัียีนเรียีนรายีวิิชาโครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั จิะ
ได้ิรับัการฝึึกปฏิิบััติในการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั แลัะมีผู้ลัการ
เรียีนรู้ดัิงนี�
 1) สูามารถบัูรณาการองค์ควิามรู้ทางทฤษฎีเพื�อประยีุกต์ได้ิจิริงใน
งานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 
 2) สูามารถวิิเคราะห์ แลัะแก้ปัญหาทางเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัอยี่างเป็น
ระบับั
 3) สูามารถสืูบัค้นแลัะแสูวิงหาควิามรู้เพิ�มเติมด้ิวิยีตนเอง
 4) มีทักษะในการออกแบับั หรือทักษะการวิิจัิยี
 5) สูามารถสืู�อสูารแลัะนำาเสูนอควิามคิดิ พร้อมทั�งตอบัคำาถาม
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 5.3 ช่วิงเวิลัา
 กำาหนดิให้นักศึึกษาลังทะเบัียีนเรียีนในภาคการศึึกษาที� 2 ของปี
การศึึกษาที� 3 แลัะภาคการศึึกษาที� 1 ของปีการศึึกษาที� 4
  5.4 จํิานวินหน่วิยีกิต
 รายีวิิชาโครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 1 จิำานวิน 1 หน่วิยีกิต แลัะ
รายีวิิชาโครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 2 จิำานวิน 2 หน่วิยีกิต รวิมทั�งสิู�น 3 
หน่วิยีกิต
  5.5 การเตรียีมการ
 นักศึึกษาที�เสูนอโครงงานจิะไดิ้รับัมอบัหมายีให้รายีงานแลัะขอคำา
ปรึกษาทางวิิชาการจิากอาจิารยี์ที�ปรึกษาประจิำาโครงงานที�จิะได้ิรับัการ
พิจิารณาในภาคการศึึกษานั�น  แลัะดิำาเนินงานตามขอ้กำาหนดิของรายีวิิชา
  5.6 กระบัวินการประเมินผู้ลั
 นักศึึกษานำาเสูนอโครงงานต่อกรรมการสูอบัซึึ่�งเป็นกลุ่ัมอาจิารยี์ผูู้้
สูอนในหลัักสููตรแลัะผูู้้สูนใจิ เพื�อประเมินผู้ลัการนำาเสูนอ เนื�อหารายีงาน 
การตรงต่อเวิลัา ควิามสูามารถในการแก้ปัญหา แลัะมาตรฐานควิามถูก
ต้องของการศึึกษาวิิชาการที�นักศึึกษาได้ิรับัจิากการทำาโครงงาน คะแนน
ที�อาจิารยี์พิจิารณาจิะนำามาเฉลีั�ยีแลัะให้ผู้ลัการศึึกษา เป็นเกรดิ A – F
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หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรบััณฑิิต
สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564)

1. ช่�อหลัักสููตร
    ช่�อภาษาไทย : หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชา  
       รัฐประศาสูนศาสูตร์
    ช่�อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration   
      Program in Public 

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
 ช่�อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสูนศาสูตรบััณฑิิต
     (รัฐประศาสูนศาสูตร์) 
 ช่�อย่อ  (ภาษาไทย) : รป.บั. (รัฐประศาสูนศาสูตร์)
 ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration 
     (Public Administration)
 ช่�อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration) 

3. วิิชาเอก/ควิามเช่�ยวิชาญเฉพาะของหลัักสููตร : ไม่่มี่

4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร : 123 หน่วิยกิต
 
5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั 
   หลัักสููตรปริญญาตรี 4 ปี
 5.2 ประเภทของหลัักสููตร
      หลัักสููตรปริญญาตรีทางวิิชาการ
 5.3 ภาษาที�ใช้
  จััดการเรียนการสูอนเป็นภาษาไทย แลัะภาษาอังกฤษ
 5.4 การรับัเข้าศึกษา 
 รับันักศึกษาไทยแลัะนักศึกษาต่างประเทศที�ใช้ภาษาไทยแลัะ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 5.4 ควิาม่ร่วิม่มื่อกับัสูถาบัันอื�น 
เป็นหลัักสููตรเฉพาะของสูถาบัันที�จััดการเรียนการสูอนโดยตรง
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จัการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสูาขาวิิชาเดียวิ

6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจำารณาอนุมัติ/เห็นชอบัหลัักสููตร
 6.1 หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2564  กำาหนดเปิดสูอน ภาคการ
ศึกษา ที� 1 ปีการศึกษา 2564
 6.2 ปรับัปรุงจัากหลัักสููตร ชื�อ หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรบััณฑิิต
สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์ ฉบัับัปี พ.ศ. 2559
 6.3 ผู่้านการพิจัารณาจัากคณะกรรม่การพัฒนาหลัักสููตรแลัะ
ม่าตรฐานการศึกษา จัำานวิน 2 ครั�ง เมื่�อวัินที� 30 มิ่ถุนายน 2563 แลัะ 9 
กรกฏาคม่ 2563                                   
 6.4 ผู่้านการพิจัารณากลัั�นกรองโดยคณะกรรม่การวิิชาการ ในการ
ประชุม่ ครั�งที� 2/2563 เมื่�อวัินพุธที� 30 กันยายน 2563 
 6.5 สูภาม่หาวิิทยาลััยอนุมั่ติเห็นชอบัหลัักสููตรในการประชุม่ ครั�ง
ที� 1/2564 เมื่�อวัินพฤหัสูบัดีที� 21 ม่กราคม่ 2564

7. ควิามพร้อมในการเผยแพร่หลัักสููตรท่�ม่คุณภาพแลัะมาตรฐาน 
 หลัักสููตรมี่ควิาม่พร้อม่ในการเผู้ยแพร่คุณภาพแลัะม่าตรฐาน ตาม่
ม่าตรฐานคุณวุิฒิระดับัปริญญาตรี สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์ พ.ศ. 
2558 ในปีการศึกษา 2566

8. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา
 หลัักสููตรนี�ได้ออกแบับัไว้ิเพื�อให้นักศึกษาที�จับัการศึกษาสูาม่ารถ
ทำางานได้ในภาคธุรกิจัภาครัฐแลัะเอกชน เช่น เจ้ัาหน้าที�บัริหารงานทั�วิไป
ในกระทรวิง กรม่ หน่วิยงาน สูำานักงาน แลัะกองต่าง ๆ ทั�งภาครัฐแลัะ
เอกชนแลัะรัฐวิิสูาหกิจั นายตำารวิจั นายทหาร เจ้ัาหน้าที�นโยบัายแลัะ 
แผู้น 3 บัริษัทเอกชน/โรงงาน เจ้ัาหน้าที�บัริหารทรัพยากรม่นุษย์ ฝ่่าย
บุัคคลั/ฝ่่ายทรัพยากรม่นุษย์ เจ้ัาหน้าที�บุัคลัากร เจ้ัาหน้าที�ฝ่่ายทะเบีัยน
แลัะบััตร ผูู้้บัริหารโครงการแลัะโครงงาน นักธุรกิจั นักการเมื่องระดับัท้อง
ถิ�นแลัะระดบััชาต ิ ผูู้้นำาชุม่ชน ผูู้้นำาท้องถิ�น เจ้ัาหนา้ที�องคก์ารพฒันาเอกชน 
อาจัารย์ นักวิิชาการทางด้านการปกครอง การบัริหารแลัะลัักษณะงาน
เปิดกว้ิางในด้านสัูงคม่ศาสูตร์ทั�วิ ๆ ไป

9. ควิามสัูมพันธ์์กับัหลัักสููตรอื�นที�เปิดสูอนในคณะ/สูาขาวิิชาอื�นของ
สูถาบััน (เช่น รายวิิชาที�เปิดสูอนเพื�อบัริการคณะ/วิิชา หรือต้องเรียน
จัากคณะ/สูาขาวิิชาอื�น)
 9.1 กลุ่ัม่วิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ที�เปิดสูอนโดยคณะ/สูาขาวิิชา/
หลัักสููตรอื�น
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     ประกอบัด้วิย หม่วิดวิิชาศึกษาทั�วิไปมี่ 4 กลุ่ัม่วิิชา กลุ่ัม่วิิชา
ม่นุษยศาสูตร์  กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศาสูตร์  กลุ่ัม่วิิชาภาษา  กลุ่ัม่วิิชา
วิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์  หม่วิดวิิชาเฉพาะ แลัะหม่วิดวิิชาเลืัอก
เสูรี 9.2 กลุ่ัม่วิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ที�นักศึกษาจัากคณะ/สูาขาวิิชา/
หลัักสููตรอื�นสูาม่ารถม่าเรียนได้
       ทุกรายวิิชาในหม่วิดวิิชาพื�นฐานวิิชาชีพ นักศึกษาหลัักสููตรอื�น
สูาม่ารถเรียนเป็นวิิชาโท แลัะวิิชา เลืัอกเสูรี
 9.3 การบัริหารจััดการ
   9.3.1 ให้มี่การปรึกษาหารือระหว่ิางผูู้้สูอนรายวิิชาที�สูอน
โดยคณะ/สูาขาวิิชาหลัักสููตรอื�นเพื�อให้ได้เนื�อหาควิาม่รู้ทักษะทางการ
ปกครองของหลัักสููตร
          9.3.2 สูำารวิจัควิาม่ต้องการเชิงวิิชาชีพจัากสูถานประกอบั
การ กระทรวิง กรม่ บัริษัท เอกชน ร่วิม่กันกับัผูู้้สูอนรายวิิชาที�สูอนโดย
คณะ/สูาขาวิิชา/หลัักสููตรอื�น
          9.3.3 จััดตั�งคณะกรรม่การเพื�อทบัทวินควิาม่ต้องการหรือ
เงื�อนไขการเรียนรู้แลัะทักษะวิิชาชีพเป็นระยะ เพื�อแสูวิงหาลู่ัทางในการ
ปรับัปรุงรายวิิชาร่วิม่กัน
                   9.3.4 กำาหนดอาจัารยผู้์ู้รับัผิู้ดชอบัหลัักสููตรของสูาขาวิิชา
เพื�อบัริหารจััดการด้าน การเรียนการสูอนให้มี่ม่าตรฐานการเรียนรู้เป็นไป
ตาม่ที�ระบุัในหลัักสููตร รวิม่ทั�งกำาหนดให้อาจัารย์ผูู้้สูอนจััดทำารายลัะเอียด
ของวิิชา (ม่คอ.3 แลัะ ม่คอ.4) แลัะรายงานผู้ลัการดำาเนินการของ
รายวิิชา(ม่คอ.5 แลัะ ม่คอ.6)  เพื�อเป็นม่าตรฐานในการติดตาม่แลัะ
ประเมิ่นคุณภาพการเรียนการสูอน

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
              สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์ม่ลัีักษณะบูัรณาการเชิงประยกุต์
จัากศาสูตรต่์าง ๆ  ที�เกี�ยวิข้องม่าพฒันาเปน็หลัักสููตรวิิชาชพีที�ทันสูม่ยั เนน้
ทั�งภาคทฤษฎีีแลัะภาคปฏิบััติมี่ศาสูตร์ที�ครอบัคลุัม่การวิางแผู้นแลัะการ
พัฒนา การบัริหาร การสืู�อสูารเทคโนโลัยีสูารสูนเทศ ภาษาต่างประเทศ 
กฎีหม่าย แลัะการอนุรักษ์ควิาม่เป็นเอกลัักษณ์ของชาติ 
 1.2 ควิามสูำาคัญ
   1.2.1 พัฒนาผูู้้เรียนให้มี่คุณลัักษณะแลัะสูม่รรถนะตรงตาม่
ควิาม่ต้องการของตลัาดแรงงาน

   1.2.2 พัฒนาผูู้้เรียนให้มี่ควิาม่สูาม่ารถในการแข่งขันในตลัาด
แรงงานสูากลัโดยเฉพาะอย่างยิ�งในภูมิ่ภาคอาเซีียน
 1.3 วัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
   มี่วัิตถุประสูงค์  ควิาม่สูำาคัญที�ถือว่ิาเป็นควิาม่รับัผิู้ดชอบัของ
สูถาบััน เพื�อให้บััณฑิิตมี่คุณลัักษณะ ดังนี�
   1.3.1  เพื�อผู้ลิัตบััณฑิิตให้เป็นผูู้้มี่ควิาม่รู้แลัะศักยภาพ ทั�งภาค
ทฤษฎีีแลัะสูาม่ารถปฏิบััติได้ในสูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์ เพื�อตอบั
สูนองต่อควิาม่ต้องการของภาครัฐ รัฐวิิสูาหกิจัแลัะภาคเอกชนโดยเฉพาะ
องค์การบัริหารสู่วินท้องถิ�นต่าง ๆ 
    1.3.2  เพื�อผู้ลิัตบััณฑิิตที�มี่ภาวิะผูู้้นำา มี่คุณธรรม่ มี่ควิาม่รู้ควิาม่
ชำานาญการทางเทคนิคเพื�อตอบัสูนองควิาม่ต้องการของสัูงคม่ มี่ควิาม่
ซืี�อสัูตย์ต่อหน้าที� เสีูยสูลัะในการทำางาน กล้ัาตัดสิูนใจัแก้ปัญหาในสิู�งที�ไม่่
ถูกต้อง ออกไปทำางานในภาครัฐ รัฐวิิสูาหกิจัแลัะเอกชน
    1.3.3  เพื�อพัฒนาวุิฒิภาวิะทางการบัริหารที�มี่ทั�งศิลัปะ ควิาม่
รู้ เชี�ยวิชาญ ทักษะในการแก้ไขปัญหารัฐประศาสูนศาสูตร์ ทั�งในเชิง
วิิชาการ  นอกเหนือจัากเชิงปฏิบััติการเพื�อให้นักรัฐประศาสูนศาสูตร์ ม่ี
ควิาม่ต่อเนื�องในการเป็นกลัไกสูังคม่ ด้านวิิชาการ ปรัชญา  แลัะสูาขา
วิิชาการอื�นที�เกี�ยวิข้อง

ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร
1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1 ระบับั 
 ระบับัการศึกษาใช้ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่ังออกเปน็ 2 ภาคการศกึษา ซึี�ง 1 ภาคการศกึษาปกตมีิ่ระยะเวิลัาศกึษา
ไม่่น้อยกว่ิา 15 สัูปดาห์ แลัะภาคฤดูร้อนให้กำาหนดระยะเวิลัาโดยสัูดสู่วิน
เทียบัเคียงได้กับัการศึกษาภาคปกติ นักศึกษาสูาม่ารถจับัการศึกษาได้ไม่่
ตำ�ากว่ิา 6 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาเทียบัโอนสูาม่ารถจับัการศึกษาได้
ไม่่ตำ�ากว่ิา 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยข้อบัังคับัต่าง ๆ  เป็นไปตาม่ข้อกำาหนด
ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย ์
 1.2 การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มี่การจััดการเรียนการสูอนการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยใช้ระยะ
เวิลัาศึกษา ไม่่น้อยกว่ิา 8 สัูปดาห์ ทั�งนี� ให้ขึ�นอยู่กับัคณะกรรม่การ
ประจัำาหลัักสููตร
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 1.3 การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
- ไม่่มี่ -

2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1  วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน
        ในวัิน-เวิลัา ราชการปกติ แลัะนอกวิัน-เวิลัาราชการ โดยแบั่งเป็น
ภาคการศึกษา ดังนี�
ภาคการศึกษาที� 1  สิูงหาคม่ - ธันวิาคม่    ไม่่น้อยกว่ิา 15 สัูปดาห์
ภาคการศึกษาที� 2  ม่กราคม่ - พฤษภาคม่ ไม่่น้อยกว่ิา 15 สัูปดาห์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  มิ่ถุนายน - กรกฎีาคม่  ไม่่น้อยกว่ิา  8 สัูปดาห์ 

 2.2 คุณสูมบััติของผู้เข้าศึกษา
         2.2.1 สูำาเร็จัการศึกษาระดับัมั่ธยม่ศึกษาตอนปลัายหรือเทียบั
เท่า หรือสูำาเร็จัการศึกษาระดับัประกาศนียบััตรวิิชาชีพชั�นสููง  (ปวิสู.) หรือ
เทียบัเท่า หรือปริญญาตรีสูาขาอื�นจัากสูถาบัันของรัฐหรือสูถาบััน
อุดม่ศึกษาเอกชนที�สูำานักงานคณะกรรม่การการอุดม่ศึกษารับัรอง โดยใช้
หลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอนผู้ลัการเรียนระดับัปริญญาเข้าสูู่การศึกษาใน
ระบับัของสูำานักงานคณะกรรม่การการอุดม่ศึกษา  ในกรณีจัะศึกษาเป็น
ปริญญาตรีที�สูอง
  2.2.2 ควิาม่ประพฤติเรียบัร้อยไม่่เป็นผูู้้บักพร่องในศีลัธรรม่แลัะ
ม่ารยาทอันดี
  2.2.3 มี่ร่างกายแข็งแรงไม่่เป็นโรคที�สัูงคม่รังเกียจั
  2.2.4 มี่ผูู้้ปกครองแลัะภูมิ่ลัำาเนาที�อยู่เป็นหลัักแน่นอน ซึี�ง
ม่หาวิิทยาลััยสูาม่ารถติดต่อได้ตลัอดเวิลัา
  2.2.5 ยินยอม่ปฏิบััติตาม่ระเบีัยบัข้อบัังคับัของม่หาวิิทยาลััย
  2.2.6 ไม่่เคยต้องโทษจัำาคุกโดยคำาพิพากษาของศาลั
  2.2.7 นักศึกษาสูาม่ารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับัดี
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
  2.3.1 ปัญหาเกี�ยวิกับัการปรับัตัวิของนักศึกษา
  2.3.2 พื�นฐานควิาม่สูาม่ารถยงันอ้ย ควิาม่รู้พื�นฐานยงัไม่่มี่ เรื�อง
การบัริหารการเมื่องการปกครองบัางคนมี่ทัศนคติแลัะพฤติกรรม่ไม่่
สูอดคล้ัองกับัลัักษณะของการบัริหารการเมื่องการปกครอง
 2.4 กลัยุทธ์์ในการดำาเนินการเพ่�อแก้ไขปัญหา/ข้อจำำากัดของ
นักศึกษาตาม ข้อ 2.3
  2.4.1  จััดให้มี่อาจัารย์ที�ปรึกษาเพื�อให้คำาแนะนำาเกี�ยวิกับั
แผู้นการเรียนการปรับัตัวิ

  2.4.2 กำาหนดสูอนเพิ�ม่วิิชาพื�นฐานการบัริหารการเมื่องการ
ปกครอง

3. หลัักสููตร 
 3.1 หลัักสููตร 
 3.1.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 
  หน่วิยกิตรวิม่ตลัอดหลัักสููตร ไม่่น้อยกว่ิา 123  หน่วิยกิต 
  3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร 
  นักศึกษาจัะต้องศึกษารายวิิชารวิม่ตลัอดหลัักสููตร 123 
หน่วิยกิต โดยศึกษารายวิิชาต่างๆ ครบัตาม่โครงสูร้างองค์ประกอบัของ
หลัักสููตร มี่รายลัะเอียดดังต่อไปนี�
      3.1.2.1 โครงสูร้างหลัักสููตรสูำาหรับักลุ่ัมไม่เล่ัอกวิิชาโท
 1. หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป  30    หน่วิยกิต
    1.1  กลุ่ัม่วิิชาม่นุษยศาสูตร์      6    หน่วิยกิต
 1.2  กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศาสูตร์  6  หน่วิยกิต
  1.3  กลุ่ัม่วิิชาภาษา  12   หน่วิยกิต
      1.4  กลุ่ัม่วิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์   6   หน่วิยกิต
 2.  หมวิดวิิชาเฉพาะ    87   หน่วิยกิต
 2.1  กลุ่ัม่วิิชาแกน      27  หน่วิยกิต 
 2.2  กลุ่ัม่วิิชาเอกเฉพาะรัฐประศาสูนศาสูตร์  60 หน่วิยกิต
 - กลุ่ัม่วิิชาเอกบัังคับั  36  หน่วิยกิต 
 - กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก  24 หน่วิยกิต
 3.  หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่     6    หน่วิยกิต
   รวิม่ 123 หน่วิยกิต
           3.1.2.2 โครงสูร้างหลัักสููตรสูำาหรับักลุ่ัมเล่ัอกวิิชาโท
นิติศาสูตร์
 1. หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป  30    หน่วิยกิต
 2. หมวิดวิิชาเฉพาะ  87   หน่วิยกิต    
 2.1 กลุ่ัม่วิิชาแกน           27  หน่วิยกิต
 2.2 กลุ่ัม่วิิชาเฉพาะ  60 หน่วิยกิต
 2.2.1 กลุ่ัม่วิิชาเอกบัังคับั  36     หน่วิยกิต
 2.2.2 กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก      6       หน่วิยกิต    
 2.2.3 กลุ่ัม่วิิชาโท                               18     หน่วิยกิต
 3. หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่     6  หน่วิยกิต
   รวิม่ 123 หน่วิยกิต
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 3.1.3  การให้ปริญญาเก่ยรตินิยม
         การให้ปริญญาเกียรตินิยม่ในสูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์
ให้เป็นไปตาม่เกณฑ์ิการให้เกียรตินิยม่ของม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์  
 3.1.4  หลัักเกณฑ์ิการใช้รหัสูวิิชาในหลัักสููตร
       รหัสูวิิชาใช้เลัขอารบิัค  6  หลััก  นำาหน้าชื�อวิิชาทุกวิิชาใน
หลัักสููตร  ดังนี�
  3.1.4.1 รหัสูวิิชาหม่วิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
         7   0   0  X  X  X  
  
  3.1.4.2 รหัสูวิิชาหม่วิดศึกษาทั�วิไป  ใช้เลัขหลัักแสูน  หลััก
หมื่�น แลัะหลัักพันเลัข  700  นำาหน้ารหัสูวิิชาทุกวิิชา
    3.1.4.3  เลัขหลัักร้อย  กลุ่ัม่วิิชา  ดังนี�
  1    หม่ายถึง    กลุ่ัม่วิิชาม่นุษย์ศาสูตร์
  2    หม่ายถึง    กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศาสูตร์
  3    หม่ายถึง    กลุ่ัม่วิิชาภาษา
  4    หม่ายถึง    กลุ่ัม่วิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์
  3.1.4.4  รหัสูวิิชาหม่วิดวิิชาเฉพาะคณะศิลัปศาสูตร์แลัะ
วิิทยาศาสูตร์
      7   3   0  X  X  X   
  3.1.4.4.1   เลัขหลัักแสูน   หลัักหมื่�น  หม่ายถึง คณะ
      73    หม่ายถึง   คณะศิลัปศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์
  3.1.4.4.2   เลัขหลัักพัน     หม่ายถึง  สูาขาวิิชา  ดังนี�
       3     หม่ายถึง    สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์
  3.1.4.4.3   เลัขหลัักร้อย    หม่ายถึง  กลุ่ัม่วิิชา
      1     หม่ายถึง    กลุ่ัม่วิิชาแกน
      2     หม่ายถึง    กลุ่ัม่วิิชาเอกบัังคับั
      3     หม่ายถึง    กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก
 

3.1.5  วิิชาบัังคับัก่อน
 หม่ายควิาม่วิา่วิิชาที�นักศึกษาลังทะเบัยีนเรียนวิิชานั�น  จัะต้องผู่้าน
การเรียนใน รายวิิชาที�ระบุัไว้ิก่อน  เพื�อให้เกิดผู้ลัสัูม่ฤทธิ�ทางการเรียนใน
รายวิิชานั�น นักศึกษาจัะต้องผู่้าน การเรียนแลัะการประเมิ่นผู้ลัในวิิชา
บัังคับัก่อนแล้ัวิ โดยได้ระดับัคะแนน  A , B+ , B , C+ , C ,  D+ , D ,  
หรือ  S

 3.1.6 รายวิิชาในหลัักสููตร
 1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป  30 หน่วิยกิต
 1.1 กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์  ไม่่น้อยกว่ิา     6  หน่วิยกิต  
  ให้เลืัอกศึกษาจัากรายวิิชาต่อไปนี�
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
                           (ทฤษฎ่ี–ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
700101 ดนตรีกับัชีวิิต 3(3-0-6)
  (Music and Life)
700102 ม่นุษย์กับัคุณค่าทางอารยธรรม่ 3(3-0-6)
  (Man and Value of Civilization)
700103 ปรัชญาแลัะศาสูนาเพื�อคุณค่าชีวิิต 3(3-0-6)
  (Philosophy, Religionand Value of Life)
700104 สุูนทรียภาพของชีวิิต 3(3-0-6)
  (Aesthetics for Life)
700105 การคิดวิิเคราะห์สูมั่ยใหม่่ 3(3-0-6)
  (Analytical and Creative Thinking)
700106 จิัตสูาธารณะ  3(3-0-6)
  (Social Welfare Spirit) 
700107 ควิาม่ฉลัาดทางอารม่ณ์ 3(3-0-6)
  (Emotional Intelligent)
 1.2 กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ ไม่น้อยกว่ิา   6  หน่วิยกิต  
 ให้เลืัอกศึกษาจัากรายวิิชาต่อไปนี�                  
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
                            (ทฤษฎ่ี–ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
700201 จิัตวิิทยาเพื�อการดำาเนินชีวิิต                               3(3-0-6)
  (Psychology for Living)  
700202 วิิถีของสัูงคม่  3(3-0-6)
  (Path of Society)
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700203 พลัเมื่องยุคดิจิัทัลักับัสัูงคม่พลัวัิตร 3(3-0-6)
  (Digital Citizen Ship and Social Dynamic)   
700204 ควิาม่สูง่าแห่งตน 3(3-0-6)
  (Personality Development)
700205 ควิาม่เป็นพลัเมื่องในกระแสูโลักาภิวัิตน์ 3(3-0-6)
  (Citizenship and Globalization)     
700206 กฎีหม่ายในการดำาเนินชีวิิต 3(3-0-6)
  (Law for Living) 
700207 เศรษฐกิจัพอเพียงแลัะการประยกุต์ใช้ 3(3-0-6)
  (Sufficiency Economy and Application) 
700208  จิัตวิิทยาเชิงบัวิก 3(3-0-6)
  (Positive Psychology)
700209 ควิาม่รู้แลัะทักษะการจััดการทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Financial Literacy) 
700210 นวัิตกรรม่กับักระบัวินการคิดแบับัผูู้้ประกอบัการ 3(3-0-6)
  (Innovation and Entrepreneurship Mindset) 
700211 สิู�งแวิดล้ัอม่กับัสูม่ดุลัชีวิิต (3-0-6)
  (Environment and Sustainalbility) 

 1.3 กลุ่ัมวิิชาภาษา  ไม่น้อยกว่ิา   12  หน่วิยกิต
ให้เลืัอกศึกษารายวิิชาต่อไปนี�จัำานวิน 12 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
                           (ทฤษฎ่ี–ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
700301 ภาษาอังกฤษในชีวิิตประจัำาวัิน 3(2-2-5)
  (Englishin Daily Life)       
700302 ภาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
  (English for Communication)
700303 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ        3(3-0-6)
  (Integrated English Language Skills Development)  
700304 การฟััง การพูด ภาษาอังกฤษ          3(3-0-6)
  (Listening  and  Speaking  English ) 
700305 การสืู�อสูารภาษาอังกฤษอย่างมี่ประสิูทธิผู้ลั 3(3-0-6)
  (English for Effective Communication)  
700306 ภาษาญี�ปุ่นในชีวิิตประจัำาวัิน 3(3-0-6)
  (Japanese in Daily Life) 

700307 ภาษาจีันในชีวิิตประจัำาวัิน 3(3-0-6)
  (Chinese in Daily Life) 
700308 ภาษาฝ่รั�งเศสูในชีวิิตประจัำาวัิน 3(3-0-6)
  (French in Daily Life) 
700309 ภาษาเวีิยดนาม่ในชีวิิตประจัำาวัิน 3(3-0-6)
   (Vietnamese in Daily Life)  
 700310 ภาษาพม่่าในชีวิิตประจัำาวัิน 3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life) 
700311 ภาษาเขม่รในชีวิิตประจัำาวัิน 3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life) 
700312 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
  (Thai Language Skills ) 
700313 ภาษาไทยเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)  
700314 วิรรณศิลัป์เพื�อชีวิิต 3(3-0-6)
  (Literary Artsfor All)
700315 ภาษาไทยเพื�อการผู้ลิัตสืู�อสูร้างสูรรค์ 3(3-0-6)
  (Thai language for creative media production) 
 
 1.4 กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 
ไม่่น้อยกว่ิา 6 หน่วิยกิต ให้ศึกษารายวิิชาต่อไปนี�จัำานวิน 3 หน่วิยกิตได้แก่
รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
    (ทฤษฎ่ี–ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
700401 คอม่พิวิเตอร์แลัะการประยุกต์  3(3-0-6)
  สูร้างประโยชน์ในชีวิิตประจัำาวัิน
  (IT Information Technology)
  แลัะให้เลืัอกศึกษาไม่่นอ้ยกว่ิา 3 หน่วิยกิต โดยเลืัอกจัากรายวิิชา
ต่อไปนี� 
700402 วิิทยาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยีเพื�อชีวิิตสูมั่ยใหม่่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life) 
700403 ชีวิิตกับัสิู�งแวิดล้ัอม่ 3(3-0-6)
  (Life and Environment) 
700404 การจััดการสูารสูนเทศยุคใหม่่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management)  
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700405 เทคโนโลัยีสูารสูนเทศเพื�องานสูำานักงาน 3(2-2-5)
  (Information Technology for Office Productivity) 
700406 คณิตศาสูตร์แลัะสูถิติทั�วิไป 3(3-0-6)
  (General Mathematics and Statistics)         
700407 คณิตศาสูตร์ทั�วิไป 3(3-0-6)
  (General Mathematics) 
700408 สูถิติเพื�อการจััดการแลัะการตัดสิูนใจั 3(3-0-6)
  (Statistics for Management and Decision)  
700409 ระบับัสูารสูนเทศสูำาหรับัธุรกิจัยุคดิจิัทัลั 3(2-2-6)
  (IT for Digital Business)
700410 เทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรม่เพื�อการพัฒนา  3(3-0-6)
  (Technology and Innovation Management)  
700411 วิิทยาการข้อมู่ลั แลัะปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
  (AI and Data Science)  
 
 2) หมวิดวิิชาเฉพาะ    87  หน่วิยกิต
   2.1 กลุ่ัมวิิชาแกน  27  หน่วิยกิต  ประกอบัด้วิยรายวิิชาต่อไปนี�  
รหัสูวิิชา    ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
                           (ทฤษฎ่ี–ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
733101 จิัตวิิทยาแลัะสัูงคม่วิิทยาการบัริหาร                  3(3-0-6)
 (Managerial Psychology  and Sociology) 
733102 หลัักรัฐศาสูตร์               3(3-0-6)
 (Principle of Political Science)
733103 ประชาคม่โลัก โลักาภิวัิตน์กับัสัูงคม่ไทย 3(3-0-6)
           (World Community, Globalization and Thai Society)
733104 การเมื่องการปกครองของไทย 3(3-0-6)
   (Thai Government and Politics)
733105 การบัริหารท้องถิ�นของไทย 3(3-0-6)
    (Thai Local Administration)
733106 จัริยธรรม่กับัการบัริหาร  3(3-0-6)
           (Ethics and Administration)
733107 กฎีหม่ายปกครอง   3(3-0-6)
 (Administrative Law)
733108 รัฐธรรม่นูญแลัะกฎีหม่ายสูำาหรับัรัฐประศาสูนศาสูตร์ 3(3-0-6)
 (The Constitution and Law for Public Administration)  

733109 เศรษฐศาสูตร์ทั�วิไป  3(3-0-6)
 (Economics for Public Administration)

   2.2 กลุ่ัมวิิชาเฉพาะด้าน   60  หน่วิยกิต 
 2.2.1 กลุ่ัมวิิชาเอกบัังคับั   36  หน่วิยกิต  
ประกอบัด้วิยรายวิิชาต่อไปนี�  
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
                         (ทฤษฎ่ี–ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
733201 องค์การแลัะการจััดการ    3(3-0-6)                           
  (Organization and Management) 
733202 นโยบัายสูาธารณะ        3(3-0-6)
  (Public Policy)
733203 การบัริหารทรัพยากรม่นุษย์    3(3-0-6)
  (Human Resource Management) 
733204 แนวิคิดแลัะทฤษฎีีทางรัฐประศาสูนศาสูตร์   3(3-0-6)
  (Public Administrative Concepts and Theories) 
733205 การคลัังแลัะงบัประม่าณ  3(3-0-6)
  (Public Finance and Budgeting)
733206 ระเบีัยบัวิิธีวิิจััยทางรัฐประศาสูนศาสูตร์  3(2-2-5)
  (Research Methodology in Public Administration) 
733207 การบัริหารการพัฒนา   3(3-0-6)
  (Development Administration)
733208 ภาวิะผูู้้นำาแลัะวัิฒนธรรม่องค์การ  3(3-0-6)
            (Leadership and Organizational Culture)
733209 การบัริหารระบับัข้อมู่ลัแลัะเทคโนโลัยีสูารสูนเทศ 3(2-2-5)
  (Management of Information Technology System)
733210 การจััดการภาครัฐแนวิใหม่่                3(3-0-6)
  (New Public Management)
733211 ประสูบัการณ์วิิชาชีพรัฐประศาสูนศาสูตร์ 6(0–300 ชั�วิโม่ง)
    (Professional Experiences in Public Administration) 
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2.2.2 วิิชาเอกเล่ัอก    24   หน่วิยกิต
 ให้นักศึกษาเลืัอกจัากรายวิิชาต่อไปนี�           
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
                         (ทฤษฎ่ี–ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
733301 การวิางแผู้นการบัริหาร                3(3-0-6)
    (Administrative Planning)
733302  แนวิคิดแลัะการปฏิบััติในการต่อต้านการทุจัริต 3(3-0-6 )
  ในภาครัฐ                                                
  (Concepts and Pactices in Anti-Corruption 
   in public sector)
733303 สัูม่ม่นาเกี�ยวิกับัระบับัราชการแลัะ  3(3-0-6)
  ปัญหาการบัริหารราชการ                                      
  (Seminar on Bureaucratic and Administrative   
   Problems)
733304 การบัริหารแลัะการพัฒนาเมื่อง                3(3-0-6)
  (Urban Administration  and Development)
733305 การวิิเคราะห์แลัะการบัริหารโครงการ               3(3-0-6)
    (Project Analysis and Management)
733306 ปรัชญาแลัะการบัริหารเศรษฐกิจัพอเพียง               3(3-0-6)
  (Sufficiency Economy Philosophy and Management)
733307 การจััดการเชิงกลัยุทธ์ในภาครัฐ               3(3-0-6)
  (Strategic Management in Public Sector)
733308 การบัริหารการพัฒนาชนบัท                3(3-0-6)
  (Rural Development Administration)
733309 นโยบัายแลัะการบัริหารแรงงาน               3(3-0-6)
    (Labor Policy and Administration)
733310 การสู่งเสูริม่วิิสูาหกิจัชุม่ชนกับับัทบัาทของรัฐ 3(3-0-6)
    (Community Enterprise Promotion and 
   Government Role)
733311 การฝึ่กปฏิบััติการทางรัฐประศาสูนศาสูตร์ 3(3-0-6)
  (Workshop in Public Administration) 
733312 หลัักราชการแลัะระเบีัยบัปฎิีบััติในหน่วิยงานภาครัฐ 3(3-0-6)
    (Bureaucracy and Regulation in Public Sector)
733313 การใช้งานโปรแกรม่สูำาเร็จัรูป 3(2-2-5)
  (Application Package Program)

733314 เศรษฐศาสูตร์สูำาหรับัรัฐประศาสูนศาสูตร์  3(3-0-6)
  (Economics  for  Public Administration)
733315 เทคนิคแลัะวิิธีการปรับัปรุงการบัริหาร    3(3-0-6) 
  (Techniques and Method for Administration 
   Improvement)
733316 การวิางแผู้นแลัะการบัริหารนโยบัายด้านสิู�งแวิดล้ัอม่ 3(3-0-6) 
  (Environmental Policy Planning and Management)
733317 การเมื่องไทยสูมั่ยใหม่่   3(3--6)  
           (Modern Thai Politics)       

วิิชาเอกรัฐประศาสูนศาสูตร์ วิิชาโทนิติศาสูตร์ ไม่น้อยกว่ิา 18 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
                            (ทฤษฎ่ี–ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
733318 กฎีหม่ายอาญา 1: ภาคทั�วิไป 3(3-0-6)
   (Criminal Law 1: General Principles) 
733319 กฎีหม่ายอาญา 2: ภาคควิาม่ผิู้ด               3(3-0-6)
     (Criminal Law 2: Offenses) 
733320 กฎีหม่ายวิิธีพิจัารณาควิาม่อาญา 1 3(3-0-6)
   (Criminal Procedure Code 1)
733321 กฎีหม่ายวิิธีพิจัารณาควิาม่อาญา 2    3(3-0-6)
   (Criminal Procedure Code 2)
733322 กฎีหม่ายลัักษณะพยานหลัักฐาน 1       3(3-0-6)
   (Law of  Evidence 1)
733323 กฎีหม่ายลัักษณะพยานหลัักฐาน 2       3(3-0-6)
   (Law of  Evidence 2)
   (Politics and Public Management)
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 3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่     6  หน่วิยกิต
 ให้เลืัอกเรียนรายวิิชาใด ๆ  ที�เปิดสูอนในม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
โดยควิาม่เห็นชอบัของอาจัารย์ที�ปรึกษา

รายวิิชาเป็นวิิชาโท รัฐประศาสูนศาสูตร์
 นักศกึษาที�ประสูงคจ์ัะศกึษาวิิชารฐัประศาสูนศาสูตรเ์ป็นวิิชาโท จัะ
ต้องศึกษารายวิิชาของสูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์ ไม่่น้อยกว่ิา 18 
หน่วิยกิตดังนี� ให้เรียน จัำานวิน 3 วิิชา  9 หน่วิยกิต จัากรายวิิชาต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ             หน่วิยกิต 
    (ทฤษฎ่ี–ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
733104  การเมื่องการปกครองของไทย 3( 3-0-6)
733106  จัริยธรรม่กับัการบัริหาร   3( 3-0-6)
733204 แนวิคิดแลัะทฤษฎีีทางรัฐประศาสูนศาสูตร์  3(3-0-6)
  แลัะให้นักศึกษาเลืัอกเรียนอีก จัำานวิน 3 วิิชา  9 หน่วิยกิต  จัาก
รายวิิชาต่อไปนี�
รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต 
                         (ทฤษฎ่ี–ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
733201  องค์การแลัะการจััดการ     3(3-0-6)
733202  นโยบัายสูาธารณะ           3(3-0-6)
733203  การบัริหารทรัพยากรม่นุษย์        3(3-0-6)
733205  การคลัังแลัะงบัประม่าณ               3(3-0-6)
733206  ระเบีัยบัวิิธีวิิจััยทางรัฐประศาสูนศาสูตร์  3(2-2-5)
733207  การบัริหารการพัฒนา       3(3-0-6)
733208  ภาวิะผูู้้นำาแลัะวัิฒนธรรม่องค์การ   3(3-0-6)
733209  การบัริหารระบับัข้อมู่ลัแลัะเทคโนโลัยีสูารสูนเทศ  3(2-2-5)
733210  การจััดการภาครัฐแนวิใหม่่                3(3-0-6)

.

1. องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัประสูบัการณ์ภาคสูนาม (การฝึึกงาน)
 การฝึ่กงานประสูบัการณ์ภาคสูนาม่เป็นวิิชาเอกบัังคับั วิิชา 733211 
ประสูบัการณ์วิิชาชีพรัฐประศาสูนศาสูตร์  ในสูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์
มี่วัิตถุประสูงค์เพื�อเพิ�ม่ควิาม่รู้แลัะประสูบัการณ์ให้แก่นักศึกษา โดย
เป็นการฝึ่กงานในสูถานประกอบัการทั�งภาครัฐ เอกชนหรือรัฐวิิสูาหกิจั 
ได้แก่ สูถานที�ราชการ  สูถานีตำารวิจั  ศาลั  บัริษัทเอกชน ฯลัฯ ภายใต้
การดูแลัของอาจัารย์นิเทศ เป็นเวิลัาไม่่น้อยกว่ิา 300  ชั�วิโม่ง
      1.1 มาตรฐานผลังานการเร่ยนรู้ของประสูบัการณ์ภาคสูนาม 
  1.1.1 ประยุกต์ใช้หลัักการ แนวิคิด ทฤษฎีีเข้าไปเพิ�ม่ควิาม่
ชำานาญในวิิชา สูาม่ารถคิด วิิเคราะห์คน้คว้ิา แลัะวิิจััยเพื�อเพิ�ม่ประสิูทธิภาพ
ในการทำางาน
  1.1.2 ปฏิบััติงานด้วิยควิาม่รับัผิู้ดชอบั ซืี�อสัูตย์สุูจัริต เพิ�ม่ภาวิะ
ผูู้้นำาในการทำางาน รู้จัักการคิดริเริ�ม่สูร้างสูรรค์ แลัะเข้าใจัจัรรยาบัรรณทาง
วิิชาชีพ
  1.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำางาน แลัะคิดค้นนวัิตกรรม่
ใหม่่ ๆ เพื�อลัดปัญหาการทำางานแลัะเพิ�ม่ศักยภาพของบุัคลัากรในแผู้นก
ต่างๆที�เกี�ยวิข้อง
  1.1.4 ร่วิม่กันวิิเคราะห์ปัญหาแลัะหาแนวิทางแก้ไขร่วิม่กัน
กับัผูู้ ้บัังคับับััญชาขั �นต้นได้
  1.1.5 สืู�อสูารกับัผูู้้ม่าใช้บัริการได้อย่างมี่ประสิูทธิภาพ สูาม่ารถ
ใช้ IT ได้เหม่าะสูม่กับัระดับัการทำางาน
 1.2 ช่วิงเวิลัา
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั�นปีที� 2
 1.3 การจัำดเวิลัาแลัะตารางสูอน
  จััดเต็ม่เวิลัาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. การทำาโครงงานหร่อการวิิจัำย
      -  ไม่่มี่ -
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา  หน่วิยกิต
7001.. กลุ่ัม่วิิชาม่นุษยศาสูตร์ 3-0-6)
7002.. กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศาสูตร์ (3-0-6)
7003…. กลุ่ัม่วิิชาภาษา (3-0-6)
7004…. กลุ่ัม่วิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ (3-0-6)
733102 หลัักรัฐศาสูตร์ (3-0-6)
733109 เศรษฐศาสูตร์ทั�วิไป (3-0-6)
733204 แนวิคิดแลัะทฤษฎีีทางรัฐประศาสูนศาสูตร์ (3-0-6)
                                             รวิม (21-0-42)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา  หน่วิยกิต
7001.. กลุ่ัม่วิิชาม่นุษยศาสูตร์ (3-0-6)
7002.. กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศาสูตร์ (3-0-6)
7003…. กลุ่ัม่วิิชาภาษา (3-0-6)
733104 การเมื่องการปกครองของไทย (3-0-6)
733106 จัริยธรรม่กับัการบัริหาร (3-0-6)
733107 กฎีหม่ายปกครอง (3-0-6)
733209 การบัริหารระบับัข้อมู่ลัแลัะเทคโนโลัยีสูารสูนเทศ (2-2-5)
                                         รวิม (20-2-41)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
7003…. กลุ่ัม่วิิชาภาษา   (3-0-6)
733101 จิัตวิิทยาแลัะสัูงคม่วิิทยาการบัริหาร   (3-0-6)
733103 ประชาคม่โลัก โลักาภิวัิฒน์กับัสัูงคม่ไทย  (3-0-6)
733108 รัฐธรรม่นูญแลัะกฎีหม่ายสูำาหรับัรัฐประศาสูนศาสูตร์  (3-0-6)
733201 องค์การแลัะการจััดการ   (3-0-6)
733202 นโยบัายสูาธารณะ   (3-0-6)
                                             รวิม (18-0-36)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
7003…. กลุ่ัม่วิิชาภาษา (3-0-6)
700401 คอม่พิวิเตอร์แลัะการประยุกต์สูร้างประโยชน์ในชีวิิตประจัำาวัิน                 
  (3-0-6)
733105 การบัริหารท้องถิ�นของไทย (3-0-6)
733203 การบัริหารทรัพยากรม่นุษย์ (3-0-6)
733210 การจััดการภาครัฐแนวิใหม่่ (3-0-6)
7333.. กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก (3-0-6)
.……… วิิชาเเลืัอกเสูรี (3-0-6)
                                 รวิม (21-0-42)

แผนการศึกษาหลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรบััณฑิิต
 สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์

สูำาหรับัสูำาเร็จำการศึกศึกษาระดับัมัธ์ยมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาฤดู ร้อน
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา  หน่วิยกิต
733211 ประสูบัการณ์วิิชาชีพรัฐประศาสูนศาสูตร์ 3(0–300 ชม่.)
 รวิม    3(0–300 ชม.)
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ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา  หน่วิยกิต
733205 การคลัังแลัะงบัประม่าณ (3-0-6)
733206 ระเบีัยบัวิิธีวิิจััยทางรัฐประศาสูนศาสูตร์ (2-2-5)
733207 การบัริหารการพัฒนา (3-0-6)
733208 ภาวิะผูู้้นำาแลัะวัิฒนธรรม่องค์กร (3-0-6)
7333… กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก (3-0-6)
.…….… วิิชาเลืัอกเสูรี (3-0-6)
 รวิม (17-2-35)

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา  หน่วิยกิต
7333… กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก (3-0-6)
7333… กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก (3-0-6)
7333… กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก (3-0-6)
7333… กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก (3-0-6)
 รวิม (12-0-24)

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
7333… กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก (3-0-6)
7333… กลุ่ัม่วิิชาเอกเลืัอก (3-0-6)
 รวิม (6-0-12)

แผนการศึกษาหลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรบััณฑิิต
 สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์

สูำาหรับัสูำาเร็จำการศึกศึกษาระดับัมัธ์ยมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
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หลัักสููตรศิิลัปกรรมศิาสูตรบััณฑิิต
สูาขาวิิชาดิิจิิทััลัมีเดีิย

1. รหัสูแลัะช่�อหลัักสููตร

ภาษาไทัย ศิิลปกรรมศิาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาดิิจิิทััลมีเดีิย
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in 
   Digital Media 

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 

ช่�อเต็ม (ไทัย)  ศิิลปกรรมศิาสตรบััณฑิิต (ดิิจิิทััลมีเดีิย)
ช่�อย่อ (ไทัย)  ศิป.บั. (ดิิจิิทััลมีเดีิย)
ช่�อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts 
  (Digital Media)
ช่�อย่อ (อังกฤษ)  B.F.A. (Digital Media)

3. วิิชาเอกหร่อควิามเชี�ยวิชาญเฉพาะของหลัักสููตร 
 ดิิจิิทััลมีเดีิย

4. จิำานวินหน่วิยกิตทีั�เรียนตลัอดิหลัักสููตร
 129 หน่่วิยกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั 
 เป็น่หลักสูตรระดัิบัปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 5.2 ภาษาทีั�ใช้ 
 จัิดิการเรียน่การสอน่เป็น่ภาษาไทัย
 5.3 การรับัเข้าศึิกษา
 รับันั่กศึิกษาไทัยและนั่กศึิกษาต่างประเทัศิทีั�สามารถใช้ภาษาไทัย
ได้ิเป็น่อย่างดีิ

6.  อาชีพทีั�สูามารถประกอบัได้ิหลัังสูำาเร็จิการศึิกษา
 1. นั่กออกแบับัและส่�อสร้างสรรค์์ภาพกราฟิิกด้ิวิยค์อมพิวิเตอร์  
 2. นั่กออกแบับักราฟิิกส่�อผสม 
 3. นั่กออกแบับัตัวิละค์รประกอบังาน่แอนิ่เมชั�น่
 4. นั่กเทัค์นิ่ค์ด้ิาน่ส่�อดิิจิิทััล
 5. ธุุรกิจิเกี�ยวิกับัศิิลปะ

ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร 
1. ปรัชญา
 เชี�ยวิชาญปฏิิบััติ ก้าวิทััน่น่วัิตกรรมสรรค์์สร้างค์อน่เทัน่ต์คุ์ณภาพ
พร้อมก้าวิสู่วิิชาชีพ 

2. วัิตถุประสูงค์
 1. เพ่�อผลิตบััณฑิิต ให้มีค์วิามเชี�ยวิชาญด้ิาน่การลงม่อปฏิิบััติ 
(Practical Skills) มีทัักษะใน่การใช้เค์ร่�องม่อและซอฟิต์แวิร์ดิิจิิทััลมีเดีิย
 2. เพ่�อผลิตบััณฑิิต ให้ก้าวิทััน่น่วัิตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ 
สามารถน่ำาไปประยุกต์ใช้งาน่ได้ิอย่างเหมาะสม
 3. เพ่�อผลิตบััณฑิิต ให้เข้าใจิงาน่ด้ิาน่การผลิตเน่่�อหาสาระ 
(Content)  สามารถผลิตเน่่�อหาสาระทีั�มีคุ์ณภาพ

ระบับัการจัิดิการศึิกษา การดิำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของ
หลัักสููตร
1. ระบับัการจัิดิการศึิกษา 
 1.1 ระบับั 
 ระบับัการจัิดิการศึิกษาใช้ระบับัทัวิิภาค์ โดิย 1 ปีการศึิกษา แบ่ัง
ออกเป็น่ 2 ภาค์การศึิกษาปกติ 1 ภาค์การศึิกษาปกติมีระยะเวิลาศึิกษา
ไม่น้่อยกว่ิา 15 สัปดิาห์ โดิยให้เป็น่ไปตามข้อบัังคั์บั มหาวิิทัยาลัยเอเชีย
อาค์เน่ย์ว่ิาด้ิวิย การศึิกษาระดัิบัปริญญาตรี พ.ศิ. 2559
 1.2 การจัิดิการศึิกษาภาคฤดูิร้อน 
 อาจิมีการจัิดิการศึิกษาใน่ภาค์ฤดูิร้อน่ มีระยะเวิลาศึิกษา
ไม่น้่อยกวิ่า 8 สัปดิาห์ ทัั�งนี่�ขึ�น่อยู่กับัการพิจิารณาของค์ณะกรรมการ
บัริหารค์ณะศิิลปศิาสตร์และวิิทัยาศิาสตร์ มหาวิิทัยาลัยเอเชียอาค์เน่ย์ 
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2. การดิำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน – เวิลัาในการดิำาเนินการเรียนการสูอน
 ภาค์การศึิกษาทีั� 1 เด่ิอน่ สิงหาค์ม -  เด่ิอน่ธัุน่วิาค์ม 
 ภาค์การศึิกษาทีั� 2  เด่ิอน่ มกราค์ม -  เด่ิอน่พฤษภาค์ม
 ภาค์ฤดูิร้อน่  เด่ิอน่มิถุน่าย น่ - เด่ิอน่ กรกฎาค์ม
 2.2 คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึิกษา
  คุ์ณสมบััติผู้ทีั�เข้าศึิกษาให้เป็น่ไปตามข้อบัังคั์บัมหาวิิทัยาลัย
เอเชียอาค์เน่ย์ว่ิาด้ิวิย การศึิกษาระดัิบัปริญญาตรี พ.ศิ. 2559 และผู้ทีั�เข้า
ศึิกษาหลักสูตรศิิลปกรรมศิาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาดิิจิิทััลมีเดีิย ต้องมี
คุ์ณสมบััติดัิงต่อไปนี่�
  (1) สำาเร็จิการศึิกษาไม่ตำ�ากว่ิาชั�น่มัธุยมศึิกษาตอน่ปลาย (ม.6) 
หร่อเทัียบัเท่ัาผ่าน่การค์ัดิเล่อกตามเกณฑิ์ของสำานั่กงาน่ค์ณะกรรมการ
อุดิมศึิกษา และ/หร่อ เป็น่ไปตามระเบีัยบัข้อบัังคั์บั
        (2) การคั์ดิเล่อกของมหาวิิทัยาลัยเอเชียอาค์เน่ย์
        (3) มีค์วิามประพฤติเรียบัร้อยไม่เป็น่ผู้บักพร่องใน่ศีิลธุรรม
และมารยาทัอัน่ดีิ
        (4) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น่โรค์ทีั�สังค์มรังเกียจิ

ระบับัการศึิกษา
 ระบับัการศึิกษาเป็น่แบับัชั�น่เรียน่ 

การเทีัยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชา
แลัะการลังทัะเบีัยนเรียนเข้ามหาวิิทัยาลััย
  มีระบับัการเทีัยบัโอน่หน่่วิยกิต รายวิิชา และการลงทัะเบีัยน่ข้าม
มหาวิิทัยาลัย เป็น่ไปข้อบัังคั์บัมหาวิิทัยาลัยเอเชียอาค์เน่ย์ว่ิาด้ิวิย การ
ศึิกษาระดัิบัปริญญาตรี พ.ศิ. 2559
หลัักสููตร 
 จิำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดิหลัักสููตร 129 หน่วิยกิต 
1. โครงสูร้างหลัักสููตร
 โค์รงสร้างหลักสูตร แบ่ังเป็น่หมวิดิวิิชาทีั�สอดิค์ล้องกับัทีั�กำาหน่ดิ
ไว้ิใน่เกณฑ์ิมาตรฐาน่หลักสูตรของกระทัรวิงศึิกษาธิุการ ดัิงนี่�
 (1) หมวิดิวิิชาศึิกษาทัั�วิไป ไม่น้อยกว่ิา  30 หน่วิยกิต 
  - กลุ่มวิิชามนุ่ษยศิาสตร์  6 หน่่วิยกิต
  - กลุ่มวิิชาสังค์มศิาสตร์  6 หน่่วิยกิต

  - กลุ่มวิิชาภาษา  12 หน่่วิยกิต
  - กลุ่มวิิชาวิิทัยาศิาสตร์และค์ณิตศิาสตร์  6 หน่่วิยกิต 
 (2) หมวิดิวิิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่ิา  93 หน่วิยกิต 
  - กลุ่มวิิชาแกน่   33 หน่่วิยกิต
  - กลุ่มวิิชาเฉพาะด้ิาน่  45 หน่่วิยกิต
  - กลุ่มวิิชาเอก  15 หน่่วิยกิต
 (3) หมวิดิวิิชาเล่ัอกเสูรี ไม่น้อยกว่ิา 6 หน่วิยกิต

รายวิิชา
 ค์วิามหมายของรหัสประจิำาวิิชาใน่หลักสูตร ประกอบัด้ิวิย เลข
อารบิัค์ 6 หลัก รหัสวิิชาใช้เลขอารบิัค์ 6 หลัก น่ำาหน้่าช่�อวิิชาทุักวิิชาใน่
หลักสูตร ดัิงนี่�
 รหัสูวิิชาหมวิดิวิิชาศึิกษาทัั�วิไป

6 0 0 X X X

 รหัสวิิชาหมวิดิวิิชาศิึกษาทัั�วิไป ใช้เลขหลักแสน่ หลักหม่�น่ และ
หลักพัน่
  เลข 600 น่ำาหน้่ารหัสวิิชาทุักวิิชา
 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิิชา ดัิงนี่�
  1 หมายถึง กลุ่มวิิชามนุ่ษยศิาสตร์
  2  หมายถึง  กลุ่มวิิชาสังค์มศิาสตร์
  3  หมายถึง  กลุ่มวิิชาภาษา
  4  หมายถึง  กลุ่มวิิชาวิิทัยาศิาสตร์และค์ณิตศิาสตร์
 รหัสูวิิชาหมวิดิวิิชาเฉพาะคณะศิิลัปศิาสูตร์แลัะวิิทัยาศิาสูตร์

6 3 X X X X

  2.1 เลขหลักแสน่ หลักหม่�น่ หมายถึง ค์ณะ
  63  หมายถึง ค์ณะศิิลปศิาสตร์และวิิทัยาศิาสตร์
  2.2 เลขหลักพัน่ หมายถึง สาขาวิิชาดัิงนี่�
  0 หมายถึง   ไม่แยกสาขา
  1 หมายถึง   สาขาวิิชาอังกฤษธุุรกิจิ
  2 หมายถึง   สาขาวิิชาวิิทัยาการค์อมพิวิเตอร์
  3 หมายถึง   สาขาวิิชารัฐประศิาสน่ศิาสตร์
  4 หมายถึง   สาขาวิิชาดิิจิิทััลมีเดีิย 466



 2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิิชา
  1    หมายถึง    กลุ่มวิิชาแกน่
  2    หมายถึง    กลุ่มวิิชาเฉพาะด้ิาน่
  3    หมายถึง    กลุ่มวิิชาเอก
 2.4 เลขหลักสิบัและหลักหน่่วิย หมายถึง เลขลำาดัิบัวิิชาใน่แต่ละ
กลุ่มวิิชา

วิิชาบัังคับัก่อน
  หมายค์วิามว่ิาวิิชาทีั�นั่กศึิกษาลงทัะเบีัยน่เรียน่วิิชานั่�น่ จิะต้องผ่าน่
การเรียน่ใน่รายวิิชาทีั�ระบุัไว้ิก่อน่ เพ่�อให้เกิดิผลสัมฤทัธิุ�ทัางการเรียน่ใน่
รายวิิชานั่�น่ นั่กศิกึษาจิะตอ้งผา่น่การเรียน่และการประเมนิ่ผลใน่วิิชาบัังค์บัั
ก่อน่แล้วิโดิยได้ิระดัิบัค์ะแน่น่ A , B+, B , C+, C , D+ , D หร่อ S

รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร
 (1) หมวิดิวิิชาศึิกษาทัั�วิไป 30 หน่วิยกิต ประกอบัด้ิวิย 4 กลุ่ม
วิิชา ดัิงนี่�
 กลุ่ัมวิิชามนุษยศิาสูตร์ 6 หน่วิยกิต
 ให้เล่อกศึิกษา 2 วิิชา จิำาน่วิน่ 6 หน่่วิยกิต จิากรายวิิชาต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทัฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้ิวิยตนเอง)
600101 ดิน่ตรีกับัชีวิิต 3(3-0-6)
 (Music and Life) 
600102 มนุ่ษย์กับัคุ์ณค่์าทัางอารยธุรรม 3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization) 
600103 ปรัชญาและศิาสน่าเพ่�อคุ์ณค่์าชีวิิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life) 
600104 สุน่ทัรียภาพของชีวิิต  3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life) 
600105 มนุ่ษย์กับัการใช้เหตุผล  3(3-0-6)
 (Man and Reasoning) 
600106 จิิตสำานึ่กสาธุารณะ    3(3-0-6)
 (Public Minded Spirit) 

 กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศิาสูตร์ 6 หน่วิยกิต 
 ให้เล่อกศึิกษา 2 วิิชา จิำาน่วิน่ 6 หน่่วิยกิต จิากรายวิิชาต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทัฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้ิวิยตนเอง)
600201 จิิตวิิทัยาเพ่�อการดิำาเนิ่น่ชีวิิต 3(3-0-6)
 (Psychology for Living)
600202 วิิถีของสังค์ม 3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุ์ณภาพชีวิิต 3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)
600204 ค์วิามสง่าแห่งตน่ 3(3-0-6)
 (Personality Development)
600205 ค์วิามเป็น่พลเม่องใน่กระแสโลกาภิวัิตน์่ 3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายใน่การดิำาเนิ่น่ชีวิิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207 เศิรษฐกิจิพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208 จิิตวิิทัยาเชิงบัวิก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology) 
 กลุ่ัมวิิชาภาษา 12 หน่วิยกิต 
 กำาหน่ดิให้ศึิกษา 2 วิิชา จิำาน่วิน่ 6 หน่่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทัฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้ิวิยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษใน่ชีวิิตประจิำาวัิน่ 3(2-2-5)
 (English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
  และให้เล่อกศึิกษาอีก 2 วิิชา จิำาน่วิน่ 6 หน่่วิยกิต จิากรายวิิชา
ต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทัฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้ิวิยตนเอง)
600303 ภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated English)
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600304 การฟัิง การพูดิ ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 (Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี�ปุ�น่ใน่ชีวิิตประจิำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีิน่ใน่ชีวิิตประจิำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั�งเศิสใน่ชีวิิตประจิำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (French in Daily Life)
600308 ภาษาเวีิยดิน่ามใน่ชีวิิตประจิำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าใน่ชีวิิตประจิำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรใน่ชีวิิตประจิำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Khmer in Daily Life)
600311 ทัักษะภาษาไทัย 3(3-0-6)
 (Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทัยเพ่�อการส่�อสาร 3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
600313 วิรรณศิิลป์เพ่�อชีวิิต 3(3-0-6)
 (Literary Arts for All)
 กลุ่ัมวิิชาวิิทัยาศิาสูตร์แลัะคณิตศิาสูตร์ 6 หน่วิยกิต 
 กำาหน่ดิให้ศึิกษา 1 วิิชา จิำาน่วิน่ 3 หน่่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทัฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้ิวิยตนเอง)
600401 ค์อมพิวิเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์่ 3(3-0-6)
 ใน่ชีวิิตประจิำาวัิน่
 (Computer and Applications : Benefits 
 for Everyday Life)
 แลัะให้เล่ัอกศึิกษา 1 วิิชา จิำานวิน 3 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทัฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้ิวิยตนเอง)
600402 วิิทัยาศิาสตร์และเทัค์โน่โลยีเพ่�อชีวิิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิิตกับัสิ�งแวิดิล้อม 3(3-0-6)
 (Life and Environment)

600404 การจัิดิการสารสน่เทัศิยุค์ใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
600405 เทัค์โน่โลยีสารสน่เทัศิเพ่�องาน่เอกสารและ 3(3-0-6)
 การน่ำาเสน่อ 
 (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406 ค์ณิตศิาสตร์และสถิติทัั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)
600407 ค์ณิตศิาสตร์ทัั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics)
600408 สถิติเพ่�อการจัิดิการและการตัดิสิน่ใจิ 3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision)

(2) หมวิดิวิิชาเฉพาะ 93 หน่วิยกิต ประกอบัด้ิวิย 3 กลุ่ัมวิิชา ดัิงนี�
 (2.1) กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานวิิชาชีพ 33 หน่วิยกิต
  กำาหน่ดิให้เรียน่วิิชาต่อไปนี่�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทัฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้ิวิยตนเอง)
634101 วิาดิเส้น่ 1 3(2-2-6)
  (Drawing 1) 
634102 วิาดิเส้น่ 2 3(2-2-6)
 (Drawing 2)
634103 จิิตรกรรมเบ่ั�องต้น่ 3(2-2-6)
 (Basic Painting)
634104 พ่�น่ฐาน่การออกแบับั 3(2-2-6)
 (Basic Design)
634105 แน่วิคิ์ดิใน่การออกแบับั 3(2-2-6)
 (Conceptual Design)
634106 ค์อมพิวิเตอร์กราฟิิกเบ่ั�องต้น่ 3(2-2-6)
 (Introduction to Computer Graphics)
634107 หลักและทัฤษฎีการส่�อสาร  3(3-0-6)
 (Principles and Theories of Communication)
634108 องค์์ประกอบัศิิลป์ 3(3-0-6)
 (Composition of Art)
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634109 ประวัิติศิาสตร์ศิิลปะและสังค์มโลก 3(3-0-6)
 (Art History and The World Society)
634110 ศิิลปะไทัย  3(3-0-6)
 (Thai Traditional Art)
634111 ฟิิล์มและวิิดีิโอโปรดัิกชั�น่ 3(2-2-6)
 (Film & Video Production)
 กลุ่ัมวิิชาเอกบัังคับั 45 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทัฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้ิวิยตนเอง)
634212 พ่�น่ฐาน่ส่�อดิิจิิทััล 3(2-2-6)
 (Basic of Digital Media)
634213 การถ่ายภาพเบ่ั�องต้น่ 3(2-2-6)
 (Basic of Photography)
634214 ส่�อสิ�งพิมพ์เบ่ั�องต้น่  3(2-2-6)
 (Introduction to Print Media)
634215 การพัฒน่าตัวิละค์ร 3(2-2-6)
 (Character Development)
634216 ภาพเค์ล่�อน่ไหวิ 2 มิติ  3(2-2-6)
 (2D Animation)
634217 การเขียน่บัทัและบัทัภาพ 3(2-2-6)  
 (Script Writing and Storyboard)
634218 การถ่ายภาพขั�น่สูง 3(2-2-6)
 (Advance of Photography)
634219 การซ้อน่ภาพและการตัดิต่อภาพเค์ล่�อน่ไหวิ 3(2-2-6)
 (Compositing and Editing )
634220 การกำากับัและลำาดัิบัภาพ 3(2-2-6)
 (Camera Angles and Sequence of shot)
634221 การสร้างภาพ 3 มิติ 3(2-2-6)
 (Creating 3D images)
634222 เทัค์นิ่ค์การใช้ส่�อออน่ไลน์่ 3(2-2-6)
 (Media Online Technical)
634223 ระเบีัยบัวิิธีุวิิจัิย 3(3-0-6)
 (Research Methodology)
634224 หัวิข้อพิเศิษ 1 3(3-0-6)
 (Special Topic 1)

634225 ฝึกงาน่  3(0-300-0) 
 (On the Job Training)
634226 โค์รงงาน่ส่�อดิิจิิทััล 1  1(0-2-6)
 (Senior Project for Digital Media 1) 
634227 โค์รงงาน่ส่�อดิิจิิทััล 2 2(0-4-12)
 (Senior Project for Digital Media 2)
 กลุ่ัมวิิชาเอกเล่ัอก 15 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทัย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทัฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึิกษาด้ิวิยตนเอง)
634328 การออกแบับัเว็ิบัไซต์  3(2-2-6)
 (Website Design )
634329 การโฆษณาเบ่ั�องต้น่  3(3-0-6)
 (Introduction to Advertising)
634330 การออกแบับัเอกลักษณ์ตรา  3(3-0-6)
 (Brand Identity Design)
634331 การสร้างเกมส์ 3(2-2-6)
 (Creating games)
634332 ภาพเค์ล่�อน่ไหวิ 3 มิติ 3(2-2-6)
 (3D Animation)
634333 การจัิดิแสงเพ่�องาน่ภาพนิ่�งและภาพเค์ล่�อน่ไหวิ 3(2-2-6)
 (Light of Photography and VDO)
634334 บุัค์ลิกภาพใน่การน่ำาเสน่อ 3(3-0-6)
 (Personality presentation)
634335 การผลิตรายการวิิทัยุและโทัรทััศิน์่ 3(3-0-6)
 (Radio and Television Production)
634336 หัวิข้อพิเศิษ 2 3(3-0-6)
 (Special Topic 2)
634337 สหกิจิศึิกษา  6(0-30-0)
 (Cooperative Training) 

3) หมวิดิวิิชาเล่ัอกเสูรี 
 ให้เล่อกศึิกษาวิิชาใดิๆ จิำาน่วิน่ไม่น้่อยกว่ิา 6 หน่่วิยกิตใน่หลักสูตร
ระดัิบัปริญญาตรีทีั�เปิดิสอน่ใน่มหาวิิทัยาลัยเอเชียอาค์เน่ย์
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แผู้นการศึิกษา หลัักสููตรศิิลัปกรรมศิาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาดิิจิิทััลัมีเดีิย
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จิการศึิกษาระดัิบัมัธยมศึิกษาตอนปลัายหร่อเทีัยบัเท่ัา

ปีทีั� 1 ภาคการศึิกษาทีั� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6001....
600301
600401

634101
634106
634107

กลุ่มวิิชามนุ่ษยศิาสตร์ 1 วิิชา
ภาษาอังกฤษใน่ชีวิิตประจิำาวัิน่ 
ค์อมพิวิเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์่
ใน่ชีวิิตประจิำาวัิน่
วิาดิเส้น่ 1
ค์อมพิวิเตอร์กราฟิิกเบ่ั�องต้น่
หลักและทัฤษฎีการส่�อสาร
 รวิม

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)

ปีทีั� 1 ภาคการศึิกษาทีั� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6001….
600302
634102
634213
634108
634212

กลุ่มวิิชามนุ่ษยศิาสตร์ 1 วิิชา
ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
วิาดิเส้น่ 2
การถ่ายภาพเบ่ั�องต้น่
องค์์ประกอบัศิิลป์
พ่�น่ฐาน่ส่�อดิิจิิทััล
 รวิม

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)

ปีทีั� 2 ภาคการศึิกษาทีั� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6002….
6003…
6004….
634103
634218
634110
634215

กลุ่มวิิชาสังค์มศิาสตร์ 1 วิิชา
กลุ่มวิิชาภาษา 1 วิิชา
กลุ่มวิิชาวิิทัยาศิาสตร์และค์ณิตศิาสตร์
จิิตรกรรมเบ่ั�องต้น่
การถ่ายภาพขั�น่สูง
ศิิลปะไทัย
การพัฒน่าตัวิละค์ร
 รวิม

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)

ปีทีั� 2 ภาคการศึิกษาทีั� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6002…
634104
634111
634216
634109
634217

กลุ่มวิิชาสังค์มศิาสตร์1วิิชา
พ่�น่ฐาน่การออกแบับั
ฟิิล์มและวิิดีิโอโปรดัิกชั�น่
ภาพเค์ล่�อน่ไหวิ 2 มิติ
ประวัิติศิาสตร์ศิิลปะและสังค์มโลก
การเขียน่บัทัและบัทัภาพ
 รวิม

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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ปีทีั� 3 ภาคการศึิกษาทีั� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

6003….
634105
634219
634221
634220
6343XX

กลุ่มวิิชาภาษา 1 วิิชา
แน่วิคิ์ดิใน่การออกแบับั
การซ้อน่ภาพและการตัดิต่อภาพเค์ล่�อน่ไหวิ
การสร้างภาพ 3 มิติ
การกำากับัและลำาดัิบัภาพ
วิิชาเอกเล่อก
 รวิม

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)

ปีทีั� 3 ภาคการศึิกษาทีั� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

634222
634214
634223
6343XX
6343XX
6343XX

เทัค์นิ่ค์การใช้ส่�อออน่ไลน์่
ส่�อสิ�งพิมพ์เบ่ั�องต้น่
ระเบีัยบัวิิธีุวิิจัิย
วิิชาเอก
วิิชาเอก
วิิชาเอก
	 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)

ปีทีั� 4 ภาคการศึิกษาทีั� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

634224
634225
634226
6343XX

หัวิข้อพิเศิษ 1
ฝึกงาน่
โค์รงงาน่ส่�อดิิจิิทััล 1
วิิชาเอก
 รวิม

3(3-0-6)
3(0-300-0)

1(0-2-6)
3(x-x-x)

10(x-x-x)

ปีทีั� 4 ภาคการศึิกษาทีั� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

634227
6XXXXX
6XXXXX

โค์รงงาน่ส่�อดิิจิิทััล 2
วิิชาเล่อกเสรี
วิิชาเล่อกเสรี
	 รวม

2(0-4-12)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
8(x-x-x)

แผู้นการศึิกษา หลัักสููตรศิิลัปกรรมศิาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาดิิจิิทััลัมีเดีิย
สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จิการศึิกษาระดัิบัมัธยมศึิกษาตอนปลัายหร่อเทีัยบัเท่ัา
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คณะนิต ิศาสตร
FACULTY OF law 

นายณัฐวุฒิ  ปฐมสิทธาภิรักษ
รักษาการคณบดีคณะนิติศาตร

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด 

มหาวิทยาลัยสยาม

น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท น.ม. สาขาวิชางานยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LAW

 สาขาวิชานิติศาสตร
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คณะนิิติศิาสติร์์
Faculty of Law

หลักัสูติร์ที่่�เปิิดสอนิ มีด่งัน่ิ�
1.	 นิิติิศาสติรบัณัฑิิติ
	 (Bachelor	of	Laws	Program)
2.	 อนุิปริญญานิิติิศาสติร์
	 (Diploma	in	Laws)

สาขาวิชิา/ช่�อปิริ์ญญา

สาขาวิิชา ช่�อเต็็ม (ไทย) ช่�อย่อ (ไทย) ช่�อเต็็ม(อังกฤษ) ช่�อย่อ(อังกฤษ)

นิิติิศาสติร์์ นิิติิศาสติร์บััณฑิิติ นิ.บั. Bachelor of Laws LL.B.

นิิติิศาสติร์์ อนุิปริ์ญญานิิติิศาสติร์์ อ. นิิติิศาสติร์์ Diploma in Laws Dip. In Laws
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หลัักสููตรนิิติศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชานิิติศาสูตร์   
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ.2563)

1. รหัสูแลัะช่�อหลัักสููตร
รหัสูหลัักสููตร  25391111100232
ภาษาไทย 	 					 หลัักสููตรนิิติศาสูตรบััณฑิิต	สูาขาวิิชา	 	
	 	 	 นิิติศาสูตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program in Laws

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา
2.1 ช่�อปริญญา
ช่�อเต็ม (ภาษาไทย) 				 นิิติศาสูตรบััณฑิิต
ช่�อย่อ (ภาษาไทย) 					 นิ.บั.
ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Laws 
ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ)			LL.B.
2.2 ช่�ออนุิปริญญา  
ช่�อเต็ม (ภาษาไทย) 		 อนุิปริญญานิิติศาสูตร์
ช่�อย่อ (ภาษาไทย)			 อ.นิิติศาสูตร์
ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Diploma in Laws   
ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ)		 Dip.	in	Laws	

3. วิิชาเอก	:				ไม่่มี่		

4. จำำานิวินิหน่ิวิยกิตท่�เร่ยนิตลัอดหลัักสููตร  
	 หลัักสููตรปริญญาตรี		4	ปี	:		138			หน่ิวิยกิต																																																						
	 หลัักสููตรอนุิปริญญา	3	ปี	:		108			หน่ิวิยกิต
							หม่ายเหตุ	เม่่�อนัิกศึกษาเรียนิครบัหลัักสููตรตาม่แผนิการศึกษา	3	ปี	
ตาม่ทีี่�หลัักสููตรกำาหนิดจะได้อนุิปริญญา	สูาขาวิิชานิิติศาสูตร์	เพ่ื่�อให้ผู้สูำาเร็จ
การศึกษาอนุิปริญญานิิติศาสูตร์	เข้าเป็นิผู้รับัการอบัรม่วิิชา		ว่ิาควิาม่แห่ง
สูภาที่นิายควิาม่ของสูภาที่นิายควิาม่ในิพื่ระบัรม่ราชูปถััม่ป์แลัะเม่่�อเรียนิ

ต่อจนิครบั	4	ปี	ตาม่แผนิการศึกษาจะได้ปริญญานิิติศาสูตรบััณฑิิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
	 5.1	รูปแบับั
						 หลัักสููตรระดับัปริญญาตรี		4	ปี		หลัักสููตรระดับัอนุิปริญญา	3	ปี		
	 5.2	ประเภที่ของหลัักสููตร
						 หลัักสููตรปริญญาตรี		ประเภที่หลัักสููตรที่างวิิชาการ
	 5.3	ภาษาทีี่�ใช้
	 จัดการเรียนิการสูอนิเป็นิภาษาไที่ย
	 5.4	การรับัเข้าศึกษา
						 รับันัิกศึกษาไที่ยแลัะนัิกศึกษาต่างประเที่ศทีี่�สูาม่ารถัใช้ภาษาไที่ย
ได้เป็นิอยา่งดี
	 5.5	ควิาม่ร่วิม่ม่่อกับัสูถัาบัันิอ่�นิ
						 ไม่่มี่
	 5.6	การให้ปริญญาแก่ผู้สูำาเร็จการศึกษา
						 ให้ปริญญาเพีื่ยงสูาขาวิิชาเดียวิ

6.  สูถานิภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจำารณาอนุิมัติ/เห็นิชอบัหลัักสููตร
	 6.1	เป็นิหลัักสููตรปรบััปรงุ	พื่.ศ.2563		กำาหนิดเปดิสูอนิตั�งแตภ่าค
การศึกษาทีี่�	1	ปีการศึกษา	2563	
	 6.2	ปรับัปรุงจากหลัักสููตรนิิติศาสูตรบััณฑิิต	สูาขาวิิชานิิติศาสูตร์	
ฉบัับัปรับัปรุง	พื่.ศ.2560
	 6.3	หลัักสููตรได้พิื่จารณาปรับัปรุงโดยคณะกรรม่การพื่ัฒนิา
หลัักสููตรแลัะม่าตรฐานิการศึกษาหลัักสููตรนิิติศาสูตรบััณฑิิต	สูาขาวิิชา
นิิติศาสูตร์ในิการประชุม่ครั�งที่ี�	1/2563		เม่่�อวัินิทีี่�	22	กุม่ภาพัื่นิธ์์	2563	
แลัะครั�งทีี่�	2/2563		เม่่�อวัินิทีี่�	29	กุม่ภาพัื่นิธ์์	2563	
	 6.4		หลัักสููตรได้พิื่จารณากลัั�นิกรองโดยคณะกรรม่การวิิชาการ		
มี่ม่ติเห็นิชอบัในิการนิำาเสูนิอหลัักสููตรต่อสูภาม่หาวิิที่ยาลััย	ในิการประชุม่
ครั�งทีี่�	6/2562		วัินิทีี่�	20	เด่อนิ		มี่นิาคม่	2563
	 6.5		สูภาม่หาวิิที่ยาลััยเอเชียอาคเนิย	์ได้อนุิมั่ติ/เหน็ิชอบัหลัักสููตร	
ในิการประชุม่ครั�งทีี่�		2	/2563	วัินิทีี่�		21	เด่อนิ	พื่ฤษภาคม่		พื่.ศ.	2563
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7. ควิามพร้อมในิการเผยแพร่หลัักสููตรท่�ม่คุณภาพแลัะมาตรฐานิ
	 หลัักสููตรมี่ควิาม่พื่ร้อม่เผยแพื่ร่คุณภาพื่แลัะม่าตรฐานิ	ตาม่
ม่าตรฐานิคุณวุิฒิ	ระดับัปริญญาตรี		สูาขาวิิชานิิติศาสูตร์	พื่.ศ.2561	ในิปี
การศึกษา	2565

ควิาม่มุ่่งหม่ายของการศึกษาทัี่�วิไป	โดยนัิกศึกษาจะต้องเรียนิในิ	4	กลุ่ัม่
วิิชา	จำานิวินิรวิม่	30	หน่ิวิยกิต	ประกอบัด้วิย	
 - กลุ่ัมวิิชามนุิษยศาสูตร์ จำำานิวินิไม่น้ิอยกว่ิา 6 หน่ิวิยกิต
	 วิิชากลุ่ัม่นีิ�มุ่่งพัื่ฒนิากระบัวินิการคดิ	วิิเคราะห์	แลัะแสูวิงหาควิาม่
รู้ด้านิม่นิษุยศาสูตรเ์พ่ื่�อใหรู้้จักแลัะเข้าใจตนิเองในิเร่�องจิตวิิญญาณ	ควิาม่
คิดริเริ�ม่สูร้างสูรรค์	จินิตนิาการแลัะการใช้เหตุผลัของม่นิษุย	์แนิวิควิาม่คดิ
แลัะควิาม่เช่�อ	ควิาม่ศรัที่ธ์าตลัอดจนิการแสูดงออกที่างด้านิศิลัปะ	
วิรรณคดี		ดนิตรี		อิที่ธิ์พื่ลัของวิัฒนิธ์รรม่ตะวิันิออกแลัะตะวิันิตก	ทีี่�มี่
ผลักระที่บัต่อโครงสูร้างของสูังคม่ไที่ย		 ตั�งแต่อดีตจนิถึังปัจจุบัันิ	
อย่างต่อเนิ่�องแลัะสูาม่ารถันิำาม่าใช้อธ์ิบัายปัญหาของตนิเอง	ผู้อ่�นิ	แลัะ
ปรากฏการณบ์ัางอยา่งในิสูงัคม่ปัจจุบัันิได้	ตลัอดจนิการวิิเคราะหก์ารอา้ง
เหตุผลัในิภาษาทีี่�ใช้ในิชีวิิตประจำาวัินิ
 - กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ จำำานิวินิไม่น้ิอยกว่ิา  6 หน่ิวิยกิต
	 เป็นิกลุ่ัม่วิิชาที่ี�มุ่่งพัื่ฒนิากระบัวินิการคิด	วิิเคราะห์	แลัะการ
แสูวิงหาควิาม่รู้ทีี่�เป็นิแก่นิสูำาคัญที่างสัูงคม่ศาสูตร์	อันิได้แก่	ควิาม่รู้เร่�อง
พื่ฤติกรรม่ของม่นุิษย์	พัื่ฒนิาการของม่นุิษย์	แรงจูงใจ	การรับัรู้	การเรียนิ
รู้	อารม่ณ์	บุัคลิักภาพื่แลัะสัูงคม่	กิจกรรม่ที่างสัูงคม่ทีี่�สูำาคัญๆ	ปัญหาสัูงคม่	
กระบัวินิการแก้ปัญหาอยา่งมี่ระบับัแลัะการดำารงอยูร่่วิม่กันิในิสัูงคม่อยา่ง
สัูนิติ	เพ่ื่�อให้ผู้เรียนิได้เข้าใจแลัะตระหนัิกในิหน้ิาทีี่�ควิาม่รับัผิดชอบัแลัะ
บัที่บัาที่ทีี่�พึื่งมี่ในิฐานิะสูม่าชิกของสัูงคม่	สูาม่ารถัปรับัตัวิเองให้เกิดควิาม่
คิดริเริ�ม่		สูร้างสูรรค์	การที่ำางานิร่วิม่กับัผู้อ่�นิ	การเป็นิผู้นิำาแลัะผู้ตาม่ทีี่�ดี	
ม่นุิษย์สัูม่พัื่นิธ์์	ม่ารยาที่สัูงคม่	คุณธ์รรม่แลัะจริยธ์รรม่
 - กลุ่ัมวิิชาภาษา จำำานิวินิไม่น้ิอยกว่ิา 12 หน่ิวิยกิต
	 หม่ายถึังกลุ่ัม่วิิชาทีี่�จะช่วิยให้นิิสิูตสูาม่ารถัใช้ภาษาไที่ยได้อย่าง
ถูักต้องในิการสู่�อสูารภายในิตนิเองแลัะกับัผู้อ่�นิ	ทัี่�งในิการอ่านิแลัะการ
เขียนิ	แลัะเนิน้ิควิาม่สูาม่ารถัในิการใช้ภาษาตา่งประเที่ศ	เช่นิ	ภาษาอังกฤษ	

ญี�ปุ�นิ	จีนิกลัาง	เพ่ื่�อเป็นิเคร่�องม่่อในิการศึกษาแลัะการสู่�อสูารได้ดีในิระดับั
อุดม่ศึกษา	ซึึ่�งรวิม่ทัี่�งการพูื่ด	การฟััง	การเขียนิแลัะการอ่านิ	ตลัอดจนิ
พ่ื่�นิฐานิที่างวัิฒนิธ์รรม่ของเจ้าของภาษานัิ�นิๆ
 - กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ จำำานิวินิไม่น้ิอยกว่ิา 6 
หน่ิวิยกิต
	 วิิชากลุ่ัม่นีิ�เนิ้นิกระบัวินิการคิด	แลัะการแสูวิงหาควิาม่รู้จาก
โลักธ์รรม่ชาติ	ทัี่�งที่างด้านิชีวิภาพื่แลัะกายภาพื่	สูร้างควิาม่เข้าใจในิควิาม่
หม่าย	ควิาม่สูำาคัญ	แลัะกระบัวินิการที่างวิิที่ยาศาสูตร์	ควิาม่ก้าวิหน้ิาในิ
การพื่ัฒนิาที่างเที่คโนิโลัยีทีี่�สูำาคัญในิโลักปัจจุบัันิแลัะอนิาคต	อันิมี่ผลัต่อ
วิิถีัชีวิิต	ควิาม่คิดของม่นุิษย์	แลัะสูภาพื่แวิดล้ัอม่ในิปัจจุบัันิ	เน้ินิให้ผู้เรียนิ
ตระหนัิกถัึงควิาม่สูำาคัญของการดำารงชีวิิตแบับัสูม่ดุลั	ทัี่�งภายในิตนิเอง	
ระหว่ิางสัูงคม่	แลัะท่ี่าม่กลัางสิู�งแวิดล้ัอม่เพ่ื่�อการพัื่ฒนิาทีี่�ยั�งย่นิ
การศึกษารายวิิชาในิสูาขาวิิชานิิติศาสูตร์เป็นิวิิชาโท
	 นัิกศึกษาต่างคณะที่ี�ประสูงค์จะเล่ัอกรายวิิชาในิสูาขาวิิชา
นิิติศาสูตร์เป็นิวิิชาโที่ให้ศึกษารายวิิชา	จำานิวินิ	ไม่่น้ิอยกว่ิา	21	หน่ิวิยกิต	
จากรายวิิชาต่อไปนีิ�
 (1) รายวิิชาบัังคับั จำำานิวินิ 15 หน่ิวิยกิต	จาก	5	รายวิิชา	ดังนีิ�
640111	 กฎหม่ายแพ่ื่ง	:	หลัักทัี่�วิไป		 	3(3-0-6)
640112	 หลัักกฎหม่ายม่หาชนิ		 	3(3-0-6)	
640121	 กฎหม่ายนิิติกรรม่แลัะสัูญญา		 	3(3-0-6)
640122	 กฎหม่ายอาญา	:	ภาคทัี่�วิไป		 	3(3-0-6)
640211	 กฎหม่ายหนีิ�	:	หลัักทัี่�วิไป		 	3(3-0-6)
 (2) รายวิิชาเล่ัอก จำำานิวินิไม่น้ิอยกวิ่า 6 หนิ่วิยกิต	โดย	เล่ัอก
เรียนิจากรายวิิชาในิกลุ่ัม่วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา	กลุ่ัม่รายวิิชาใดกลุ่ัม่
รายวิิชาหนึิ�งหร่อหลัายกลุ่ัม่รายวิิชา	หร่อรายวิิชาต่อไปนีิ�	
640212	 กฎหม่ายลัะเมิ่ดจัดการงานินิอกสัู�งลัาภมิ่ควิรได้	 3(3-0-6)	
640213	 กฎหม่ายที่รัพื่ย์สิูนิแลัะทีี่�ดินิ		 	3(3-0-6)
640223	 กฎหม่ายรัฐธ์รรม่นูิญ		 	3(3-0-6)
640224	 กฎหม่ายประกันิภัย		 	2(2-0-4)
640225	 กฎหม่ายลัักษณะหุ้นิสู่วินิ–บัริษัที่	แลัะ	 	3(3-0-6)
	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัองค์กรธุ์รกิจ
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640226	 กฎหม่ายตั�วิเงินิ		 	2(2-0-4)
640314	 กฎหม่ายภาษีอากร		 	3(3-0-6)	
640325	 กฎหม่ายแรงงานิ		 	3(3-0-6)

เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึกษาตามหลัักสููตร
	 การสูำาเร็จการศึกษาเป็นิไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิที่ยาลััยเอเชีย
อาคเนิย์ว่ิาด้วิย	การจัดการศึกษาระดับัปริญญาตรี	พื่.ศ.	2560		
 การให้อนุิปริญญา  ต้องม่คุณสูมบััติดังต่อไปน่ิ�
	 นัิกศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิิชาต่าง	ๆ	ตาม่หลัักสููตรในิสูาขา
นิิติศาสูตร์ได้หน่ิวิยกิตสูะสูม่ไม่่น้ิอยกว่ิา		108	หน่ิวิยกิต	ตาม่เง่�อนิไข
ต่อไปนีิ�							
	 1)	ได้ศึกษาแลัะสูอบัได้หม่วิดวิิชาศึกษาทัี่�วิไปของม่หาวิิที่ยาลััย
ครบัตาม่หลัักสููตรรวิม่	30		หน่ิวิยกิต	
	 2)	ได้ศึกษาแลัะสูอบัได้กลุ่ัม่วิิชาเฉพื่าะสูาขาในิปีทีี่�	1	ปีทีี่�	2	ทุี่ก
รายวิิชาแลัะ	รายวิิชาปีทีี่�	3	ยกเว้ินิวิิชา	640314	กฎหม่ายภาษีอากร	
640316	กฎหม่ายระหว่ิางประเที่ศ	640325	กฎหม่ายแรงงานิ	รวิม่ไม่่
น้ิอยกว่ิา	71		หน่ิวิยกิต	
	 3)	ได้ศึกษาแลัะสูอบัได้กลุ่ัม่วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขาไม่่น้ิอยกว่ิา			4	
หน่ิวิยกิต
	 4)	ได้ศึกษาแลัะสูอบัได้หม่วิดวิิชาเล่ัอกเสูรี	ไม่่น้ิอยกว่ิา	3	หน่ิวิยกิต
	 5)	ได้แต้ม่ระดับัคะแนินิเฉลีั�ยสูะสูม่ไม่่น้ิอยกว่ิา	2.00	โดยระดับั
คะแนินิของกลุ่ัม่วิิชาเฉพื่าะแลัะวิิชาเล่ัอกจะต้องไม่่ตำ�ากว่ิา	2.00

ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร 
ปรัชญา
	 สูาขาวิิชานิิติศาสูตร์	มุ่่งผลิัตบััณฑิิตใหมี้่ควิาม่รู้ที่างวิิชาการ	ม่วิีินัิย
ในิตนิเอง	มี่คุณธ์รรม่	จริยธ์รรม่ที่างวิิชาชีพื่	สูนัิบัสูนุินิให้บััณฑิิตมี่สู่วินิร่วิม่
ในิกิจกรรม่		แลัะตระหนัิกถึังควิาม่เป็นิสู่วินิหนึิ�งของสัูงคม่

ควิามสูำาคัญ
	 สูร้างบุัคลัากรที่างวิิชาชีพื่ที่างกฎหม่าย	มี่คุณธ์รรม่	จริยธ์รรม่ที่าง
วิิชาชีพื่	เพ่ื่�อนิำาองค์ควิาม่รู้ไปประกอบัวิิชาชีพื่ด้านิกฎหม่าย
วัิตถุประสูงค์
	 1.	เพ่ื่�อใหผู้้สูำาเร็จการศกึษาม่คีวิาม่รู้ควิาม่เข้าใจเกี�ยวิกับักฎหม่าย	
ทัี่�งในิที่างที่ฤษฎีแลัะปฏิบััติ
	 2.	เพ่ื่�อให้ผู้สูำาเร็จการศึกษาทีี่�มี่ควิาม่ประสูงค์จะศึกษาในิระดับัทีี่�
สููงขึ�นิไป	สูาม่ารถัศึกษาต่อได้ทัี่�งในิแลัะต่างประเที่ศ
	 3.	เพ่ื่�อให้ผู้สูำาเร็จการศึกษาได้นิำาควิาม่รู้ควิาม่เข้าใจไปประกอบั
อาชีพื่ที่างกฎหม่าย	โดยประพื่ฤติตนิอยู่ในิกรอบัจรรยาบัรรณแลัะ
รับัผิดชอบัในิวิิชาชีพื่ของนัิกกฎหม่ายทีี่�ดี
	 4.	เพ่ื่�อให้ผู้สูำาเร็จการศกึษาม่คีวิาม่รบััผิดชอบัตอ่ตนิเองแลัะสูงัคม่
	 5.	เพ่ื่�อพัื่ฒนิาองค์ควิาม่รู้ใหม่่เพ่ื่�อรองรับัการเปลีั�ยนิแปลังของ
สูภาพื่สัูงคม่	เศรษฐกิจ	การเม่่อง

ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนิินิการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร 
ระบับัการจัำดการศึกษา 
	 ระบับัการจัดการศึกษาใช้ระบับัที่วิิภาค	โดย	1	ปีการศึกษา	แบ่ัง
ออกเปน็ิ		2		ภาคการศกึษาปกต	ิ		1	ภาคการศกึษาปกตมีิ่ระยะเวิลัาศกึษา
ไม่่น้ิอยกวิ่า	15	สัูปดาห์	โดยให้เป็นิไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิที่ยาลััยเอเชีย
อาคเนิย์ว่ิาด้วิยการจัดการศึกษาระดับัปริญญาตรี	พื่.ศ.	2559
 การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อนิ
	 อาจมี่การจัดการศึกษาในิภาคฤดูร้อนิ	มี่ระยะเวิลัาศึกษาไม่่น้ิอย
กว่ิา	8	สัูปดาห์	ทัี่�งนีิ�ขึ�นิอยูกั่บัการพิื่จารณาของคณะกรรม่การบัริหารคณะ
นิิติศาสูตร์	ม่หาวิิที่ยาลััยเอเชียอาคเนิย์		
 การเท่ยบัเท่ยบัเค่ยงหน่ิวิยกิตในิระบับัทวิิภาค
	 ไม่่มี่
การดำาเนิินิการหลัักสููตร
	 วัินิ	-	เวิลัาในิการดำาเนิินิการเรียนิการสูอนิ
	 ภาคการศึกษาทีี่�	1	 เด่อนิสิูงหาคม่	-	เด่อนิธั์นิวิาคม่		
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	 ภาคการศึกษาทีี่�	2	 เด่อนิม่กราคม่	-	เด่อนิพื่ฤษภาคม่		
	 ภาคฤดูร้อนิ					 เด่อนิมิ่ถุันิายนิ	-	เด่อนิกรกฎาคม่	
คุณสูมบััติของผู้เข้าศึกษา
	 คุณสูม่บััติผู้ทีี่�เข้าศกึษาใหเ้ปน็ิไปตาม่ขอ้บัังคับัม่หาวิิที่ยาลััยเอเชีย
อาคเนิย์ว่ิาด้วิย	การจัดการศึกษาระดับัปริญญาตรี	พื่.ศ.	2559	แลัะฉบัับั
ทีี่�	2	พื่.ศ.2560	แลัะผู้ทีี่�เข้าศึกษาหลัักสููตรนิิติศาสูตรบััณฑิิต	สูาขาวิิชา
นิิติศาสูตร์	ต้องมี่คุณสูม่บััติดังต่อไปนีิ�
	 1.	ต้องเป็นิผู้สูำาเร็จการศึกษามั่ธ์ยม่ศึกษาตอนิปลัาย	(ม่.6)	หร่อ
เทีี่ยบัเท่ี่า		หร่อสูำาเร็จการศึกษาประกาศนีิยบััตรวิิชาชีพื่ชั�นิสููง	หร่อสูำาเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีสูาขาวิิชาอ่�นิ	จากสูถัาบัันิของรัฐ		หร่อสูถัาบัันิ
อุดม่ศกึษาเอกชนิที่ี�สูำานัิกงานิคณะกรรม่การการอดุม่ศกึษารบััรองโดยวิิธี์
การเทีี่ยบัโอนิหน่ิวิยกิต
	 2.	เป็นิผู้ทีี่�มี่ควิาม่ประพื่ฤติเรียบัร้อย	ไม่่เป็นิผู้บักพื่ร่องในิศีลัธ์รรม่
แลัะม่ารยาที่อันิดี
	 3.	มี่ร่างกายแข็งแรงแลัะไม่่เป็นิโรคทีี่�สัูงคม่รังเกียจ	
	 4.	ยินิยอม่ปฏิบััติตาม่ระเบีัยบัข้อบัังคับัของม่หาวิิที่ยาลััย	
	 การคัดเล่ัอกผู้สูมั่ครเข้าเป็นินัิกศึกษา	ให้เป็นิไปตาม่ระเบัียบัการ
คัดเล่ัอกเพ่ื่�อเข้าศึกษาต่อในิม่หาวิิที่ยาลััยเอเชียอาคเนิย์
 ระบับัการศึกษา
	 แบับัชั�นิเรียนิ		
 การเท่ยบัโอนิหนิ่วิยกิต รายวิิชา แลัะการลังทะเบ่ัยนิข้าม
มหาวิิทยาลััย
	 มี่ระบับัการเที่ยีบัโอนิหนิว่ิยกิต	รายวิิชา	แลัะการลังที่ะเบัยีนิข้าม่
ม่หาวิิที่ยาลััย	เป็นิไปข้อบัังคับัม่หาวิิที่ยาลััยเอเชียอาคเนิย์ว่ิาด้วิย	การ
จัดการศึกษาระดับัปริญญาตรี	พื่.ศ.	2559

หลัักสููตรนิิติศาสูตรบััณฑิิต
 1. จำำานิวินิหน่ิวิยกิต รวิมตลัอดหลัักสููตร 138 หน่ิวิยกิต
 2. โครงสูร้างหลัักสููตร
	 โครงสูร้างหลัักสููตร	แบ่ังเป็นิหม่วิดวิิชาที่ี�สูอดคลั้องกับัทีี่�กำาหนิด
ไว้ิในิเกณฑ์ิม่าตรฐานิหลัักสููตรของกระที่รวิงศึกษาธิ์การ		ดังนีิ�
 หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป ไม่น้ิอยกว่ิา  30 หน่ิวิยกิต
	 	 1.	กลุ่ัม่วิิชาม่นุิษยศาสูตร์	 6		 หน่ิวิยกิต
	 	 2.	กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศาสูตร์	 6		 หน่ิวิยกิต
	 	 3.	กลุ่ัม่วิิชาภาษา	 		12		 หน่ิวิยกิต
	 	 4.	กลุ่ัม่วิิชาวิิที่ยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์	 				6			หน่ิวิยกิต
 หมวิดวิิชาเฉพาะด้านิ ไม่น้ิอยกว่ิา 102 หน่ิวิยกิต
	 	 1.	กลุ่ัม่วิิชาเฉพื่าะสูาขา	 90	 หน่ิวิยกิต
	 	 2.	กลุ่ัม่วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา	 12	 หน่ิวิยกิต
 หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ ไม่น้ิอยกว่ิา  6 หน่ิวิยกิต

หลัักสููตรอนุิปริญญานิิติศาสูตร์
 จำำานิวินิหน่ิวิยกิต  				รวิม่ตลัอดหลัักสููตร	108	หน่ิวิยกิต
 โครงสูร้างหลัักสููตร
	 โครงสูร้างหลัักสููตร	แบ่ังเป็นิหม่วิดวิิชาที่ี�สูอดคลั้องกับัทีี่�กำาหนิด
ไว้ิในิเกณฑ์ิม่าตรฐานิหลัักสููตรของกระที่รวิงศึกษาธิ์การ		ดังนีิ�
 หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป ไม่น้ิอยกว่ิา 30 หน่ิวิยกิต
	 	 1.	กลุ่ัม่วิิชาม่นุิษยศาสูตร์	 6	 หน่ิวิยกิต
	 	 2.	กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศาสูตร์	 6	 หน่ิวิยกิต
	 	 3.	กลุ่ัม่วิิชาภาษา	 12	 หน่ิวิยกิต
	 	 4.	กลุ่ัม่วิิชาวิิที่ยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์	 6	 หน่ิวิยกิต
 หมวิดวิิชาเฉพาะด้านิ ไม่น้ิอยกว่ิา 75 หน่ิวิยกิต
	 	 1.	กลุ่ัม่วิิชาเฉพื่าะสูาขา	 71		หน่ิวิยกิต
	 	 2.	กลุ่ัม่วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา	 	4	 หน่ิวิยกิต
 หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ ไม่น้ิอยกว่ิา 3 หน่ิวิยกิต
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กลุ่ัม่วิิชาเฉพื่าะสูาขาวิิชานิิติศาสูตร์สูำาหรับัหลัักสููตรอนุิปริญญา	3	ปี
จำานิวินิ	71	หน่ิวิยกิต
 3. รายวิิชา
	 ควิาม่หม่ายของรหัสูประจำาวิิชาในิหลัักสููตร	ประกอบัด้วิย	เลัข
อารบัิค	6	หลััก	รหัสูวิิชาใช้เลัขอารบัิค	6	หลััก	นิำาหน้ิาช่�อวิิชาทีุ่กวิิชาในิ
หลัักสููตร	ดังนีิ�
 รหัสูวิิชาหมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป

6 0 0 X X X

	 รหัสูวิิชาหม่วิดวิิชาศึกษาทัี่�วิไป	ใช้เลัขหลัักแสูนิ	หลัักหม่่�นิ	แลัะ
หลัักพัื่นิ
	 	 เลัข	600	นิำาหน้ิารหัสูวิิชาทุี่กวิิชา
	 เลัขหลัักร้อย	หม่ายถึัง	กลุ่ัม่วิิชา	ดังนีิ�
	 	 1		 หม่ายถึัง		 กลุ่ัม่วิิชาม่นุิษยศาสูตร์
	 	 2		 หม่ายถึัง		 กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศาสูตร์
	 	 3		 หม่ายถึัง		 กลุ่ัม่วิิชาภาษา
	 	 4		 หม่ายถึัง		 กลุ่ัม่วิิชาวิิที่ยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์
 รหัสูวิิชาหมวิดวิิชาเฉพาะเฉพาะคณะนิิติศาสูตร์

6 4 X X X X

		 2.1	เลัขหลัักแสูนิ	หลัักหม่่�นิ	หม่ายถึัง	คณะ
	 	 64		 หม่ายถึัง		 คณะนิิติศาสูตร์
		 2.2	เลัขหลัักพัื่นิ	หม่ายถึัง	สูาขาวิิชาดังนีิ�
	 	 0	 หม่ายถึัง			ไม่่แยกสูาขา
	 	 1	 หม่ายถึัง			วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา
	 2.3	เลัขหลัักร้อย	แยกเป็นิ	2	กรณีค่อ
	 	 (1)	กรณีเลัขหลัักพัื่นิ	เป็นิเลัข	0	หร่อ	กลุ่ัม่วิิชาเฉพื่าะสูาขา	
เลัขหลัักร้อยจะหม่ายถึัง	ชั�นิปีทีี่�เปิดสูอนิ	ดังนีิ�
	 	 1		 หม่ายถึัง	 วิิชาเปิดสูอนิตาม่แผนิการศึกษา
	 	 	 		 สูำาหรับันัิกศึกษาชั�นิปีทีี่�	1
	 	 2	 หม่ายถึัง	 วิิชาเปิดสูอนิตาม่แผนิการศึกษา
	 	 	 		 สูำาหรับันัิกศึกษาชั�นิปีทีี่�	2

	 	 3	 หม่ายถึัง	 วิิชาเปิดสูอนิตาม่แผนิการศึกษา
	 	 	 		 สูำาหรับันัิกศึกษาชั�นิปีทีี่�	3
	 	 4	 หม่ายถึัง	 วิิชาเปิดสูอนิตาม่แผนิการศึกษา
	 	 	 		 สูำาหรับันัิกศึกษาชั�นิปีทีี่�	4
	 	 (2)	กรณีเลัขหลัักพัื่นิ	เป็นิเลัข	1	หร่อ	กลุ่ัม่วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะ
สูาขา			เลัขหลัักร้อยจะหม่ายถึัง	กลุ่ัม่รายวิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขาทีี่�เกี�ยวิกับั
กฎหม่ายในิกลุ่ัม่		ดังนีิ�
	 	 1	 หม่ายถึัง	 กลุ่ัม่รายวิิชาทีี่�เกี�ยวิกับักฎหม่ายม่หาชนิ
	 	 2	 หม่ายถึัง	 กลุ่ัม่รายวิิชาทีี่�เกี�ยวิกับักฎหม่าย		 	
	 	 	 		 อุตสูาหกรรม่แลัะแรงงานิ
	 	 3		 หม่ายถึัง	 กลุ่ัม่รายวิิชาทีี่�เกี�ยวิกับักฎหม่ายอาญาแลัะ		
	 	 		 	 กระบัวินิการยุติธ์รรม่ที่างอาญา
	 	 4	 หม่ายถึัง	 กลุ่ัม่รายวิิชาทีี่�เกี�ยวิกับักฎหม่ายพื่าณิชย	์ 	
	 	 		 	 แลัะการค้า
	 	 5	 หม่ายถึัง	 กลุ่ัม่รายวิิชาทีี่�เกี�ยวิกับักฎหม่ายทัี่�วิไปแลัะ		
	 	 		 	 กฎหม่ายระหว่ิางประเที่ศ
	 2.4		เลัขหลัักสูบิัแลัะหลัักหนิว่ิย		หม่ายถึัง	เลัขลัำาดับัวิิชาในิแตล่ัะ
กลุ่ัม่วิิชา
	 -	กรณีเลัขหลัักพัื่นิเป็นิเลัข	0	(วิิชาเฉพื่าะสูาขา)		
	 เลัขหลัักสิูบั	หม่ายถึัง	ภาคการศกึษาที่ี�เปดิสูอนิสูำาหรบััวิิชาเฉพื่าะ
สูาขา
	 	 1	 หม่ายถึัง	 เป็นิวิิชาทีี่�เปิดสูอนิในิภาคการศึกษาทีี่�	1
	 	 2	 หม่ายถึัง	 เป็นิวิิชาทีี่�เปิดสูอนิในิภาคการศึกษาทีี่�	2
	 เลัขหลัักหน่ิวิย	หม่ายถึัง	ลัำาดับัวิิชาทีี่�เปิดสูอนิในิแต่ลัะภาคการ
ศึกษา
	 -	กรณีเลัขหลัักพัื่นิเป็นิเลัข	1	(วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา)					
	 เลัขหลัักสิูบั	แลัะ	เลัขหลัักหน่ิวิย	หม่ายถึัง	ลัำาดับัวิิชาเล่ัอกเฉพื่าะ
สูาขาในิหลัักสููตร
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วิิชาบัังคับัก่อนิ
	 หม่ายควิาม่ว่ิาวิิชาทีี่�นัิกศึกษาลังที่ะเบีัยนิเรียนิวิิชานัิ�นิ	จะต้องผ่านิ
การเรียนิในิรายวิิชาทีี่�ระบุัไว้ิก่อนิ	เพ่ื่�อให้เกิดผลัสัูม่ฤที่ธิ์�ที่างการเรียนิในิ
รายวิิชานัิ�นิ			นัิกศึกษาจะต้องผ่านิการเรียนิแลัะการประเมิ่นิผลัในิวิิชา
บัังคับัก่อนิแล้ัวิโดยได้ระดับัคะแนินิ		A	,	B+,	B	,	C+,	C	,	D+	,	D		หร่อ	S
รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร
 หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป 30 หน่ิวิยกิต หลัักสููตรปริญญาตรี	4	ปี
แลัะหลัักสููตรอนุิปริญญา	3	ปี	ประกอบัด้วิยรายวิิชาแลัะจำานิวินิหน่ิวิยกิต
ดังต่อไปนีิ�
 กลุ่ัมวิิชามนุิษยศาสูตร์	ให้เล่ัอก	2	วิิชา	จำานิวินิ	6	หน่ิวิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง) 
700101	 ดนิตรีกับัชีวิิต	 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)	
700102	 ม่นุิษย์กับัคุณค่าที่างอารยธ์รรม่	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)	
700103	 ปรัชญาแลัะศาสูนิาเพ่ื่�อคุณค่าชีวิิต	 3(3-0-6)
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)	
700104	 สุูนิที่รียภาพื่ของชีวิิต		 3(3-0-6)
	 (Aesthetic	of	Life)	
700105	 การคิดเชิงวิิเคราะห์แลัะควิาม่คิดสูร้างสูรรค์		 3(3-0-6)
	 (Analytical	Creative	Thinking)	
700106	 จิตสูาธ์ารณะ				 3(3-0-6)
	 (Public	Mind)
700107	 ควิาม่ฉลัาดที่างอารม่ณ์				 3(3-0-6)
	 (Emotional	Intelligence)

 กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์	ให้เล่ัอก	2	วิิชา	จำานิวินิ	6	หน่ิวิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง)  
700201	 จิตวิิที่ยาเพ่ื่�อการดำาเนิินิชีวิิต	 3(3-0-6)
	 (Psychology	for	Living)
700202	 วิิถีัของสัูงคม่	 3(3-0-6)
	 (Path	of	Society)

700203	 พื่ลัเม่่องดิจิทัี่ลั	 3(3-0-6)
	 (Digital	Cityzenship)
700204	 ควิาม่สูง่าแห่งตนิ	 3(3-0-6)
	 (Personality	Development)
700205	 ควิาม่เป็นิพื่ลัเม่่องในิกระแสูโลักาภิวัิตน์ิ	 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization)
700206	 กฎหม่ายในิการดำาเนิินิชีวิิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)
700207	 เศรษฐกิจพื่อเพีื่ยงแลัะการประยุกต์ใช้	 3(3-0-6)
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
700208	 จิตวิิที่ยาเชิงบัวิก	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)
700209		ควิาม่รู้แลัะทัี่กษะการจัดการที่างการเงินิ	 3(3-0-6)
	 (Financial	Literacy)
700210	 นิวัิตกรรม่กับัการเป็นิผู้ประกอบัการ	 3(3-0-6)
	 (Innovation	and	Entrepreneurship)
700211		สิู�งแวิดล้ัอม่กับัการพัื่ฒนิาทีี่�ยั�งย่นิ	 3(3-0-6)
	 (Environmental	and	Sustainable	Development)

 กลุ่ัมวิิชาภาษา	ให้เล่ัอก	4	วิิชา	จำานิวินิ	12	หน่ิวิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง) 
700301	 ภาษาอังกฤษในิชีวิิตประจำาวัินิ	 3(2-2-5)
	 (English	in	Daily	Life)
700302	 ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการสู่�อสูาร	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)
700303	 การพัื่ฒนิาทัี่กษณะภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ	 3(3-0-6)
	 (Integrated	English	Language	Skills	Development)
700304	 การฟััง	การพูื่ด	ภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 (Listening	and	Speaking	English)
700305	 การสู่�อสูารภาษาอังกฤษอย่างมี่ประสิูที่ธ์ผลั	 3(3-0-6)
	 (English	for	Effective	Communication)
700306	 ภาษาญีิ�ปุ�นิในิชีวิิตประจำาวัินิ	 3(3-0-6)
	 (Japanese	in	Daily	Life)
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700307	 ภาษาจีนิในิชีวิิตประจำาวัินิ	 3(3-0-6)
	 (Chinese	in	Daily	Life)
700308	 ภาษาฝรั�งเศสูในิชีวิิตประจำาวัินิ	 3(3-0-6)
	 (French	in	Daily	Life)
700309	 ภาษาเวีิยดนิาม่ในิชีวิิตประจำาวัินิ	 3(3-0-6)
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
700310	 ภาษาพื่ม่่าในิชีวิิตประจำาวัินิ	 3(3-0-6)
	 (Burmese	in	Daily	Life)
700311	 ภาษาเขม่รในิชีวิิตประจำาวัินิ	 3(3-0-6)
	 (Khmer	in	Daily	Life)
700312	 ทัี่กษะภาษาไที่ย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills)
700313	 ภาษาไที่ยเพ่ื่�อการสู่�อสูาร	 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)
700314	 วิรรณศิลัป์เพ่ื่�อชีวิิต	 3(3-0-6)
	 (Literary	Arts	for	All)
700315	 วิรรณศิลัป์เพ่ื่�อชีวิิต	 3(3-0-6)
	 (Thai	language	for	creative	media	communication)

 กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์	ให้เล่ัอก	2	วิิชา	จำานิวินิ	
6	หน่ิวิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง) 
700401	 คอม่พิื่วิเตอร์แลัะการประยุกต์สูร้างประโยชน์ิ	 3(3-0-6)
	 ในิชีวิิตประจำาวัินิ
	 (Computer	and	Applications	:	Benefits	
	 for	Everyday	Life)
700402	 วิิที่ยาศาสูตร์แลัะเที่คโนิโลัยีเพ่ื่�อชีวิิตสูมั่ยใหม่่	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
700403	 ชีวิิตกับัสิู�งแวิดล้ัอม่	 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)
700404	 การจัดการสูารสูนิเที่ศยุคใหม่่	 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)

700405	 เที่คโนิโลัยีสูารสูนิเที่ศเพ่ื่�องานิสูำานัิกงานิ	 3(2-2-5)
	 (Information	Technology	for	Office	Productivity)
700406	 คณิตศาสูตร์แลัะสูถิัติทัี่�วิไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics	and	Statistics)
700407	 คณิตศาสูตร์ทัี่�วิไป	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics)
700408	 สูถิัติเพ่ื่�อการจัดการแลัะการตัดสิูนิใจ	 3(3-0-6)
	 (Statistics	for	Management	and	Decision)
700409	 ระบับัสูารสูนิเที่ศสูำาหรับัธุ์รกิจยคุดิจิทัี่ลั	 3(2-2-6)
	 (IT	for	Digital	Business)
700410	 การจัดการเที่คโนิโลัยีแลัะนิวัิตกรรม่	 3(3-0-6)
	 (Technology	and	Innovation	Management)
700411	 ปัญญาประดิษฐ์	แลัะวิิที่ยาการข้อมู่ลัเพ่ื่�อธุ์รกิจ	 3(3-0-6)
	 (AI	and	Data	Science	for	Business)

 หมวิดวิิชาเฉพาะ หลัักสููตรปริญญาตร่ 4 ปี จำำานิวินิ 102 
หน่ิวิยกิต แลัะหลัักสููตรอนุิปริญญา 3 ปี จำำานิวินิ 75 หน่ิวิยกิต	ประกอบั
ด้วิยรายวิิชาแลัะจำานิวินิหน่ิวิยกิต	ดังต่อไปนีิ�

(1) กลุ่ัมวิิชาเฉพาะสูาขาวิิชานิิติศาสูตร์ สูำาหรับัหลัักสููตรปริญญาตร่ 
4 ปี จำำานิวินิ 90 หน่ิวิยกิต ให้ศึกษาจากรายวิิชา	ต่อไปนีิ�
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง)
640111	กฎหม่ายแพ่ื่ง	:	หลัักทัี่�วิไป	 3(3-0-6)
	 (Civil	Law	:	General	Principles)												
640112	หลัักกฎหม่ายม่หาชนิ	 3(3-0-6)
	 (Principles	of	Public	Law)							
640121	กฎหม่ายนิิติกรรม่แลัะสัูญญา	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Juristic	Acts		and	Contract)						
640122	กฎหม่ายอาญา	:	ภาคทัี่�วิไป	 3(3-0-6)
	 (Criminal	Law	:	General	Principles)																																									
640211	กฎหม่ายหนีิ�	:	หลัักทัี่�วิไป	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Obligation	:	General	Principles)																													
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640212	 กฎหม่ายลัะเมิ่ด	จัดการงานินิอกสัู�งลัาภมิ่ควิรได้	 3(3-0-6)	
	 (Law	of	Torts	:	Managements	of	Affairs	
	 without	Mandate	and	Undue	Enrichment)	
640213	 กฎหม่ายที่รัพื่ย์สิูนิแลัะทีี่�ดินิ	 3(3-0-6)
	 (Property	and		Land	Law)																															
640214	 เอกเที่ศสัูญญา	1	 3(3-0-6)
	 (Specific	Contracts1)																									
640215	 ภาษาอังกฤษสูำาหรับันัิกกฎหม่าย	 3(3-0-6)
	 (English	for	Lawyer)												
640216	 กฎหม่ายอาญา	:	ภาคควิาม่ผิด	 3(3-0-6)
	 (Criminal	Law	:	Offense)			
640221	 เอกเที่ศสัูญญา	2	 3(3-0-6)
	 (Specific		Contracts	2)
640222	 กฎหม่ายประกันิด้วิยบุัคคลัแลัะที่รัพื่ย์	 2(2-0-4)
	 (Law	of	Secured	Transactions)
640223	 กฎหม่ายรัฐธ์รรม่นูิญ									 3(3-0-6)
	 (Constitutional	Law)												
640224	 กฎหม่ายประกันิภัย	 2(2-0-4)														
	 (Law	of	Insurance)																	
640225	 กฎหม่ายลัักษณะหุ้นิสู่วินิ	-	บัริษัที่			 3(3-0-6)
	 แลัะกฎหม่ายเกี�ยวิกับัองค์กรธุ์รกิจ
	 (Partnership		and		Company	Law	and	Law	
	 Of	Business		Organization)	
640226	 กฎหม่ายตั�วิเงินิ	 2(2-0-4)
	 (Negotiable	Instruments)				
640227	 กฎหม่ายที่รัพื่ย์สิูนิที่างปัญญา	 3(3-0-6)
	 (Intellectual		Property	Law)					
640311	 กฎหม่ายครอบัครัวิ	 3(3-0-6)
	 (Family	Law)																																		
640312	 กฎหม่ายม่รดก	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Succession)					
640313	 กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่แพ่ื่ง	1	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Civil	Procedure	1)			

640314	กฎหม่ายภาษีอากร	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Taxation)
640315	กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่อาญา	1	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Criminal	Procedure1)		
640316	กฎหม่ายระหว่ิางประเที่ศ	 3(3-0-6)
	 (International	Laws)						
640321	ระบับัศาลัแลัะพื่ระธ์รรม่นูิญศาลัยุติธ์รรม่		 2(2-0-4)
	 (Judicial	System	and		Constitution		of		Courts		
	 of		Justice)
640322	กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่แพ่ื่ง	2	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Civil		Procedure	2)				
640323	กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่อาญา	2	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Criminal	Procedure	2)
640324	กฎหม่ายพื่ยานิหลัักฐานิ	 3(3-0-6)
	 (Law		of		Evidence)								
640325	กฎหม่ายแรงงานิ		 3(3-0-6)
	 (Labour	Law)							
640411	หลัักวิิชาชีพื่แลัะจริยธ์รรม่ของนัิกกฎหม่าย	 2(2-0-4)
	 (Legal	Profession	and	Ethics	of	lawyers)													
640412	กฎหม่ายล้ัม่ลัะลัาย	 3(3-0-6)
	 (Bankruptcy		Law)							
640413	กฎหม่ายปกครอง	 3(3-0-6)	
	 (Administrative	Law)
640414	 กฎหม่ายว่ิาด้วิยการป้องกันิแลัะปราบัปราม่	 2(2-0-4)
	 การทุี่จริตแลัะประพื่ฤติมิ่ชอบั
	 (The	law	on	the	prevention	and	suppression	
	 of	corruption)
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กลุ่ัมวิิชาเฉพาะสูาขาวิิชานิิติศาสูตร์สูำาหรับัหลัักสููตรอนิุปริญญา 3 ปี 
จำำานิวินิ 71 หน่ิวิยกิต
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง)
640111	 กฎหม่ายแพ่ื่ง	:	หลัักทัี่�วิไป							 3(3-0-6)
	 (Civil	Law	:	General	Principles)													
640112	 หลัักกฎหม่ายม่หาชนิ																											 3(3-0-6)																												
	 (Principles	of	Public	Law)	
640121	 กฎหม่ายนิิติกรรม่แลัะสัูญญา													 3(3-0-6)		
	 (Law	of	Juristic	Acts		and	Contract)									
640122	 กฎหม่ายอาญา	:	ภาคทัี่�วิไป	 3(3-0-6)
	 (Criminal	Law	:	General	Principles)																																									
640211	 กฎหม่ายหนีิ�	:	หลัักทัี่�วิไป					 3(3-0-6)											
	 (Law	of	Obligation	:	General	Principles)																												
640212	 กฎหม่ายลัะเมิ่ด	จัดการงานินิอกสัู�ง	ลัาภมิ่ควิรได้	 3(3-0-6)
	 (Law	of	Torts	:	Managements	of	Affairs	
	 without	Mandate	and	Undue	Enrichment	
640213	 กฎหม่ายที่รัพื่ย์สิูนิแลัะทีี่�ดินิ											 3(3-0-6)																														
	 (Property	and		Land	Law)																																
640214	 เอกเที่ศสัูญญา	1																						 3(3-0-6)																					
	 (Specific	Contracts1)																										
640215	 ภาษาอังกฤษสูำาหรับันัิกกฎหม่าย						 3(3-0-6)												
	 (English	for	Lawyer)													
640216	 กฎหม่ายอาญา	:	ภาคควิาม่ผิด						 3(3-0-6)													
	 (Criminal	Law	:	Offense)				
640221	 เอกเที่ศสัูญญา	2																						 3(3-0-6)			
	 (Specific		Contracts	2)	
640222	 กฎหม่ายประกันิด้วิยบุัคคลัแลัะที่รัพื่ย์								 2(2-0-4)													
	 (Law	of	Secured	Transactions)
640223	 กฎหม่ายรัฐธ์รรม่นูิญ									 3(3-0-6)
	 (Constitutional	Law)													
640224	 กฎหม่ายประกันิภัย													 2(2-0-4)													
	 (Law	of	Insurance)																		

640225	 กฎหม่ายลัักษณะหุ้นิสู่วินิ	-	บัริษัที่	แลัะกฎหม่าย	 3(3-0-6)
	 เกี�ยวิกับัองค์กรธุ์รกิจ				
	 (Partnership	and	Company	Law	and	Law	
	 of	Business	Organization)		
640226	 กฎหม่ายตั�วิเงินิ													 2(2-0-4)																																	
	 (Negotiable	Instruments)					
640227	 กฎหม่ายที่รัพื่ย์สิูนิที่างปัญญา															 3(3-0-6)
	 (Intellectual		Property	Law)						
640311	 กฎหม่ายครอบัครัวิ							 3(3-0-6)
	 (Family	Law)																																			
640312	 กฎหม่ายม่รดก																												 3(3-0-6)						
	 (Law	of	Succession)							
640313	 กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่แพ่ื่ง	1				 3(3-0-6)			
	 (Law	of	Civil	Procedure	1)				
640315	 กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่อาญา	1										 3(3-0-6)			
	 (Law	of	Criminal	Procedure	1)			
640321	 ระบับัศาลัแลัะพื่ระธ์รรม่นูิญศาลัยุติธ์รรม่						 2(2-0-4)	
	 (Judicial	System	and		Constitution		of		Courts	
	 of		Justice)	
640322	 กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่แพ่ื่ง	2												 3(3-0-6)						
	 (Law	of	Civil		Procedure	2)					
640323	 กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่อาญา	2										 3(3-0-6)			
	 (Law	of	Criminal	Procedure	2)		
640324	 กฎหม่ายพื่ยานิหลัักฐานิ	 3(3-0-6)		
	 (Law	of	Evidence)									
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 (2) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกเฉพาะสูาขาสูำาหรับัหลัักสููตรปริญญาตร่      
4 ปี จำำานิวินิ 12 หนิ่วิยกิต แลัะหลัักสููตรอนิุปริญญา 3 ปี จำำานิวินิ          
4 หน่ิวิยกิต
 1) กลุ่ัมรายวิิชาท่�เก่�ยวิกับักฎีหมายมหาชนิ
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง)
641101	 สัูญญาของฝ�ายปกครอง	 2(2-0-4)
	 (Administrative	Contract)								
641102	 กฎหม่ายข้อมู่ลัข่าวิสูารของราชการแลัะ	 2(2-0-4)
	 สิูที่ธิ์สู่วินิบุัคคลั												
	 (Law	on	Public	Information	Access	
	 and	Rights	of	Privacy)
641103	 กฎหม่ายการบัริหารงานิบุัคคลัภาครัฐ	 2(2-0-4)
	 (Law	on	Public	Personnel	Management)
641104	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัที่รัพื่ย์สิูนิของแผ่นิดินิ	 2(2-0-4)
	 (Law	on	Public	Domain)									
641105	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัการบัริการสูาธ์ารณะ	รัฐวิิสูาหกิจ		 2(2-0-4)
	 แลัะองค์การม่หาชนิ																																							
	 (Law	on	Public	Service,	Public	Enterprise	and	
	 Public	Organization)	
641106	 กฎหม่ายการคลัังแลัะการภาษีอากร	 2(2-0-4)
	 (Law	of	Public	finance	and	Taxation)
641107	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัพื่รรคการเม่่องแลัะการเล่ัอกตั�ง	 2(2-0-4)
	 (Political	Party	and	Electoral	Law)		
641108	 กฎหม่ายรัฐสูภา	 2(2-0-4)				
	 (Law	of	Parliaments)																		
641109	 กฎหม่ายว่ิาด้วิยการปกครอง	 2(2-0-4)
	 (Law	of		Local	Adminstration)
641110	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัการขนิสู่งแลัะการจราจร	 2(2-0-4)
	 (Transportation	and	Traffic	Law)
641111	 กฎหม่ายปกครองเปรียบัเทีี่ยบั	 2(2-0-4)
	 (Comparative	Administrative	Law)	
641112	กฎหม่ายควิาม่รับัผิดที่างลัะเมิ่ดของเจ้าหน้ิาทีี่�	 2(2-0-4)
	 (Law	on	Liability	for	wrongful	Acts	of	Officials)

64113	 สัูม่ม่นิากฎหม่ายม่หาชนิ	 2(2-0-4)
	 (Seminar		in	Public		Law)

 2) กลุ่ัมรายวิิชาท่�เก่�ยวิกับักฎีหมายอุตสูาหกรรม แลัะแรงงานิ
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง)
641201	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัการลังทุี่นิ	 2(2-0-4)
	 (Investment		Law)
641202	 กฎหม่ายควิบัคุม่การประกอบักิจกรรม่ที่างเศรษฐกิจ	2(2-0-4)
	 (Law	of	Economic	Activities)
641203	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัอุตสูาหกรรม่	 2(2-0-4)
	 (Industrial	Law)
641204	 สัูม่ม่นิากฎหม่ายแรงงานิ	 2(2-0-4)																						
	 (Seminar	in	Labour	Law)
641205	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัการควิบัคุม่ม่ลัพิื่ษ	 2(2-0-4)	
	 (Pollution	Control	Law)
641206	 กฎหม่ายพื่ลัังงานิ	 2(2-0-4)		
	 (Energy	Law)
641207	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัควิาม่ปลัอดภัย	อาชีวิอนิามั่ย	 2(2-0-4)
	 แลัะสูภาพื่แวิดล้ัอม่ในิการที่ำางานิ
	 (Law	of	Safety,Health	and	the	Environment	
	 in	the	Workplace)
641208	 สัูม่ม่นิากฎหม่ายอุตสูาหกรรม่แลัะแรงงานิ	 2(2-0-4)
	 (Seminar	in	Industrial	and	Labour	Law)

 3) กลุ่ัมรายวิิชาท่�เก่�ยวิกับัอาญาแลัะกระบัวินิการยุติธรรม
ทางอาญา
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง)
641301	 ระบับัควิาม่ยุติธ์รรม่ที่างอาญา	 2(2-0-4)
	 (Criminal	Justice)
641302	 อาชญาวิิที่ยาแลัะทัี่ณฑิวิิที่ยา													 2(2-0-4)
	 (Criminology	and	Penology)
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641303	 กฎหม่ายที่หาร											 2(2-0-4)
	 (Military	Law)
641304	 นิิติเวิชศาสูตร์																				 2(2-0-4)
	 (Forensic	Medicine)
641305	 กฎหม่ายเยาวิชนิแลัะครอบัครัวิ		 2(2-0-4)
	 (Law	of	Juvenile	and	Family)
641306	 กฎหม่ายสิูที่ธิ์ม่นุิษยชนิ			 2(2-0-4)
	 (Law	of	Human	Rights)
641307	 วิิชาว่ิาควิาม่แลัะศาลัจำาลัอง	 2(2-0-4)
	 (Advocacy	and	Moot	Court)
641308	 การสู่บัสูวินิแลัะสูอบัสูวินิ											 2(2-0-4)
	 (Criminal	Inquiry	and	Interrogation)
641309	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัคอม่พิื่วิเตอร์	 2(2-0-4)
	 (Computer	Law)
641310	 สัูม่ม่นิากฎหม่ายอาญา												 2(2-0-4)				
	 (Seminar	in	Criminal		Law)

 4) กลุ่ัมรายวิิชาท่�เก่�ยวิกับักฎีหมายพาณิชย์แลัะการค้า
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง)
641401	 เอกเที่ศสัูญญา	3	 2(2-0-4)														
	 (Specific	Contracts	3)
641402	 กฎหม่ายพื่าณิชยนิาวีิ													 2(2-0-4)
	 (Maritime	Law)
641403	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัสูถัาบัันิการเงินิ			 2(2-0-4)												
	 (Banking	and	Financial	Institutions	Law)
641404	 กฎหม่ายธุ์รกิจระหว่ิางประเที่ศ																						 2(2-0-4)						
	 (International	Business	Transactions	Law)
641405	 กฎหม่ายการค้าระหว่ิางประเที่ศ	 2(2-0-4)															
	 (Law	of	International	Trade)
641406	 วิิธี์การระงบััข้อพิื่พื่าที่ที่างธ์รุกจิแลัะอนิญุาโตตลุัาการ	2(2-0-4)			
	 (Settlement	of	Commercial	Disputes	and	Arbitration)

641407	 การเจรจาต่อรองแลัะการร่างสัูญญา	 2(2-0-4)
	 	(Draft	and	Negotiation)
641408	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัการแข่งขันิที่างการค้า	 2(2-0-4)
	 (Competition	Law)
641409	 หลัักธุ์รกิจแลัะการบััญชีสูำาหรับันัิกกฎหม่าย	 2(2-0-4)
	 (Introduction	of	Business	for	Lawyer)
641410	 กฎหม่ายเที่คโนิโลัยีสูารสูนิเที่ศ	 2(2-0-4)
	 (Law	and	Information	Technology)
641411	 สัูม่ม่นิากฎหม่ายภาษีอากร	 2(2-0-4)
	 (Seminar	in	Tax	Law)
641412	 กฎหม่ายภาษีอากรระหว่ิางประเที่ศ		 2(2-0-4)
	 (International	Taxation	Law)
641413	 กฎหม่ายคุ้ม่ครองผู้บัริโภค	 2(2-0-4)
	 (Consumer	Protection	Law)
641414	 กฎหม่ายว่ิาด้วิยวิิธี์พิื่จารณาคดีผู้บัริโภค	 2(2-0-4)
	 (Consumer	Case	Procedure	Law)
641415	 กฎหม่ายว่ิาด้วิยการขายตรงแลัะตลัาดแบับัตรง		 2(2-0-4)
	 (Law	on	Direct	Selling	and	Direct	Marketing)
641416	 สัูม่ม่นิากฎหม่ายพื่าณิชย์แลัะการค้า	 2(2-0-4)									
	 (Seminar	in	Commercial	and	Trade	Law)

 5) กลุ่ัมรายวิิชาท่�เก่�ยวิกับักฎีหมายทั�วิไปแลัะกฎีหมาย
ระหว่ิางประเทศ
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎ่ี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอง)
641501	 การใช้แลัะการตีควิาม่กฎหม่าย											 2(2-0-4)									
	 (Application	and	Interpretation	of	Laws)
641502	 กฎหม่ายโรมั่นิเบ่ั�องต้นิ			 2(2-0-4)
	 (Introduction	to	Roman	Law)
641503	 ระบับักฎหม่ายอังกฤษแลัะอเม่ริกันิเบ่ั�องต้นิ			 2(2-0-4)								
	 (Introduction	of	Anglo	–	American	Law)
641504	 กฎหม่ายอนุิรักษ์ธ์รรม่ชาติแลัะสิู�งแวิดล้ัอม่								 2(2-0-4)			
	 (Law	of	Conservation	of	Nature	and	Environments)
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641505	 นิิติปรัชญา	 2(2-0-4)		
	 (Philosophy	of	Law)
641506	 ประวัิติศาสูตร์กฎหม่ายไที่ย	 2(2-0-4)
	 (Thai	Legal	History)
641507	 กฎหม่ายสูนิธิ์สัูญญา	 2(2-0-4)
	 (Law	of	Treaty)
641508	 กฎหม่ายที่ะเลั	 2(2-0-4)
	 (Law	of	the	Sea)
641509	 กฎหม่ายอิสูลัาม่	 2(2-0-4)
	 (Islamic	Law)
641510	 กฎหม่ายองค์การระหว่ิางประเที่ศ	 2(2-0-4)
	 (International	Organizations	Law)
641511	 สัูม่ม่นิากฎหม่ายแพ่ื่ง				 2(2-0-4)
	 (Seminar	in	Civil	Law)

3)  หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่  
	 ให้เล่ัอกศึกษาวิิชาใดๆ	จำานิวินิไม่่น้ิอยกว่ิา		6		หน่ิวิยกิต
ในิหลัักสููตรระดับัปริญญาตรีทีี่�เปิดสูอนิในิม่หาวิิที่ยาลััยเอเชียอาคเนิย์	
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่ิวิยกิต
700101-107		กลุ่ัม่วิิชาม่นุิษยศาสูตร์		(1	วิิชา)		 3	(3-0-6)
700201-211	 กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศาสูตร์		(1	วิิชา)	 3	(3-0-6)
700301-315		กลุ่ัม่วิิชาภาษา	 3(3-0-6)	
	 	 หร่อ	3	(2-2-5)
700401-411	 กลุ่ัม่วิิชาวิิที่ยาศาสูตร์ฯ	(1	วิิชา)	 3	(3-0-6)
643111	 ควิาม่รู้พ่ื่�นิฐานิเกี�ยวิกับักฎหม่าย	 3	(3-0-6)
	 แลัะระบับักฎหม่าย
643112	 กฎหม่ายนิิติกรรม่แลัะสัูญญา	 3	(3-0-6)
643113	 กฎหม่ายอาญา:ภาคทัี่�วิไป	 3	(3-0-6)

รวิม 21(21-0-42) หร่อ 21(20-4-41)

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่ิวิยกิต
700101-107		กลุ่ัม่วิิชาม่นุิษยศาสูตร์		(1	วิิชา)		 3	(3-0-6)
700201-211	 กลุ่ัม่วิิชาสัูงคม่ศาสูตร์		(1	วิิชา)	 3	(3-0-6)
700301-315		กลุ่ัม่วิิชาภาษา		 3	(3-0-6)
700301-313		กลุ่ัม่วิิชาภาษา		 3	(3-0-6)
700401-411		กลุ่ัม่วิิชาวิิที่ยาศาสูตร์ฯ		 3(3-0-6)	
	 	 หร่อ	3	(2-2-5)
643121	 กฎหม่ายเที่คโนิโลัยีสูารสูนิเที่ศ	 3	(3-0-6)
643122	 กฎหม่ายอาญา	:	ภาคควิาม่ผิด	 3	(3-0-6)
 รวิม 21(21-0-42) หร่อ 21(20-4-41)

แผนิการศึกษา หลัักสููตรนิิติศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชานิิติศาสูตร์
สูำาหรับัผู้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธยมศึกษาตอนิปลัายหร่อเท่ยบัเท่า 

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่ิวิยกิต
700301-315		 กลุ่ัม่วิิชาภาษา	 	 	 3	(3-0-6)
643211	 กฎหม่ายหนีิ�	:	หลัักทัี่�วิไป	 	 	 3	(3-0-6)
643212	 กฎหม่ายลัะเมิ่ด	จัดการงานินิอกสัู�ง	 	 	 3	(3-0-6)
		 	 ลัาภมิ่ควิรได้
643213	 กฎหม่ายที่รัพื่ย์สิูนิแลัะทีี่�ดินิ	 	 	 3	(3-0-6)
643214	 เอกเที่ศสัูญญา	1	 	 	 3	(3-0-6)
643215	 ภาษาอังกฤษสูำาหรับันัิกกฎหม่าย	 	 	 3	(3-0-6)
644……..	 วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา	 	 	 2	(2-0-4
  รวิม 20(20-0-40)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่ิวิยกิต
643221	 เอกเที่ศสัูญญา	2	 3	(3-0-6)
643222	 กฎหม่ายประกันิด้วิยบุัคคลัแลัะที่รัพื่ย	์ 2	(2-0-4)
643223	 กฎหม่ายรัฐธ์รรม่นูิญ	 3	(3-0-6)
643224	 กฎหม่ายประกันิภัย	 2	(2-0-4)
643225	 กฎหม่ายลัักษณะหุ้นิสู่วินิ-บัริษัที่	แลัะ		 	2	(2-0-4)
	 กฎหม่ายเกี�ยวิกับัองค์กรธุ์รกิจ)
643226	 กฎหม่ายตั�วิเงินิ	 2	(2-0-4)
644……..	 วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา	 2	(2-0-4)
  รวิม 16(16-0-32)
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ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่ิวิยกิต
6643311	 				กฎหม่ายครอบัครัวิ	 3	(3-0-6)
643312	 กฎหม่ายม่รดก	 3	(3-0-6)
643313	 กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่แพ่ื่ง	1	 3	(3-0-6)
643314	 กฎหม่ายสิูที่ธิ์ม่นุิษยชนิ	 2	(2-0-4)
643315	 กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่อาญา	1	 3	(3-0-6)
643316	 กฎหม่ายระหว่ิางประเที่ศแผนิกคดีเม่่อง	 3	(3-0-6)
  รวิม   (17-0--34)

ปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่ิวิยกิต
643321	 ระบับัศาลัแลัะพื่ระธ์รรม่นูิญศาลัยุติธ์รรม่	 2	(2-0-4)
643322	 กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่แพ่ื่ง		2	 3	(3-0-6)
643323	 กฎหม่ายวิิธี์พิื่จารณาควิาม่อาญา	2	 3	(3-0-6)
643324	 กฎหม่ายพื่ยานิหลัักฐานิ	 3	(3-0-6)
643325	 กฎหม่ายระหว่ิางประเที่ศแผนิกคดีบุัคคลั	 2	(2-0-4)
............	 วิิชาเล่ัอกเสูรี	 3	(3-0-6)
  รวิม  16(16-0-32)

แผนิการศึกษา หลัักสููตรนิิติศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชานิิติศาสูตร์
สูำาหรับัผู้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธยมศึกษาตอนิปลัายหร่อเท่ยบัเท่า 

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่ิวิยกิต
643411	 หลัักจริยธ์รรม่แลัะจรรยาบัรรณแห่ง		 3	(3-0-6)
	 	 วิิชาชีพื่นัิกกฎหม่าย
643412	 กฎหม่ายล้ัม่ลัะลัาย	 	 	 2	(2-0-4)
643413	 กฎหม่ายปกครอง	 	 	 3	(3-0-6)
643414	 กฎหม่ายว่ิาด้วิยการป้องกันิแลัะปราบัปราม่	 3	(3-0-6)
	 	 	การทุี่จริตแลัะประพื่ฤติมิ่ชอบั	
644…….	 วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา	 	 	 2	(2-0-4)
644…….	 วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา	 	 	 2	(2-0-4)
    รวิม   15(15-0-30)
   

ปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่ิวิยกิต
643421	 นิิติปรัชญาแลัะประวัิติศาสูตร์กฎหม่ายไที่ย	 3	(3-0-6)
643422	 กฎหม่ายที่รัพื่ย์สิูนิที่างปัญญา	 2	(2-0-4)
644…….	 วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา	 2	(2-0-4)
644……..	 วิิชาเล่ัอกเฉพื่าะสูาขา	 2	(2-0-4)
............	 วิิชาเล่ัอกเสูรี	 3	(3-0-6)
  รวิม   12(12-0-24)
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หมวดวิชาศึึกษาท่ั่�วไป 
(หล่ักสููตรปร่บปรุง พ.ศึ.2560)

1. กลุั�มวิชามนุุษยศึาสูตร์ (Humanities Courses)
600101 ดนุตรีก่บชีวิต 3(3-0-6)
 (Music and Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 	 องค์์ประกอบของดนตรี	ค์วามสััมพัันธ์์ของดนตรีทีี่�มีต่อมนุษย์์	
คุ์ณค่์า	การสัร้างจิินตนาการและ	เจิตค์ติทีี่�ดีต่อดนตรี	ทัี่กษะมารย์าที่ใน
การฟัังดนตรี	ชีีวิตและผลงานของคี์ตกวีทีี่�คั์ดสัรร
  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 mus!icians.

600102 มนุุษย์ก่บคุัณคั�าทั่างอารยธรรม 3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วิวัฒนาการและลกัษณะของอารย์ธ์รรมตะวนัออกและตะวนัตก
ทีี่�สัำาคั์ญตั�งแต่ย์คุ์โบราณถึึงย์คุ์ปัจิจุิบนั	การแผ่ขย์าย์และถ่ึาย์ที่อด	การแลก
เปลี�ย์นอารย์ธ์รรมในดินแดนต่างๆ	อันมีผลต่อสัภาพับ้านเมือง	เศรษฐกิจิ	
สัังค์มและวัฒนธ์รรมของโลกปัจิจุิบัน
 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 ปร่ชญาแลัะศึาสูนุาเพ่�อคุัณคั�าชีวิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์	ขอบเขตและลักษณะปรัชีญาและศาสันา	ค์วามคิ์ด
ของปรัชีญาและศาสันาที่ี�สัำาคั์ญ	การประย์ุกต์ใช้ีปรัชีญาและศาสันากับ
ชีีวิตและสัังค์ม
	 Definition,	scope	and	characteristics	of	philosophy	

and	religion;	significant	concepts	of	philosophy	and	religion;	
applications of philosophy and religion to life and society.

600104 สุูนุทั่รียภาพของชีวิต  3(3-0-6)
 (Aesthetics for Life) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามงามเพืั�อการวิเค์ราะห์	อภิปราย์คุ์ณค่์าสุันที่รีย์ภาพัใน
ศาสัตร์	ดนตรี	ศิลปะ	วรรณกรรม	เพืั�อให้เกิดจิิตใจิทีี่�ดีงาม	การรับร้้ศาสัตร์
แต่ละด้านด้วย์ค์วามชืี�นชีมคุ์ณค่์าแห่งสุันที่รีย์ภาพั	
 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 มนุุษย์ก่บการใช้เหตุผลั 3(3-0-6)
 (Man and Reasoning) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ลักษณะของการใช้ีเหตผุล	ประเภที่ของการใช้ีเหตผุล	ภาษาและ
การนิย์ามค์วามหมาย์	ข้อบกพัร่องของการใช้ีเหตุผล	การใช้ีเหตุผลใน
ชีีวิตประจิำาวัน
 Characteristics and types of reasoning; language and 
definition;	fallacious	reasoning;	use	of	reason	in	everyday	life.

600106 จิิตสูำานึุกสูาธารณะ  3(3-0-6) 
 (Public Minded Spirit) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปล้กฝัังจิิตสัำานึกสัาธ์ารณะ	บที่บาที่และหนา้ทีี่�	ค์วามรบัผิดชีอบ
ของการเป็นพัลเมืองทีี่�ดีของสัังค์ม	เน้นการส่ังเสัริมด้านคุ์ณธ์รรม	จิริย์ธ์รรม
ต่อตนเอง	ต่อผ้้อื�นและสัภาพัแวดล้อม	ผ่านกระบวนการหลากหลาย์วิธี์	
การที่ำากิจิกรรมจิิตอาสัา	เพืั�อใหเ้กดิการเปลี�ย์นแปลงที่ศันค์ต	ิการใช้ีเหตผุล
และพัฤติกรรมทีี่�ดี
 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. 489



2. กลุั�มวิชาสู่งคัมศึาสูตร์ (Social Sciences Courses) 
600201 จิิตวิทั่ยาเพ่�อการดำาเนิุนุชีวิต  3(3-0-6)
 (Psychology for Living)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 แนวคิ์ดพืั�นฐานที่างจิิตวิที่ย์าเพืั�อการดำาเนินชีีวิต	ค์วามแตกต่าง
ระหว่างบุค์ค์ล	พััฒนาการของมนุษย์์	การรับร้้	การเรีย์นร้้	การเข้าใจิและ
ค์วบคุ์มอารมณ์	การจัิดการค์วามขัดแย้์ง	การพััฒนาตนเอง	การเสัรมิสัร้าง
การเห็นคุ์ณค่์าในตนเอง	สุัขภาพัจิิตและการปรับตัวเพืั�อค์วามสุัขในชีีวิต
 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 วิถีีของสู่งคัม 3(3-0-6)
 (Path of Society) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ที่ฤษฎีีการเปลี�ย์นแปลงที่างสัังค์ม	แบบและลักษณะการ
เปลี�ย์นแปลงที่างสัังค์ม	ปัจิจัิย์ทีี่�มีผลต่อการเปลี�ย์นที่างสัังค์มกับวัฒนธ์รรม
	เศรษฐกิจิและการเมือง	พััฒนาการของสัังค์มไที่ย์	ปัญหาและแนวที่างแก้
ปัญหาที่างสัังค์มในย์ุค์ปัจิจุิบัน	
 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 การเสูริมสูร้างคุัณภาพชีวิต  3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามสัำาคั์ญของสุัขภาพัและคุ์ณภาพัชีีวิต	วิเค์ราะห์คุ์ณภาพั
ชีีวิตมนุษย์์ในสัภาพัแวดล้อมและสัังค์มปัจิจุิบัน	ปัจิจัิย์ทีี่�มีผลกระที่บต่อ
สุัขภาพั	ค์วามปลอดภัย์และคุ์ณภาพัชีีวิต	พัฤติกรรมสุัขภาพัและการด้แล
สุัขภาพัแบบองค์์รวม	กิจิกรรมสัร้างเสัริมการเรีย์นร้้เกี�ย์วกับสุัขภาวะที่าง

กาย์	จิิต	สัังค์มและปัญญา	เพืั�อพััฒนาคุ์ณภาพัชีีวิต
	 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 คัวามสูง�าแห�งตนุ   3(3-0-6)
 (Personality Development)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การพััฒนาตนเองด้านบุค์ลิกภาพั	ทัี่กษะการเข้าสัังค์ม	การร้้จัิก
ตนเอง	การที่ำางานเป็นทีี่ม	ภาวะผ้้นำา	การคิ์ดสัร้างสัรรค์์	และมารย์าที่ที่าง
สัังค์ม
 Personality self-development in social skills, self-
awareness, team working, leadership, creativity, and social 
manners.

600205 คัวามเป็นุพลัเม่องในุกระแสูโลักาภิว่ตน์ุ  3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	บที่บาที่หน้าทีี่�ค์วามรับผิดชีอบของ
พัลเมืองภาย์ใต้ระบอบประชีาธิ์ปไตย์	สิัที่ธิ์	หน้าทีี่�และเสัรีภาพัของค์วาม
เป็นพัลเมืองไที่ย์และพัลเมืองโลก	ค์วามสััมพัันธ์์และผลกระที่บของ	โลกา
ภิวัตน์ต่อโค์รงสัร้างที่างเศรษฐกิจิ	สัังค์ม	วัฒนธ์รรมและวิถีึชีีวิต	การปรับ
ตัวภาย์ใต้บริบที่ของสัังค์ม	ทีี่�เปลี�ย์นแปลงอันเป็นผลมาจิากโลกาภิวัตน์	
	 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.
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600206 กฎหมายในุการดำาเนิุนุชีวิต 3(3-0-6)
 (Law for Living) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับกฎีหมาย์ทัี่�วไป	สิัที่ธิ์เสัรีภาพัและหน้าทีี่�
ของประชีาชีนตามรัฐธ์รรมน้ญแห่งราชีอาณาจิักรไที่ย์	กฎีหมาย์ลักษณะ
บุค์ค์ลและค์รอบค์รัว	กฎีหมาย์ลักษณะที่รัพัย์์สิันและมรดก	กฎีหมาย์
นิติกรรมและสััญญา	กฎีหมาย์ลักษณะละเมิด	กฎีหมาย์ที่รัพัย์์สิันที่าง
ปัญญา	กฎีหมาย์อาญาทัี่�วไป	กฎีหมาย์อิเล็กที่รอนิกส์ั
  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 เศึรษฐกิจิพอเพียงแลัะการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วิวัฒนาการของสัังค์มและเศรษฐกิจิทีี่�เกิดขึ�นในประเที่ศไที่ย์	
ภาวะเศรษฐกิจิโลกและปัญหาเศรษฐกิจิในภ้มิภาค์และประเที่ศไที่ย์	
ปรัชีญา	แนวค์ิดเศรษฐกิจิพัอเพีัย์งและวิธี์การนำาไปประย์ุกต์ใช้ีกับ
เศรษฐกิจิและสัังค์มไที่ย์เพืั�อนำาไปส่้ัการพััฒนาและแก้ไขปัญหาทีี่�ย์ั�งย์ืน	
การวิเค์ราะห์ผลสััมฤที่ธิ์�กรณีศึกษาต่างๆ	ที่ี�มีการนำาแนวค์ิดเศรษฐกิจิพัอ
เพีัย์ง	และที่ฤษฎีีใหม่ไปใช้ีกับเหตุการณ์จิริง
 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. 

600208 จิิตวิทั่ยาเชิงบวก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ดจิิตวิที่ย์าเชิีงบวก	การศึกษาพัฤติกรรมด้านบวกของ
มนุษย์	์สุัขภาวะโดย์รวมและค์วามพึังพัอใจิ	การคิ์ดแก้ปัญหาเชิีงสัร้างสัรรค์์
การปรับทัี่ศนค์ติ	ปรับสัภาวะที่างจิิตใจิ	โดย์เน้นการพััฒนาตนเองให้มอง
โลกในแง่ดี	ผ่านกระบวนการเรีย์นร้้ทีี่�หลากหลาย์	ตลอดจินการปรับตัว
เพืั�อมีค์วามสุัขในชีีวิต	
 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. กลุั�มวิชาภาษา (Language Courses)
600301 ภาษาอ่งกฤษในุชีวิตประจิำาว่นุ 3(2-2-5)
 (English in Daily Life )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การใช้ีที่กัษะภาษาอังกฤษเพืั�อสืั�อค์วามหมาย์ในบริบที่ต่างๆ	ทัี่�ง
ทีี่�เป็นภาษาทีี่�เป็นที่างการและไม่เป็นที่างการโดย์บ้รณาการทัี่กษะหลัก
ที่างภาษาทัี่�งสีั�ทัี่กษะได้แก่	การฟััง	การพ้ัด	การอ่าน	และการเขีย์นเข้าด้วย์
กันการใช้ีโค์รงสัร้างประโย์ค์ภาษาอังกฤษและค์ำาศัพัท์ี่ทีี่�เกี�ย์วข้องกับ
เนื�อหาหลักของบที่เรีย์นตามหัวข้อในชีีวิตประจิำาวันเพืั�อให้สัามารถึใช้ี
ภาษาอังกฤษตามทัี่กษะทีี่�ต้องการสืั�อค์วามหมาย์ได้ถ้ึกต้องและชัีดเจิน
 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.
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600302 ภาษาอ่งกฤษเพ่�อการสู่�อสูาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ฟััง	พ้ัด	อ่าน	และเขีย์นภาษาอังกฤษเพืั�อใช้ีในการสืั�อสัารเชิีง
บ้รณาการในสัถึานการณ์ต่างๆ	จินสัามารถึปรับใช้ีกับสัถึานการณ์เฉพัาะ
โดย์เริ�มจิากการสืั�อสัารในชีีวิตประจิำาวันไปจินถึึงการติดต่อสืั�อสัารในการ
ที่ำางานทัี่�วไป
 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 ภาษาอ่งกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated English) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การใช้ีภาษาอังกฤษสัำาหรับการสืั�อสัารในสัถึานการณ์ต่างๆ	ใน
ชีีวิตประจิำาวัน	และการที่ำางาน	โดย์เน้นที่ักษะการฟััง	การพ้ัด	การอ่าน	
และการเขีย์น	เพืั�อเตรีย์มค์วามพัร้อมสัำาหรับการเข้าส่้ัประชีาค์มอาเซีีย์น
 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 การฟััง การพูด ภาษาอ่งกฤษ 3(3-0-6) 
 (Listening and Speaking English) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการใช้ีภาษาอังกฤษและค์ำาศัพัท์ี่	สัำาหรับทัี่กษะการฟััง	การ
พ้ัดของสัำาเนยี์งภาษาอังกฤษทีี่�หลากหลาย์	ในสัถึานการณต่์างๆ	เพืั�อเตรยี์ม
ค์วามพัร้อมสัำาหรับการเข้าส่้ัประชีาค์มอาเซีีย์น
 English usage and vocabulary essential for listening 
and speaking of different English accents in various situations 
for the ASEAN community preparation.

600305 ภาษาญี�ปุ�นุในุชีวิตประจิำาว่นุ 3(3-0-6) 
 (Japanese in Daily Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ภาษาญี�ปุ�นสัำาหรับผ้้ทีี่�ไม่มีพืั�นฐานค์วามร้้ภาษาญี�ปุ�นมาก่อน
สัร้างทัี่กษะการฟััง	การพ้ัด	การอ่าน	การเขีย์นในลักษณะร้ปประโย์ค์พืั�น
ฐานที่ี�ใช้ีไวย์ากรณ์เบื�องต้นไม่ซัีบซ้ีอน	โดย์ใช้ีตัวอักษรภาษาญี�ปุ�นพืั�นฐาน	
การออกเสีัย์งค์ำาภาษาญี�ปุ�นให้ถ้ึกต้อง	การสันที่นาภาษาญี�ปุ�นและการอ่าน
ให้ค์วามเข้าใจิภาษาญี�ปุ�นสัั�นๆ	ได้	
 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 of Japanese alphabets and correct 
pronunciation; Japanese speaking in daily life situations and 
reading in short.

600306 ภาษาจีินุในุชีวิตประจิำาว่นุ 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ภาษาจีินสัำาหรับผ้้ทีี่�ไม่มีพืั�นค์วามร้้ภาษาจีินมาก่อน	ฝึักการฟััง	
การพ้ัด	การอ่าน	การเขีย์นภาษาจินี	เรีย์นค์ำาศัพัท์ี่ทัี่�วไปทีี่�ใช้ีในชีีวิตประจิำา
วัน	และระบบ	ไวย์ากรณ์พืั�นฐานอย์า่งงา่ย์	ฝึักออกเสัยี์งและฝักึบที่สันที่นา
ภาษาจีินทีี่�มีค์ำาศัพัท์ี่และร้ปประโย์ค์ไม่ซัีบซ้ีอน	ฝึักการอ่านและการเขีย์น
ประโย์ค์ง่าย์ๆเพืั�อการสืั�อสัารในชีีวิตประจิำาวัน
 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 ภาษาฝร่�งเศึสูในุชีวิตประจิำาว่นุ 3(3-0-6)
 (French in Daily Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ภาษาฝัรั�งเศสัสัำาหรับผ้้ทีี่�ไม่มีพืั�นค์วามร้้ภาษาฝัรั�งเศสัมาก่อน	ใช้ี
ร้ปประโย์ค์และไวย์ากรณ์ขั�นพืั�นฐาน	จิากทัี่กษะด้าน	การฟััง	การพ้ัด	การ
อ่าน	และการเขีย์น	โดย์เน้นทัี่กษะการฟััง	และการพ้ัด	การสันที่นาทีี่�ใช้ีใน
ชีีวิตประจิำาวัน	อ่านภาษาฝัรั�งเศสัสัั�นๆ	สัามารถึตอบค์ำาถึาม	และเขีย์น
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ประโย์ค์เพืั�อการสืั�อสัารในชีีวิตประจิำาวันได้
 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 ภาษาเวียดนุามในุชีวิตประจิำาว่นุ 3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เสัริมสัร้างทัี่กษะด้านการฟััง	พ้ัด	อ่าน	เขีย์น	ภาษาเวีย์ดนามและ
โค์รงสัร้างของภาษาเวีย์ดนาม
 Vietnamese in daily communication by reinforcing 
listening, speaking, reading and writing skills; Vietnamese 
structures.

600309 ภาษาพม�าในุชีวิตประจิำาว่นุ 3(3-0-6)
 (Burmese in Daily Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เสัริมสัร้างที่ักษะด้านการฟััง	พ้ัด	อ่าน	เขีย์น	ภาษาพัม่าและ
โค์รงสัร้างของภาษาพัม่า
  Burmese in daily communication by reinforcing 
listening, speaking, reading and writing skills; Burmese 
structures.

600310 ภาษาเขมรในุชีวิตประจิำาว่นุ 3(3-0-6)
 (Khmer in Daily Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เสัริมสัร้างทัี่กษะด้านการฟััง	พ้ัด	อ่าน	เขีย์นภาษาเขมรและ
โค์รงสัร้างของภาษาเขมร
 Khmer in daily communication by reinforcing listening, 
speaking, reading and writing skills; Khmer structures.

600311 ท่ั่กษะภาษาไทั่ย 3( 3-0-6)
 (Thai Language Skills) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาภาษาไที่ย์	ดว้ย์การฝึักทัี่กษะการพ้ัด	การฟััง	การอา่น	และ
การเขีย์น	เพืั�อพััฒนาวจิิารณญาณการรบัสัาร	และนำาไปใช้ีให้เกิดประโย์ชีน์
ต่อชีีวิตและสัังค์ม	พัร้อมกับพััฒนาทัี่กษะภาษาให้สืั�อสัารอย่์าง	มีระบบ	
ตรงจุิดประสังค์์ของผ้้สัื�อสัาร	ด้วย์ภาษาที่ี�สัละสัลวย์	ถึ้กต้องตามร้ปแบบ
งานประพัันธ์์
 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 ภาษาไทั่ยเพ่�อการสู่�อสูาร  3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 พััฒนาทัี่กษะการรับสัารและการส่ังสัารโดย์การฝึักจัิบใจิค์วาม
สัำาคั์ญ	สัรุปค์วาม	วิเค์ราะห์	และประเมินค่์า	นำาเสันอสัารด้วย์การพ้ัดและ
การเขีย์นอย่์างมีวิจิารณญาณและสัร้างสัรรค์์	รวมทัี่�งสัร้างงานเขีย์นในเชิีง
วิชีาการ
 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 วรรณศิึลัป์เพ่�อชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Arts for All)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 คุ์ณค่์าศิลปะการประพัันธ์์	 ด้านเนื�อหา	 ภาษา	 และ
กลวิธี์การประพัันธ์์	จิากการเรีย์นร้้ร้ปแบบงานประพัันธ์์	ทัี่�งสัารค์ดีและ
บันเทิี่งค์ดี	เพืั�อฝึักทัี่กษะการอ่าน	การวิจิารณ์ประเมินค่์าวรรณกรรม	และ
นำาผลการเรีย์นร้้มาพััฒนาที่ักษะการเขีย์น	ด้วย์การสัร้างสัรรค์์ศิลปะการ
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ประพัันธ์์ให้มีคุ์ณค่์าและเป็นประโย์ชีน์ต่อมนุษย์์	สัังค์ม	ธ์รรมชีาติ	
 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. กลุั�มวิชาวิทั่ยาศึาสูตร์แลัะคัณิตศึาสูตร์ 
   (Science and Mathematics Courses)
600401 คัอมพิวเตอร์แลัะการประยุกต์สูร้างประโยชน์ุ 3(3-0-6) 
 ในุชีวิตประจิำาว่นุ 
 (Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามเปน็มาของค์อมพัวิเตอร	์การแบง่ประเภที่ของค์อมพัวิเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่ัวงกับค์อมพิัวเตอร์	การจัิดหาและการเลือกใช้ีค์อมพิัวเตอร์
ให้เหมาะสัมกบังาน	การบำารุงรักษาค์อมพัวิเตอร	์เที่ค์โนโลย์คี์อมพัวิเตอร์
ในปัจิจุิบันและแนวโน้มการพััฒนาในอนาค์ต	ซีอฟัต์แวร์ระบบและ
ซีอฟัต์แวร์ประย์กุต์	อินเตอร์เน็ตและโซีเชีีย์ลมีเดีย์	รวมถึึงจิริย์ธ์รรมในการ
ใช้ีค์อมพิัวเตอร์พัระราชีบัญญัติและกฎีหมาย์	ทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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 วิทั่ยาศึาสูตร์แลัะเทั่คัโนุโลัยีเพ่�อชีวิตสูม่ยใหม� 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ทัี่กษะกระบวนการที่างวทิี่ย์าศาสัตร	์การประย์กุตใ์ช้ีค์วามร้ท้ี่าง
วิที่ย์าศาสัตร์และเที่ค์โนโลย์ี	เพืั�อพััฒนาค์ุณภาพัชีีวิตให้ดำารงอย์้่อย่์าง
เป็นสุัขและมีคุ์ณภาพัชีีวิตทีี่�ดี	โดย์ตระหนักถึึงผลกระที่บของค์วาม
ก้าวหน้าที่างวิที่ย์าศาสัตร์และเที่ค์โนโลย์ีทีี่�มีต่อมนุษย์์และสิั�งแวดล้อม
	 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 ชีวิตก่บสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6) 
 (Life and Environment)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างสิั�งมีชีีวิตกับสัภาพัแวดล้อม	สัถึานภาพั
ปัจิจุิบันและการใช้ีประโย์ชีน์ของที่รัพัย์ากรธ์รรมชีาติ	ระบบนิเวศขั�นพืั�น
ฐาน	สัถึานการณ์ปัญหาสิั�งแวดล้อมของประเที่ศไที่ย์และของโลก	สัังค์ม
ค์าร์บอนตำ�า	การอนุรักษ์ที่รัพัย์ากรธ์รรมชีาติและสิั�งแวดล้อม	
 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 การจ่ิดการสูารสูนุเทั่ศึยุคัใหม�  3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แหล่งสัารสันเที่ศ	ลักษณะของแหล่งสัารสันเที่ศ	ที่รัพัย์ากร
สัารสันเที่ศ	การเข้าถึึงที่รัพัย์ากรสัารสันเที่ศ	ทัี่�งภาย์ในประเที่ศและต่าง
ประเที่ศ	การเขีย์นเชิีงอรรถึและบรรณานุกรม	ศึกษาวิธี์การรวบรวมข้อม้ล
และการนำาเสันอข้อม้ลที่างวิชีาการ
 Information sources, types of information sources, 
information resources, information access on local and 
international resources; guide to writing footnotes and 
bibliographies; information retrieval and document collection; 
presentation	technique.	

600405 เทั่คัโนุโลัยีสูารสูนุเทั่ศึเพ่�องานุเอกสูาร 3(2-2-5) 
 แลัะการนุำาเสูนุอ 
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การใช้ีเที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศเพืั�องานเอกสัารและการนำาเสันอ	
หลักการจัิดที่ำาเอกสัารด้วย์โปรแกรมประมวลผลค์ำา	การวางแผนการนำา
เสันอ	การจัิดที่ำางานนำาเสันอด้วย์โปรแกรมนำาเสันอผลงาน	การเลือกใช้ี
ซีอฟัต์แวร์ทีี่�เหมาะสัม	การใช้ีเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศเพืั�อการจัิดที่ำาเอกสัาร
และการนำาเสันอ	เพืั�อช่ีวย์ให้งานเอกสัารและการนำาเสันอมคี์วามสัมบ้รณ์
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แบบและสัามารถึนำาไปใช้ีได้จิริง
 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 คัณิตศึาสูตร์แลัะสูถิีติท่ั่�วไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การประยุ์กต์ใช้ีหลักที่างค์ณิตศาสัตร์และสัถิึติเพืั�อการจัิดการ
ข้อม้ลต่างๆ	เช่ีน	ระบบจิำานวนจิริง	ค์วามสััมพัันธ์์	ฟัังก์ชัีน	กราฟั	เมตริกซ์ี
	ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับสัถิึติเชิีงแสัดงลักษณะและสัถิึติเชิีงสัรุปผล
 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 คัณิตศึาสูตร์ท่ั่�วไป  3(3-0-6)
 (General Mathematics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ระบบจิำานวนจิริง	คุ์ณสัมบัติและการดำาเนินการของจิำานวนจิริง
	เลขย์กกำาลังและราก	การดำาเนินการเกี�ย์วกับนิพัจิน์พีัชีค์ณิต	การแย์ก
ตัวประกอบ	ฟัังก์ชัีนและการเขีย์นกราฟัเมตริกซ์ี	การแก้ระบบสัมการเชิีง
เส้ันโดย์ใช้ีเมตริกซ์ี
 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 สูถิีติเพ่�อการจ่ิดการแลัะการต่ดสิูนุใจิ 3(3-0-6) 
 (Statistics for Management and Decision)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การวิเค์ราะห์ข้อม้ลเพืั�อการจิัดการและการตัดสัินใจิ	โดย์ใช้ี
ที่ฤษฎีีที่างสัถิึติเชิีงแสัดงลักษณะและการอนุมานที่างสัถิึติ	เช่ีน	การ
แจิกแจิงค์วามถีึ�	การวัดแนวโน้มส่้ัส่ัวนกลาง	การวัดการกระจิาย์	การ

ประมาณค่์าพัารามิเตอร์	การที่ดสัอบสัมมติฐาน	การวิเค์ราะห์ค์วาม
แปรปรวน	การวิเค์ราะห์การถึดถึอย์	และสัหสััมพัันธ์์
 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. กลุั�มวิชาพลัศึึกษาแลัะนุ่นุทั่นุาการ 
(Physical Education and Recreation Courses) 
600501 กอล์ัฟั 1(0-2-1)
 (Golf)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎี	กติกาของกีฬากอล์ฟั	หลักการบริหารร่างกาย์	ก่อนการเล่น
	วิธี์การและเที่ค์นคิ์การเลน่กอลฟ์ัตามหลกัสัากลนยิ์ม	การนบัค์ะแนนและ
ฝึักปฏิิบัติ	โดย์เน้นเรื�องการตรงต่อเวลา	การรักษากฎีกติกามารย์าที่
 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.

600502 ตะกร้อ 1(0-2-1)
 (Takraw)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎี	กติกาและมารย์าที่ของกีฬาตะกร้อ	หลักการบริหารร่างกาย์
ก่อนการเล่น	วิธ์ีเล่นและทัี่กษะต่างๆ	ของตะกร้อ	เช่ีน	การเตะล้กแบบ
ต่างๆ	ทัี่กษะการโหม่ง	การใช้ีเข่าและไหล่	การเล่นตะกร้อแบบต่างๆ	ฝึัก
ปฏิิบัติโดย์เน้นเรื�องการตรงต่อเวลา	การรักษากฎี	กติกามารย์าที่
	 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.
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600503 ฟุัตบอลั 1(0-2-1)
 (Soccer)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎี	กติกาและมารย์าที่ของกีฬาฟุัตบอล	หลักการบริหารร่างกาย์
ก่อนการเล่น	ฝึักทัี่กษะการที่รงตัว	การวิ�งและการเปลี�ย์นทิี่ศที่าง	การเตะ
	การหย์ุด	การโหม่งล้กบอลและการรักษาประต้	ฝึักปฏิิบัติโดย์เน้นเรื�อง
การตรงต่อเวลา	การรักษากฎี	กติกาและมารย์าที่	การฝึักเล่นเป็นราย์
บุค์ค์ลและเป็นกลุ่ม
	 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 บาสูเกตบอลั 1(0-2-1)
 (Basketball)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎี	กติกาและมารย์าที่ของกีฬาบาสัเกตบอล	หลักการบริหาร
ร่างกาย์ก่อนการเล่น	ฝึักทัี่กษะการที่รงตัว	การวิ�ง	การหยุ์ด	การหมุนตัว	
การเปลี�ย์นทิี่ศที่าง	การหลอกล่อและการที่รงตัวในท่ี่าป้องกันทัี่กษะการ
ค์รองบอล	การจัิบ	การรับและส่ังล้กบอล	การเลี�ย์งและการย์ิงที่ำาค์ะแนน
ฝึักปฏิิบัติโดย์เน้นเรื�องการตรงต่อเวลา	การรักษากฎี	กติกามารย์าที่
	 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)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักและวิธี์การเล่นเกมไที่ย์และสัากลประเภที่ต่างๆ	เที่ค์นิค์การ

เป็นผ้้นำา	การฝัึกกิจิกรรมในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	ตลอดจินฝัึกประดิษฐ์
และใช้ีเค์รื�องมือประกอบการเล่น
 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 การเต้นุสูม่ยใหม� 1(0-2-1)
 (Modern Dance)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ร้ปแบบ	หลักการเตน้สัมยั์ใหมแ่ละฝักึปฏิิบัติโดย์เน้นเรื�องค์วาม
สัวย์งาม	การแสัดงอารมณ์	มารย์าที่สัังค์ม	การสัร้างมนุษย์์สััมพัันธ์์	การ
ฝึักเป็นราย์บุค์ค์ลและกลุ่ม
 Principles and patterns of modern dance; practical 
training in beautiful gesture, emotional expression, social 
etiquette	and	human	relation	reinforcement;	individual	and	
group training.

600507 นุาฏศิึลัป์ไทั่ย  1(0-2-1)
 (Thai Dancing Art)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ร้ปแบบหลกัการที่ี�เปน็แบบแผนนาฏิศลิป์ไที่ย์และฝักึปฏิิบัติโดย์
เน้นเรื�องค์วามสัวย์งามตามแบบแผน	การแสัดงอารมณ์ของตัวละค์ร 
การกล้าแสัดงออก	ฝึักตรงต่อเวลา	ค์วามอดที่น	การฝึักปฏิิบัติเป็นทีี่ม	และ
สัร้างค์วามมั�นใจิของผ้้เรีย์นให้มีภาวะเป็นผ้้นำา
 Principles and patterns of Thai dancing art; practical 
training in beautiful gesture in traditional patterns emotional 
expression of characters, self-expression, punctuality, 
endurance,	team	training,	self-confident	and	leadership	
reinforcement for learners. 

600508 ลีัลัาศึ 1(0-2-1)
 (Ballroom Dance)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ร้ปแบบและหลักการการลีลาศ	ฝึักปฏิิบัติโดย์เน้นเรื�องค์วาม
สัวย์งาม	การแสัดงอารมณม์ารย์าที่สัังค์ม	การสัรา้งมนษุย์สััมพัันธ์์	การฝักึ
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เป็นราย์บุค์ค์ลและกลุ่ม
 Principles and patterns of ballroom dancing; practical 
training in beautiful gesture, emotional expression, social 
etiquette,	human	relation	reinforcement;	individual	and	group	
training. 
 
600509 วอลัเลัย์บอลั 1(0-2-1)
 (Volleyball)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎี	กติกาการแข่งขัน	การฝัึกทัี่กษะเบื�องต้น	เที่ค์นิค์และกลวิธี์
ของกีฬาวอลเลย์์บอล	มารย์าที่และค์วามปลอดภัย์ในการเล่น	การเป็นผ้้
ตัดสิันและเจ้ิาหน้าทีี่�เที่ค์นิค์	การจัิดและดำาเนินการแข่งขัน
 Rule, refereeing and competition; basic training skills; 
techniques	and	strategies	of	volleyball;	conduct	and	safety;	
referee	and	technical	official;	competition	management	and	
procedure.
 
600510 พลัศึึกษาแลัะนุ่นุทั่นุาการ 1(0-2-1)
 (Physical Education and Recreation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์และค์วามสัำาคั์ญของพัลศึกษาและนันที่นาการ	เพืั�อ
ให้เกิดค์วามร้้ค์วามเข้าใจิทัี่�งที่ฤษฎีีและทัี่กษะพืั�นฐานของการออกกำาลัง
กาย์	 หลักการป้องกันการบาดเจ็ิบจิากการเล่นกีฬา	 โภชีนาการ	
วิที่ย์าศาสัตร์การกีฬาและฝึักทัี่กษะกีฬาสัากล	กิจิกรรมนันที่นาการ	ซึี�ง
เป็นทีี่�นิย์มโดย์ทัี่�วไปตามค์วามสันใจิหนึ�งชีนิดกีฬาหรือหนึ�งกิจิกรรม
นันที่นาการ
	 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 กีฬาแลัะนุ่นุทั่นุาการ 1(0-2-1)
 (Sports and Recreation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามร้้เบื�องต้นและค์วามหมาย์ของกีฬาและนันที่นาการ	กฎี	
กติกา	วัฒนธ์รรม	สัังค์มที่างกีฬา	หลักการออกกำาลังกาย์ทีี่�ถ้ึกต้อง	การเป็น
ผ้้นำาที่างกฬีาและนนัที่นาการ	การฝักึทัี่กษะกีฬาพืั�นฐานในที่กัษะกฬีา	เช่ีน
กีฬาประเภที่ที่ีม	กีฬาแร็กเก็ต	กีฬาที่างนำ�า	กีฬาลีลาศ	ศิลปป้องกันตัว	(
มวย์ไที่ย์)	วิ�งเพืั�อสุัขภาพัและสัมรรถึภาพัที่างกาย์
	 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 กีฬาเพ่�อชีวิต 3(3-0-6)
 (Sports for Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วัตถุึประสังค์์	และประโย์ชีน์ของการเล่นกีฬาเพืั�อสุัขภาพั	ร้ป
แบบ	วิธี์การออกกำาลังกาย์	และการสัร้างเสัริมสัมรรถึภาพัที่างกาย์ให้
เหมาะสัมกับวัย์	ขอ้ค์วรระวังและการป้องกันการบาดเจ็ิบจิากการเล่นกีฬา
ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา	มารย์าที่ของการเป็นผ้้เล่นและ
ผ้้ด้กีฬาทีี่�ดี	โดย์ให้เลือกกิจิกรรมกีฬาทีี่�ผ้้เรีย์นสันใจิ
	 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) กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างวิทั่ยาศึาสูตร์ (Basic Science  Course)        
 1.1.1  กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างคัณิตศึาสูตร์ 
  (Mathematics Core Course)                                                       

610101  คัณิตศึาสูตร์วิศึวกรรม 1 3(3-0-6)
            (Engineering Mathematics  1) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เวกเตอร์	3	มิติ	ลิมิตค์วามต่อเนื�อง		การหาค่์าอนุพัันธ์์	และ
การอินทิี่เกรตของฟัังก์ชัีนค์่าเป็นจิำานวนจิริงและฟัังก์ชัีนค์่าเวกเตอร์ของ
ตัวแปรจิริงและการนำาไปใช้ีงาน	เที่ค์นิค์การอินทิี่เกรต	และการประย์ุกต์
ในงานวิศวกรรมแต่ละสัาขา		
 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  คัณิตศึาสูตร์วิศึวกรรม 2 3(3-0-6)
            (Engineering Mathematics 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	610101ค์ณิตศาสัตร์วิศวกรรม	1
	 อินทิี่กรัลเชิีงเส้ัน	อินทิี่กรัลไม่ตรงแบบ	การประย์ุกต์ใช้ีอนุพัันธ์์	
กำาหนดแนะนำาการแก้อนุพัันธ์์เบื�องต้น	และการนำาไปใช้ีงาน	การอุปนัย์
เชิีงค์ณิตศาสัตร์	ลำาดับและอนุกรมของตวัเลข	การกระจิาย์อนุกรมเที่ย์เ์ลอ
ร์ของฟัังก์ชัีน	จิำานวนเชิีงซ้ีอน	และการประย์ุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละ
สัาขา
 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  คัณิตศึาสูตร์วิศึวกรรม 3      3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 3)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	610102	ค์ณิตศาสัตร์วิศวกรรม	2	
	 การอินทิี่เกรตเชิีงเลข	พิักัดเชิีงขั�ว	แค์ลค้์ลัสัของฟัังก์ชัีนค่์าจิริง	
2	ตัวแปร	เส้ันตรง	ระนาบและพืั�นผิวในปริภ้มิ	3	มิติ	แค์ลค้์ลัสัของฟัังก์ชัีน
ค่์าจิริงหลาย์ตัวแปรและการประย์ุกต์ใช้ีงาน	
 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  กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างฟิัสิูกส์ู (Physics Core Course)                                             
610104 ฟิัสิูกส์ูท่ั่�วไป 1 3(3-0-6) 
 (General Physics 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แรงและการเค์ลื�อนทีี่�	งานและพัลังงาน	ระบบของอนุภาค์	การ
เค์ลื�อนทีี่�แบบหมุน	และวัตถุึเกร็ง	สััมพัันธ์ภาพั	การเค์ลื�อนทีี่�แบบฮาร์โม
นิกและค์ลื�นกล	ที่ฤษฎีีจิลน์ของแก๊สัและอุณหพัลศาสัตร์	กลศาสัตร์
ของไหล	การประย์ุกต์ค์วามร้้พืั�นฐานด้านฟิัสิักส์ัในการศึกษาด้าน
วิศวกรรมศาสัตร์
 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  ปฏิบ่ติการฟิัสิูกส์ูท่ั่�วไป 1   1(0-3-1)
            (General  Physics Laboratory 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา		610104		ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป		1
	 ปฏิิบัติการซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	610104		ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป		1																																																																																															
	 Experiment	corresponding	to	the	610104	General	
Physics	1	course.
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610106 ฟิัสิูกส์ูท่ั่�วไป 2                                          3(3-0-6)
 (General Physics 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	610104		ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป	1																																																																																							
	 องค์์ประกอบของแม่เหล็กไฟัฟ้ัา	วงจิรไฟัฟ้ัากระแสัสัลับ	
อิเล็กที่รอนิกส์ัเบื�องต้น	การมองเห็น(เลนส์ัเว้า–เลนส์ัน้น)		ฟิัสิักส์ัสัมัย์ใหม่
การประยุ์กต์ค์วามร้้พืั�นฐานด้านฟิัสิักส์ัในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสัตร์
 Elements of electromagnetism  :  A.C. circuit ;  
fundamental  electronics; optics concave and convex lens; 
modern physics ; application of basic physics in engineering 
studies.

610107 ปฏิบ่ติการฟิัสิูกส์ูท่ั่�วไป 2 1(0-3-1)
 (General  Physics Laboratory  2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	610106	ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป		2			
	 และผ่านการศึกษาวิชีา	610105		ปฏิิบัติการฟิัสิักส์ัทัี่�วไป	1
	 ปฏิิบัติการซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	610106		ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป	2																																																																																															
	 Experiments	corresponding	to	the	610106	General	
Physics	2	1	course.
       
 1.1.3  กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างเคัมี  (Chemistry Core Course)                                                           

610108 เคัมีท่ั่�วไป               3(3-0-6)
 (General  Chemistry)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปริมาณสัารสััมพัันธ์์	ที่ฤษฎีีอะตอม	คุ์ณสัมบัติของแก๊สั	ของเหลว
ของแข็งและสัารละลาย์	สัมดุลเค์มี	สัมดุลไอออน	จิลนศาสัตร์เค์มี	
โค์รงสัร้างอิเล็กที่รอนิกสั์ของอะตอม	พัันธ์ะเค์มี	คุ์ณสัมบัติของธ์าตุตาม
ตารางธ์าตุ	ธ์าตุเรพัรีเซีนเที่ทีี่ฟั	อโลหะ	โลหะที่รานซิีชัีน
 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 ปฏิบ่ติการเคัมีท่ั่�วไป                                  1(0-3-1)
           (General  Chemistry Laboratory) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา		610108		เค์มีทัี่�วไป			
	 ปฏิิบัติการซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	610108		เค์มีทัี่�วไป			
	 Experiment	corresponding	to	the	610108	General	
Chemistry	1	course.

 1.2) กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรม  
  (Basic  Engineering  Course)      
 1.2.1 กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรมศึาสูตร์ 
  (Basic  Engineering  Core Course)          
                                                         
610201 เขียนุแบบวิศึวกรรม     3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เที่ค์นิค์การเขีย์นตัวอักษรและตัวเลข		การเขีย์นภาพัฉาย์ออร์โธ์
กราฟัฟิัก		การเขีย์นภาพัออร์โธ์กราฟัฟิัก	การเขีย์นภาพัสัามมิติ		การให้
ขนาดและการให้ขนาดค์วามเผื�อ		การเขีย์นภาพัตัด		วิวช่ีวย์และการ
พััฒนาการเขีย์นภาพัร่างด้วย์มือ		การเขีย์นภาพัประกอบและภาพัแสัดง
ราย์ละเอีย์ด		พืั�นฐานการใช้ีค์อมพิัวเตอร์ช่ีวย์ในการเขีย์นแบบ
 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 กลัศึาสูตร์วิศึวกรรม  3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านการศึกษา	หรือเรีย์นค์วบวิชีา	610104	ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป	1	
	 ระบบของแรง	ผลลัพัธ์์	การสัมดุล	ค์วามฝืัด	หลักของงานเสัมือน
เสัถีึย์รภาพั	ของไหลสัถึิต	จิลนศาสัตร์และจิลนพัลศาสัตร์ของวัตถุึแบบ
แข็งแกร่งและแบบอนุภาค์	กฏิการเค์ลื�อนที่ี�ข้อที่ี�สัองของนิวตัน	งานและ
พัลังงาน	แรงดลและการเค์ลื�อนทีี่�	หรือ	Statics	:	ระบบแรง			แรงลัพัธ์์		
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สัมดุลค์วามเสีัย์ดที่าน		กฎีของงานเสัมือนและเสัถีึย์รภาพั		บที่นำาส่้ัภาค์
พัลศาสัตร์	
	 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.

610203  ว่สูดุวิศึวกรรม  3(3-0-6)                                               
            (Engineering Materials)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การศึกษาค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างโค์รงสัร้าง		สัมบัติต่าง	ๆ	ของ
วัสัดุ		กระบวนการผลิตและการประย์ุกต์ใช้ีงานของกลุ่มวัสัดุวิศวกรรม
หลัก	ๆ	เช่ีน	โลหะ		โพัลิเมอร์		เซีรามิค์และวัสัดุค์อมโพัสิัต		สัมบัติต่าง	ๆ
ที่างกลและการเสืั�อมสัภาพัของวัสัดุ
 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  การโปรแกรมคัอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
            (Computer Programming) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ดของค์อมพิัวเตอร์	ส่ัวนประกอบต่างๆ	ของค์อมพิัวเตอร์
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซีอฟัต์แวร์	ภาษาสัำาหรับการเขีย์น
โปรแกรมค์อมพิัวเตอร์ในปัจิจุิบัน	ทัี่กษะการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
  Computer concepts; computer components; 
Hardware and software interaction; Current programming 
language; Programming practices.

กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา 
(Electrical Engineering Core Courses) 
 
612101 อิเล็ักทั่รอนิุกส์ูวิศึวกรรม 1  3(3-0-6)
 (Engineering Electronics 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 อุปกรณ์สัารกึ�งตัวนำา	คุ์ณลักษณะกระแสั-แรงดันและค์วามถีึ�
ของอุปกรณ์สัารกึ�งตัวนำา	การวิเค์ราะห์และการออกแบบวงจิรไดโอด	การ
วิเค์ราะห์และออกแบบวงจิรขย์าย์ที่รานซิีสัเตอร์	BJT	MOS	CMOS	
และBiCMOS	วงจิรขย์าย์โอเปอเรชัี�นเนลแอมปลิไฟัเออร์และการประย์กุต์
ใช้ีงาน	ชุีดแหล่งจ่ิาย์แรงดันไฟัฟ้ัากระสัตรง	แนะนำาอุปกรณ์และเที่ค์โนโลย์ี
สัมัย์ใหม่ทีี่�เกี�ย์วข้อง
	 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 ปฏิบ่ติการอิเล็ักทั่รอนิุกส์ูวิศึวกรรม 1  1(0-3-1)
 (Engineering Electronics Laboratory 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ		ผ่านการศึกษา	หรือ	เรีย์นค์วบกับ
	 วิชีา612101	อิเล็กที่รอนิกส์ัวิศวกรรม	1	
	 ปฏิิบัติการที่ดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	612101	
อิเล็กที่รอนิกส์ัวิศวกรรม	1	
	 Experiment	corresponding	to	the	612101	Engineering	
Electronics	1	course.

612103 การออกแบบวงจิรดิจิิท่ั่ลัแลัะวงจิรตรรกะ 3(3-0-6)
 (Digital Circuits and Logic Design) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ระบบตัวเลขและรหัสั	มาตรฐานลอจิิกเกที่แบบต่าง	ๆ	วงจิร
ดิจิิทัี่ลและไอซีีแบบตา่งๆ	พีัชีค์ณิตบ้ลีน	กระบวนการออกแบบวงจิรตรรกะ
การลดที่อนนิพัจิน์ของตรรกะ	การออกแบบวงจิรค์อมบิเนชีัน	การ
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ออกแบบวงจิรซีีเค์วนเชีีย์ล	วงจิรซิีงโค์รนัสัและอะซิีงโค์รนัสั	ฟัลิบฟัลอป	
วงจิรแลตช์ี	วงจิรฐานเวลา	วงจิรนับและรีจิิสัเตอร์	วงจิรแปลงสััญญาณ	
D/A	และ	A/D	วงจิรหน่วย์ค์วามจิำาแบบต่าง	ๆ	ศึกษาวงจิร	PLA	แบบ
ต่างๆ	การประยุ์กต์วงจิรดิจิิทัี่ลในงานระบบต่างๆ	แนะนำาเที่ค์โนโลยี์
ปัจิจุิบันทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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.

612104 ปฏิบ่ติการวงจิรดิจิิท่ั่ลัแลัะวงจิรตรรกะ  1(0-3-1)
 (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษา	หรือ	เรีย์นค์วบกับ	วิชีา	
	 612103	การออกแบบวงจิรดิจิิทัี่ล	และวงจิรตรรกะ
	 ปฏิิบัติการที่ดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	612103	การ
ออกแบบวงจิรดิจิิทัี่ลและวงจิรตรรกะ
	 Experiment	corresponding	to	the	612103	Digital	
Circuits and Logic Design Laboratory course.

612105 สูนุามแม�เหล็ักไฟัฟ้ัา  3(3-0-6)
 (Electromagnetic Field)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	610106	ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป	2
	 สันามไฟัฟ้ัาสัถิึต	ตัวนำาและไดอิเล็กที่ริก	ค์วามจุิไฟัฟ้ัา	กระแสั
พัาและกระแสันำา	ค์วามตา้นที่าน	สันามแมเ่หลก็สัถิึต	วัสัดุแม่เหล็ก	ค์วาม
เหนี�ย์วนำา	สันามแม่เหล็กไฟัฟ้ัาทีี่�แปรตามเวลา	สัมการของแมกซ์ีเวลล์	
แนะนำาเที่ค์โนโลย์ีสัมัย์ใหม่ทีี่�เกี�ย์วข้อง
	 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 วงจิรไฟัฟ้ัา 1  3(3-0-6)
 (Electric Circuits 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	610101	ค์ณิตศาสัตร์วิศวกรรม	1
	 องค์์ประกอบของวงจิรไฟัฟ้ัา	การวิเค์ราะห์โนดและเมชี	
ที่ฤษฎีีบที่วงจิรไฟัฟ้ัา	ค์วามต้านที่าน	ค์วามเหนี�ย์วนำา	และค์วามจุิไฟัฟ้ัา	
วงจิรไฟัฟ้ัาอันดับหนึ�งและวงจิรไฟัฟ้ัาอันดับสัอง	เฟัสัเซีอร์ไดอะแกรม	
วงจิรกำาลังไฟัฟ้ัากระแสัสัลับ	ระบบไฟัฟ้ัาสัามเฟัสั	และการปรับปรุงเพัา
เวอร์แฟักเตอร์	การจิำาลองวงจิรไฟัฟ้ัาด้วย์โปรแกรมค์อมพิัวเตอร์	
 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 ปฏิบ่ติการวงจิรไฟัฟ้ัา 1 1(0-3-1)
 (Electric Circuits Laboratory 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษา	หรือ	เรีย์นค์วบกับวิชีา	
	 612106	วงจิรไฟัฟ้ัา	1	
	 ปฏิิบัติการซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	612106	วงจิรไฟัฟ้ัา	1
	 Experiment	corresponding	to	the	612106	Electric	
Circuits	1	course.

612108 วงจิรไฟัฟ้ัา 2 3(3-0-6)
 (Electric Circuit 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	612106	วงจิรไฟัฟ้ัา	1	
	 ผลตอบสันองเชิีงค์วามถีึ�	แฟักเตอร์คุ์ณภาพัและแบนวดิท์ี่	วงจิร
เรโซีแนนซ์ี	วงจิรกรอง	R-C	วงจิร	2	พัอร์ต	และพัารามิเตอร์	Z	,	Y,	h,	
ABCD	,	T	การประย์กุต์อนุกรมฟ้ัริเย์ร์เพืั�อวิเค์ราะห์วงจิรทีี่�มีแหล่งกำาเนิด
แบบไม่เป็น	ไซีน้ซีอย์ด์	การประย์ุกต์การแปลงลาปลาซีเพืั�อวิเค์ราะห์ผล
ตอบสันองของวงจิร	R-L-C	แบบจิำาลองตัวแปรสัถึานะและการหาผลเฉลย์
ฟัังก์ชีันถ่ึาย์โอนและการหาค่์าโพัล-ซีีโร	การสัังเค์ราะห์โค์รงข่าย์เบื�องต้น	
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การจิำาลองวงจิรไฟัฟ้ัาด้วย์โปรแกรมค์อมพิัวเตอร์	
	 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 ระบบคัวบคุัม 3(3-0-6)
 (Control Systems)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	612108	วงจิรไฟัฟ้ัา	2
	 แบบจิำาลองที่างค์ณิตศาสัตร์ของระบบ	ฟัังก์ชัีนถ่ึาย์โอน	แบบ
จิำาลองที่างค์ณิตศาสัตร์ของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนค์วามถีึ�	แบบ
จิำาลองที่างพัลวัตและผลตอบสันองเชิีงพัลวัตของระบบ	ระบบอันดับหนึ�ง
และระบบอันดับสัอง	การค์วบคุ์มแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด	การ
ค์วบคุ์มป้อนกลับและค์วามไวของระบบ	แบบชีนิดของการค์วบคุ์มป้อน
กลับ	แนวคิ์ดและเงื�อนไขเสัถีึย์รภาพัของระบบ	ระเบีย์บวิธี์การตรวจิสัอบ
เสัถีึย์รภาพั	การจิำาลองระบบค์วบคุ์มด้วย์โปรแกรมค์อมพิัวเตอร์	
	 	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 ปฏิบ่ติการระบบคัวบคุัม 1(0-3-1)
 (Control System Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	612109	ระบบค์วบคุ์ม	 	
	 ปฏิิบัติการที่ดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	612109	ระบบ
ค์วบคุ์ม
	 Experiment	corresponding	to	the	612109	Control	
system course.

612111 วิชาชีพทั่างวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา 3(3-0-6)
 (Electrical Engineering Profession)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การเลือกประกอบอาชีีพัที่างวิศวกรรมไฟัฟั้า	หน้าทีี่�และค์วาม
รับผดิชีอบของวศิวกรไฟัฟัา้	การค์ดิค์า่ไฟัฟัา้ประเภที่ตา่ง	ๆ 	การแกปั้ญหา
ที่างวิศวกรรมไฟัฟ้ัา	เศรษฐศาสัตร์วิศวกรรม	วิศวกรกับงานบริหาร
อุตสัาหกรรม	วิศวกรกับสัังค์ม	วิศวกรกับสิั�งแวดล้อม	จิรรย์าบรรณของ
วิศวกร	และแนะนำาเที่ค์โนโลย์ีใช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้องกับ
วิศวกรรมไฟัฟ้ัา	
 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 การฝึกงานุทั่างวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา 1(240ช่�วโมง)
 (Electrical Engineering Practice)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ต้องเป็นนักศึกษาทีี่�ลงที่ะเบีย์นเรีย์นมาแล้ว
	 ไม่น้อย์กว่า	2	ใน	3	ของหน่วย์กิต	ตลอดทัี่�งหลักส้ัตรหรือได้
	 รับค์วามเห็นชีอบจิากสัาขาวิชีา	
	 อบรมการใช้ีเค์รื�องมอืวัดที่างวศิวกรรมไฟัฟัา้ต่างๆ	ก่อนเข้าช่ีวง
ฝึักงาน	การฝักึงานในอตุสัาหกรรมที่ี�เกี�ย์วข้องกบัสัาขาวศิวกรรมไฟัฟัา้	จิะ
มีขึ�นระหว่างภาค์ฤด้ร้อน	โดย์ฝึักงานเป็นเวลาไม่น้อย์กว่า	240	ชัี�วโมง	และ
มีค์ณะอาจิารย์์ร่วมรับผิดชีอบตรวจินักศึกษาฝึักงาน	ณ	แต่ละสัถึาน
ประกอบการ	เพืั�อแลกเปลี�ย์นค์วามร้้กับเจ้ิาของกิจิการ
 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.
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(1.3) กลุั�มวิชาเฉพาะทั่างวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา 
 (Electrical Engineering Core Courses)
 
612201 การว่ดแลัะเคัร่�องม่อว่ดทั่างไฟัฟ้ัา 3(3-0-6)
 (Electrical Instruments and Measurements) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษา	หรือ	เรีย์นค์วบกับวิชีา	612106	วงจิรไฟัฟ้ัา	1
	 หน่วย์และมาตรฐานของการวดัที่างไฟัฟัา้	การจิำาแนกเค์รื�องมอื
วัดและคุ์ณลักษณะของเค์รื�องมือวัด	การวิเค์ราะห์การวัด	การวัดกระแสั
และแรงดันกระแสัตรงและกระแสัสัลับโดย์ใช้ีเค์รื�องวัดแบบแอนะล็อกและ
ดิจิิที่ลั	การวัดกำาลังไฟัฟ้ัา	ตัวประกอบกำาลังและการวัดพัลังงานไฟัฟ้ัา	การ
วัดค่์าค์วามตา้นที่าน	ค่์าค์วามเหนี�ย์วนำาและค่์าค์วามจิไุฟัฟ้ัา	การวัดค์วามถีึ�
และค์าบเวลา	สััญญาณรบกวนและที่รานสัดิวเซีอร์	การสัอบเทีี่ย์บเค์รื�อง
มือวัดให้ตรงตามมาตรฐาน	แนะนำาเที่ค์โนโลยี์ใช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�
เกี�ย์วข้อง	
  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.

612202 ปฏิบ่ติการการว่ดแลัะเคัร่�องม่อว่ดทั่างไฟัฟ้ัา  1(0-3-1)
 (Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
		 ผ่านการศึกษา	หรือ	เรีย์นค์วบกับวิชีา	612201	การวัด	 		
	 และเค์รื�องมือวัดที่างไฟัฟ้ัา
	 ปฏิิบัติการที่ดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	612201	การ
วัดและเค์รื�องมือวัดที่างไฟัฟ้ัา
	 Experiment	corresponding	to	the	612201	Electrical	
Instruments	and	Measurements	course.

612203 ไมโคัรคัอนุโทั่รลัเลัอร์  3(3-0-6)
 (Microcontroller )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
		 ผ่านการศึกษา	วิชีา	612103	การออกแบบวงจิรดิจิิทัี่ลและ	 		
	 วงจิรตรรกะ
	 โค์รงสัร้างสัถึาปัตย์กรรมของไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์	ชุีดค์ำาสัั�ง
ภาษาแอสัแซีมบลี	หรือ	ภาษาซีีของไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์	การเขีย์น
โปรแกรมหน่วงเวลา	การเขีย์นโปรแกรมอินเที่อร์รัปต์	หน่วย์อินพุัต-
เอาต์พุัต	การสืั�อสัารข้อม้ลแบบขนาน	แบบ	I2C	อื�นๆ	การเชืี�อมต่อระบบ
ด้วย์สััญญาณแอนะล็อกและสััญญาณดิจิิทัี่ล	การประย์กุต์ใช้ีในระบบและ
อุปกรณ์ไฟัฟั้ากำาลัง	เช่ีน	การวัดแรงดันและกระแสัในระบบไฟัฟั้ากำาลัง	
การค์วบค์ุมการที่ำางานของมอเตอร์ไฟัฟั้าแบบเรีย์งลำาดับ	การค์วบค์ุม
ค์วามเร็วรอบของมอเตอรไ์ฟัฟัา้	การค์วบค์มุค์วามเข้มแสังของหลอดไฟัฟัา้
	เป็นต้น	แนะนำาเที่ค์โนโลย์ใีช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
	 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 ปฏิบ่ติการไมโคัรคัอนุโทั่รลัเลัอร์  1(0-3-1)
 (Microcontroller Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ต้องผ่านการศึกษา	หรือ	เรีย์นค์วบค่้์กับวิชีา		
	 612203	ไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์	
	 ปฏิิบัติการที่ดลอง	ซึี�งมเีนื�อหาสัอดค์ลอ้งกับวชิีา	612203	ไมโค์ร
ค์อนโที่รลเลอร์
	 Experiment	 corresponding	 to	 the	 612203	
Microcontroller	course.
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612205 อิเล็ักทั่รอนิุกส์ูกำาล่ัง 3(3-0-6)
 (Power Electronics) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	612101	อิเล็กที่รอนิกส์ัวิศวกรรม	1
	 ลักษณะคุ์ณสัมบัติของอุปกรณ์อิเล็กที่รอนิกส์ักำาลัง	หลักการ
ของค์อนเวอร์เตอร์กำาลังแบบต่างๆเอซีี-ดีซีีค์อนเวอร์เตอร์	ดีซีี-ดซีีีค์อนเวอร์
เตอร์	เอซีี-เอซีีค์อนเวอร์เตอร์	ดีซีี-เอซีีค์อนเวอร์เตอร์	แนะนำาเที่ค์โนโลย์ี
ใช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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 ปฏิบ่ติการอิเล็ักทั่รอนิุกส์ูกำาล่ัง  1(0-3-1) 
 (Power Electronics Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	612205	อิเล็กที่รอนิกส์ั			
	 กำาลังปฏิิบัติการที่ดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	612205		 		
อิเล็กที่รอนิกส์ักำาลัง
	 Experiment	corresponding	to	the	612205	Power	
Electronics course.

612207 การออกแบบระบบไฟัฟ้ัา 3(3-0-6)
 (Electrical Systems Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ดเรื�องการออกแบบระบบไฟัฟั้า	รหัสัและมาตรฐาน	ผัง
การจ่ิาย์กำาลังไฟัฟ้ัา	สัาย์ไฟัฟ้ัาและสัาย์เค์เบิล	รางเดินสัาย์ไฟัฟ้ัา	บริภัณฑ์์
และเค์รื�องสัำาเร็จิ	การค์ำานวณภาระโหลด	การปรับปรุงตัวประกอบกำาลัง
และการออกแบบวงจิรกลุ่มตัวเก็บประจุิ	การออกแบบวงจิรแสังสัว่างและ
วงจิรเค์รื�องใช้ีไฟัฟ้ัา	การออกแบบวงจิรมอเตอร์	ตารางโหลด	ตารางสัาย์
ป้อนและตารางหลัก	ระบบกำาลังฉุกเฉิน	การค์ำานวณกระแสัลัดวงจิร	ระบบ
การต่อสัาย์ลงดินสัำาหรับการติดตั�งระบบไฟัฟั้า	แนะนำาเที่ค์โนโลย์ีใช้ีงาน
ปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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 โคัรงงานุวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา 1 1(0-3-1)
 (Electrical Engineering Project 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 เป็นนักศึกษาชัี�นปีทีี่�	4	หรือเทีี่ย์บหน่วย์กิตได้เท่ี่ากับนักศึกษา	
	 ชัี�นปีทีี่�	4
	 นักศึกษาร่วมกลุ่ม	3-5	ค์นในแต่ละกลุ่มโค์รงงาน	หรือเป็นไป
ตามระเบีย์บของมหาวิที่ย์าลัย์	โดย์ในแต่ละกลุ่มเกรดอาจิจิะได้รับเกรด
เดีย์วหรือไดรั้บเกรดแย์กแต่ละบคุ์ค์ลกไ็ด้	นักศึกษาจิะตอ้งสัรรหาอาจิารย์์
ทีี่�ปรึกษาตามกลุ่มวิชีาทีี่�สันใจิเพืั�อเสันอหัวข้อโค์รงงาน	จิากนั�นกลุ่ม
นักศกึษาจิะตอ้งศกึษาค์วามเปน็ไปไดข้องโค์รงงาน	ศกึษาค์วามร้ใ้ห้เกดิสิั�ง
ประดิษฐ์ใหม่	ศึกษาค์วามร้้พืั�นฐานทีี่�เกี�ย์วข้องรวมทัี่�ง	สืับค้์นภ้มิหลังของ
งานทีี่�เกี�ย์วข้องกับโค์รงงานวิศวกรรมไฟัฟ้ัา	ที่ำาการวางแผนการวิจัิย์และ
พััฒนาโค์รงงานดงักลา่ว	พิัจิารณาประโย์ชีนที์ี่�ค์าดวา่จิะไดรั้บเมื�อโค์รงงาน
สัำาเร็จิและจิะต้องที่ำาราย์งานค์วามคื์บหน้าของโค์รงงานตามแบบทีี่�ที่าง
ค์ณะวิศวกรรมศาสัตร์กำาหนด
 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. 
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612209 โคัรงงานุวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา 2  2(0-6-2) 
 (Electrical Engineering Project 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 612208	โค์รงงานวิศวกรรมไฟัฟ้ัา	1
	 ที่ำาการศกึษาที่ดลองและพััฒนาโค์รงงานตามหวัขอ้ที่ี�ได้เสันอไว้
ในวิชีา	612208	โค์รงงานวศิวกรรมไฟัฟัา้	1	เพืั�อให้สัำาเร็จิตามวัตถุึประสังค์์
ทีี่�ตั�งไว้	และจิะต้องจัิดส่ังปริญญานิพันธ์์ฉบับสัมบ้รณ์เมื�อจิบภาค์การศึกษา
(ร้ปแบบและจิำานวนเล่มให้ด้จิากค่้์มือการจิัดที่ำาโค์รงงานวิศวกรรมของ
ค์ณะวิศวกรรมศาสัตร์)	แนะนำาการจิดอนุสิัที่ธิ์บัตร/สัิที่ธิ์บัตรของผลงาน
นักศึกษาทีี่�เป็นนวัตกรรม	
 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) กลุั�มวิชาเฉพาะงานุทั่างวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา 
 (Concentration Courses in Electical Engineering Fields)
 กลุั�มเฉพาะงานุไฟัฟ้ัากำาล่ัง
 (Concentration in Electical Power Fields)

612301 เคัร่�องจ่ิกรกลัไฟัฟ้ัา 1 3(3-0-6)
 (Electrical Machines 1) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	612106	วงจิรไฟัฟ้ัา	1
	 วงจิรแม่เหลก็	หลักการแปรสัภาพัพัลงังานกลเปน็พัลงังานไฟัฟัา้
พัลังงานและพัลังงานร่วมในวงจิรแม่เหล็ก	หม้อแปลงไฟัฟ้ัาแบบ	1	เฟัสั
และแบบ	3	เฟัสั	หลักการเค์รื�องจัิกรกลหมุน	เค์รื�องจัิกรกลไฟัฟ้ัากระแสั
ตรงแนะนำาเที่ค์โนโลยี์ใช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
	 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 .

612302 ปฏิบ่ติการเคัร่�องจ่ิกรกลัไฟัฟ้ัา 1  1(0-3-1)
 (Electrical Machines Laboratory 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา
	 612301	เค์รื�องจัิกรกลไฟัฟ้ัา	1
	 ปฏิิบัติการที่ดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	612301	
เค์รื�องจัิกรกลไฟัฟ้ัา	1
	 Experiment	corresponding	to	the	612301	Electrical	
Machines	1	course.

612303 เคัร่�องจ่ิกรกลัไฟัฟ้ัา 2 3(3-0-6)
 (Electrical Machines 2) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	612301	เค์รื�องจัิกรกลไฟัฟ้ัา	1
	 เค์รื�องจิักรกลไฟัฟั้ากระแสัสัลับ	เค์รื�องจิักรกลไฟัฟั้าแบบซีิงโค์
รนัสั	เค์รื�องจิักรกลไฟัฟั้าแบบเหนี�ย์วนำา1เฟัสัและ	3	เฟัสั	การป้องกัน
เค์รื�องจัิกรกลไฟัฟ้ัา	แนะนำาเที่ค์โนโลย์ใีช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
 AC machines construction; synchronous machines; 
single phase and three phase induction machines; protection 
of machines ; the present technology in the related application. 

612304 ปฏิบ่ติการเคัร่�องจ่ิกรกลัไฟัฟ้ัา 2 1(0-3-0)
 (Electrical Machines Laboratory 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 ผ่านการศึกษา	หรือ	เรีย์นค์วบกับวิชีา		 		
	 612303	เค์รื�องจัิกรไฟัฟ้ัา	2
	 ปฏิิบัติการที่ดลองซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	612303	
เค์รื�องจัิกรกลไฟัฟ้ัา	2
	 Experiment	corresponding	to	the	612303	Electrical	
Machines	2	course.
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612305 การสู�งแลัะจิำาหนุ�ายกำาล่ังไฟัฟ้ัา  3(3-0-6)
 (Electric Power Transmission and Distribution) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 พืั�นฐานและสััญลกัษณที์ี่�ใช้ีในระบบไฟัฟัา้กำาลัง	วงจิรของการสัง่
และจิำาหน่าย์กำาลังไฟัฟ้ัา	การเขีย์นไดอะแกรมเส้ันเดีย์ว	อิมพีัแดนซ์ีและรี
แอค์แตนซ์ีไดอะแกรม	ค์ุณลักษณะของโหลดและการค์ำานวณ	ชีนิดของ
สัาย์เค์เบิลทีี่�ใช้ีในระบบสั่งและจ่ิาย์กำาลังไฟัฟั้า	การออกแบบสัาย์สั่งเบื�อง
ต้น	การส่ังและจิำาหน่าย์กำาลังไฟัฟ้ัาทีี่�ทัี่นสัมัย์
 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 วิศึวกรรมไฟัฟ้ัาแรงสููง 3(3-0-6)
 (High Voltage Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	612105	สันามแม่เหล็กไฟัฟ้ัา
	 แรงดันไฟัฟั้าส้ังเกินในระบบกำาลัง	การสัร้างแรงดันไฟัฟั้าส้ัง
สัำาหรับการที่ดสัอบ	เที่ค์นิค์การวัดแรงดันไฟัฟ้ัาส้ัง	เที่ค์นิค์การวัด
ค์วามเค์รีย์ดสันามไฟัฟ้ัาและค์วามเป็นฉนวน	การเบรกดาวน์ของแก๊สั	ค่์า
ไดอิเล็กที่ของเหลวและของแข็ง	เที่ค์นิค์การที่ดสัอบแรงดันส้ัง	การป้องกัน
ฟ้ัาผ่า	การโค์ออร์ดิเนตชัี�นของฉนวน	แนะนำาเที่ค์โนโลย์ีทีี่�น่าสันใจิใน
ปัจิจุิบัน
 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 ระบบไฟัฟ้ัากำาล่ัง  3(3-0-6)
 (Electrical Power System )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	612305	การส่ังและจิำาหน่าย์กำาลังไฟัฟ้ัา	

	 	โค์รงสัร้างระบบไฟัฟ้ัากำาลัง	วงจิรกำาลังไฟัฟ้ัากระแสัสัลับ	ระบบ
เปอร์ย้์นิต	คุ์ณสัมบัติและวงจิรสัมม้ลย์์ของเค์รื�องกำาเนิดไฟัฟ้ัา	คุ์ณสัมบัติ
และวงจิรสัมม้ลย์์ของหม้อแปลงกำาลัง	พัารามิเตอร์ของสัาย์ส่ังไฟัฟ้ัา	และ
วงจิรเที่ีย์บเค์ีย์ง	(ระย์ะสัั�น	ระย์ะกลาง	ระย์ะย์าว)	พัารามิเตอร์ของสัาย์
เค์เบิลและวงจิรเที่ีย์บเคี์ย์ง	การค์ำานวณโหลดโฟัลว์เบื�องต้น	การค์ำา
นวณฟัอลต์เบื�องต้นและ	แนะนำาเที่ค์โนโลย์ีใช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�
เกี�ย์วข้อง	
 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.

612308 การป้องก่นุระบบไฟัฟ้ัากำาล่ัง  3(3-0-6) 
 (Power system Protection) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	612305	การส่ังและ
	 จิำาหน่าย์กำาลังไฟัฟ้ัา	
	 หลักพืั�นฐานการปฏิิบัติการของการป้องกัน	หม้อแปลงเค์รื�องวัด
ไฟัฟ้ัาและที่รานสัดิวเซีอร์	อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน	การป้องกัน
กระแสัเกินและการป้องกันฟัอลต์ลงดิน	การป้องกันโดย์ใช้ีรีเลย์์ผลต่าง	
การป้องกันสัาย์ส่ังโดย์ใช้ีรีเลย์์ระย์ะที่าง	การป้องกันสัาย์ส่ังโดย์ไพัลอต
รีเลย์	์การป้องกันมอเตอร์	การป้องกันหม้อแปลง	การป้องกันเค์รื�องกำาเนิด
ไฟัฟ้ัา	การป้องกันในขอบเขตของบัสั	แนะนำาอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิิตัล
สัมัย์ใหม่	และ	แนะนำาเที่ค์โนโลย์ีใช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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.
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612309 โรงจ่ิกรไฟัฟ้ัาแลัะสูถีานีุไฟัฟ้ัาย�อย 3(3-0-6)
 (Power Plants and Substations)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การที่ำานาย์สัภาวการณ์โหลด	โรงจัิกรกำาลังแบบดีเซีล	โรงจัิกร
พัลังงานไอนำ�า	โรงจัิกรกังหัน-แก๊สั	โรงไฟัฟ้ัาพัลังค์วามร้อนร่วม	ชีนิดของ
สัถึานไีฟัฟัา้ย์อ่ย์	อปุกรณใ์นสัถึานไีฟัฟัา้ย์อ่ย์	การออกแบบสัถึานไีฟัฟัา้ย์อ่ย์
การป้องกันฟ้ัาผ่าในโรงไฟัฟั้าย์่อย์	ระบบการต่อสัาย์ลงดิน	แนะนำา
เที่ค์โนโลย์ีใช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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.

วิชาเล่ัอกเฉพาะงานุไฟัฟ้ัากำาล่ัง
(Elective Courses for Concentration in Electrical  
 Power Fields)

612310 ระบบข่บเคัล่ั�อนุด้วยไฟัฟ้ัา  3(3-0-6)
 (Electric Drives)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	
	 612205	อิเล็กที่รอนิกส์ักำาลัง	
	 อุปกรณ์ในระบบขบัเค์ลื�อนที่างไฟัฟ้ัา	คุ์ณสัมบัติของโหลดแต่ละ
ประเภที่ขอบเขตการที่ำางานของระบบ	ขับเค์ลื�อน	หลักการเบรค์ของ
มอเตอรก์ารสัง่กำาลังและขนาดพักัิดลักษณะสัมบัติของแรงบดิต่อค์วามเร็ว
รอบของมอเตอร์	ระบบขับเค์ลื�อนของวงจิรมอเตอร์กระแสัตรงและ
กระแสัสัลบั	ระบบขบัเค์ลื�อนแบบเซีอร์โวการประย์กุตร์ะบบขบัเค์ลื�อนใน
ระบบอัตโนมัติที่างอุตสัาหกรรม	และแนะนำาเที่ค์โนโลย์ีใช้ีงานปัจิจุิบันใน
ส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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 วิศึวกรรมสู�องสูว�าง 3(3-0-6)
 (Illumination Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปริมาณการแผ่รังสีัที่างแม่เหล็กไฟัฟ้ัาของแสังสัว่าง	การวัดแสัง
สัว่าง	การแผ่รังสัีจิากวัตถึุร้อนจิากการ	ถึ่าย์ประจิุไฟัฟั้าในก๊าซีและจิาก
ฟัอสัเฟัอร์	มาตรฐานค์วามเข้มของแสังสัว่าง	หลอดไฟัฟ้ัาชีนิดต่าง	ๆ	เช่ีน
หลอดไฟัแบบมีไส้ั	หลอดฟ้ัออเรสัเซีน	และหลอดไฟัค์วามสัว่างส้ัง	การ
ออกแบบจิำานวนโค์มไฟัภาย์ในอาค์ารและภาย์นอกอาค์าร	แนะนำา
เที่ค์โนโลย์ีใช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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.

612312 พล่ังงานุหมุนุเวียนุ 3(3-0-6)
 (Renewable Energy)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนะนำาระบบกำาเนิดพัลังงานต่างๆ	และแหล่งกำาเนิดพัลังงาน
ที่ดแที่นต่างๆ	และเที่ค์โนโลยี์พัลังงานที่ดแที่น	เช่ีน	พัลังงานจิากแสัง
อาทิี่ตย์์	พัลังงานจิากลม	พัลังงานจิากค์ลื�น	พัลังงานจิากชีีวมวล	พัลังงาน
จิากใต้พิัภพั	พัลังงานจิากก๊าซีชีีวภาพั	พัลังงานจิากขย์ะ	พัลังงานจิากเซีล
เชืี�อเพัลิง	แหล่งเก็บสัะสัมพัลังงาน	มาตรฐานและการเชืี�อมต่อกระแสัไฟัฟ้ัา
จิากพัลังงานที่ดแที่นต่างๆเข้ากับระบบไฟัฟั้า	กฎีหมาย์ข้อบังคั์บและ
นโย์บาย์ของพัลังงานที่ดแที่นรวมทัี่�งมุมมองด้านเศรษฐศาสัตร์	และแนะนำา
เที่ค์โนโลย์ีใช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
 Introduction to energy systems and renewable energy 
resources; potential of renewable resources; difference of 
conventional and renewable energy technologies; renewable 
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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 ว่สูดุวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา  3(3-0-6)
 (Electrical Engineering Materials) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 โค์รงสัร้างของวัสัดุ	คุ์ณสัมบัติที่างไฟัฟ้ัาของวัสัดุ	คุ์ณสัมบัติที่าง
แม่เหลก็ของวสััดุ	คุ์ณสัมบติัที่างแสังของวสััดุ	ตัวนำาไฟัฟัา้	แนะนำาอุปกรณ์
สัารกึ�งตัวนำา	ตัวนำายิ์�งย์วด	ไดอิเลค์ตริกของของแข็ง	ของเหลวและของ
ก๊าซี	การประยุ์กต์ใช้ีวัสัดุในอุปกรณ์ที่างไฟัฟ้ัากำาลัง	แนะนำาเที่ค์โนโลย์ีใช้ี
งานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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 การจ่ิดการพล่ังงานุ 3(3-0-6)
 (Energy Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 	แนะนำาระบบการจัิดการพัลังงานทีี่�ใช้ีงานในปัจิจุิบันทีี่�เกี�ย์วข้อง
กับ	พัระราชีบัญญัติการสั่งเสัริมการอนุรักษ์พัลังงาน	กฎีกระที่รวง	และ
ประกาศกรมพััฒนาพัลังงานที่ดแที่นและอนุรักษ์พัลังงาน	โดย์มีเนื�อหา
อย์า่งนอ้ย์ประกอบดว้ย์	สัมรรถึนะของผ้ต้รวจิสัอบและรบัรองการจิดัการ
พัลังงาน	กฎีหมาย์ด้านการจัิดการและอนุรักษ์พัลังงาน	ขั�นตอนการจัิดการ
พัลังงาน	ค์ุณสัมบัติของผ้้ตรวจิสัอบและรับรองการจิัดการพัลังงาน	ขั�น
ตอนการขึ�นที่ะเบีย์นเป็นผ้้ตรวจิสัอบและรับรองการจัิดการพัลังงาน	เกณฑ์์
การตรวจิสัอบและรับรองการจัิดการพัลังงาน	ขั�นตอนการตรวจิสัอบและ
รับรองการจัิดการพัลังงานและกรณีศึกษา	รวมทัี่�งแนวที่างการอนุรักษ์
พัลังงาน	
 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 ห่วข้อพิเศึษในุสูาขาวิศึวกรรมไฟัฟ้ัากำาล่ัง  3(3-0-6)
 (Selected Topics in Electrical Power Engineering) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หัวข้อเรื�องทีี่�ใช้ีเที่ค์โนโลยี์สัมัย์ใหม่ในการออกแบบ	ระบบไฟัฟ้ัา
กำาลัง	งานวิจัิย์	หรือ	นวัตกรรมที่างสัาขาไฟัฟ้ัา	แนะนำาเที่ค์โนโลย์ีใช้ีงาน
ปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
	 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. 
 
กลุั�มเฉพาะงานุไฟัฟ้ัาสู่�อสูาร
(Concentration in Electrical Communication Fields )

612401 หล่ักการระบบสู่�อสูาร 3(3-0-6)
 (Principle of Communication)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ร้ปแบบการสืั�อสัาร	วทิี่ย์ดุ้วย์สัาย์/เค์เบลิ	และไร้สัาย์	ค์วามร้เ้บื�อง
ต้นเกี�ย์วกับสััญญาณและระบบสัเปค์ตรัมของสััญญาณและการแปลง
สััญญาณโดย์ใช้ีอนุกรม	ฟ้ัเรีย์ร์และการแปลงอนกุรมฟ้ัเรีย์ร์	การส่ังและรบั
สััญญาณมอด้เลตเชิีงขนาด	AM,DSB,SSB,	FM,	NBFM,	PM	สััญญาณ
รบกวนในสืั�อสัารแอนะลอก	การมอด้เลตสััญญาณเบสัแบนดไ์บนารี�	ที่ฤษฎีี
การสุ่ัมตัวอย์่างแบบไนค์วิส์ัและการเข้ารหัสัจัิดระดับ	การมอด้เลตแบบ	
PCM,	DM,	TDM	หลักการมัลติเพัล็กซ์ีสััญญาณ	ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับ
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สัาย์ส่ัง	การแพัร่กระจิาย์ค์ลื�น	อุปกรณ์ไมโค์รเวฟัและ	การสืั�อสัาร	การ
สืั�อสัารดาวเทีี่ย์ม	การสืั�อสัารด้วย์แสัง	
 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 ปฏิบ่ติการสู่�อสูาร 1 1(0-3-1)
 (Communication Laboratory 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา612401	หลักการระบบสืั�อสัาร
	 ภาค์ปฏิิบัติซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ลอ้งกับวิชีา	612401	หลักการระบบ
สืั�อสัาร	หรือ	เนื�อหาทีี่�ทัี่นสัมัย์	
	 Experiment	corresponding	to	the	612401	Principle	of	
Communication Systems course.

612403 โคัรงข�ายสู่�อสูารแลัะสูายสู�ง 3(3-0-6)
 (Communication Network and Transmission Lines)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	612108	วงจิรไฟัฟ้ัา	2	
	 การสืั�อสัารแบบใช้ีสัาย์และไร้สัาย์	เค์รือข่าย์การสืั�อสัารแบบใช้ี
สัาย์	ค์วามสััมพัันธ์์ของ	Y,	Z,	F,	G,	H	แมที่ริก	ร้ปการต่อเชืี�อมและวงจิร
เบื�องต้น	การแปลงโค์รงข่าย์	คุ์ณสัมบัติการสั่ง	เที่ค์นิค์การส่ังสััญญาณ	
การกรองค์ลื�น	การลดที่อนสััญญาณ	หลักการแมตชี์อิมพัีแดนซี์	ที่ฤษฎีี
สัาย์ส่ัง	สัมการแก้ปัญหาสัำาหรับค์วามถีึ�	ตำ�า	กลาง	ส้ัง	ค่์าค์งทีี่�ที่างปฐมภ้มิ
	และค่์าค์งทีี่�ที่างทุี่ติย์ภ้มิ	ค์ลื�นตกกระที่บและค์ลื�นหักเห	อัตราส่ัวนค์ลื�น
นิ�ง	คุ์ณสัมบัติสัาย์ส่ังขณะ	เปิดวงจิร	ลัดวงจิร	การต่อปิดปลาย์สัาย์	สัาย์ส่ัง
ทีี่�มีค่์าส้ัญเสัยี์น้อย์	กบัสัาย์สัง่ที่ี�มีค่์าส้ัญเสัยี์	การสัะที่อ้นค์ลื�นในโดเมนเวลา
	แผนภ้มิสัะท้ี่อนกลับ	ค์รอสัที่อล์กแบบขอบเขตใกล้	และค์รอสัที่อล์กแบบ

ขอบเขตไกล	ส่ังสััญญาณค์วามแตกต่าง	สัาย์สััญญานรวม	ชีนิดของสัาย์
เค์เบิล	และสัาย์ตีเกลีย์วค่้์	สัาย์โค์แอกเซีีย์ล	มาตรฐานของสัาย์เค์เบิลใน
ปัจิจุิบัน	
 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 การสู่�อสูารข้อมูลัแลัะเคัร่อข�าย 3(3-0-6)
 (Data Communication and Networking)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	612401	หลักการระบบสืั�อสัาร
	 การสืั�อสัารข้อม้ลและเค์รือข่าย์เบื�องต้น	สัถึาปัตย์กรรมการนำา
เสันอข้อม้ลมาตรฐานต่างๆ	ในการสืั�อสัารข้อม้ลร้ปแบบระบบเค์รือข่าย์	
สัถึาปัตย์กรรมเค์รือข่าย์ของเลเย์อร์	การเชืี�อมต่อและการเชืี�อมโย์ง
โปรโตค์อลแบบจุิดต่อจุิด	ร้ปแบบของการหน่วงในการสืั�อสัารข้อม้ล	การ
ค์วบคุ์มการเข้าถึึงโปรโตค์อลแบบปานกลาง	การค์วบคุ์มการไหลของข้อม้ล
	การค์วบคุ์มข้อผิดพัลาด	โค์รงข่าย์ท้ี่องถิึ�น	โค์รงข่าย์แบบสัลับช่ีองสััญญาณ
ที่างการสืั�อสัาร	การหาเสั้นที่างในโค์รงข่าย์สืั�อสัารข้อม้ล	ระบบค์วาม
ปลอดภัย์ของข้อม้ล	โค์รงข่าย์ระบบค์ราวด์	สัถึาปัตย์กรรมและมาตรฐาน
ระบบ	
 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. 
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612405 การสู่�อสูารดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Communication)
 วิชาทีั่�ต้องศึึกษาก�อนุ :
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	612401	หลักการระบบสืั�อสัาร	
	 ที่บที่วนค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับที่ฤษฎีีค์วามน่าจิะเป็นและ
กระบวนการสุ่ัมสััญญาณ	เวค์เตอร์ของสััญญาณ	ไนค์วิสัต์แบนด์วิดน้อย์
ทีี่�สุัด	การตรวจิจัิบสััญญาณดิจิิทัี่ล	สััญญาณรบกวนไวต์เกาส์ัเซีีย์นแบบบวก
	เที่ค์นิค์การการมอด้เลตที่างดิจิิทัี่ล	การสุ่ัมตัวไนค์วิสัต	กระบวนการสุ่ัม
สััญญาณและหลักค์วามน่าจิะเป็น	ลักษณะสััญญาณดิจิิทัี่ลและร้ปร่าง	การ
ตรวจิจัิบสััญญาณดิจิิทัี่ล	เที่ค์นิค์การการมอด้เลตที่างดิจิิทัี่ล	การมอด้เลต
ด้วย์วิธี์เดลต้าซิีม่า	การวิเค์ราะห์สัมรรถึนะ	การสัอดค์ล้องข้อม้ล	การปรับ
ระดับสััญญาณให้เท่ี่ากัน	แนะนำาที่ฤษฎีีข้อม้ลเบื�องต้น	การเข้ารหัสัข้อม้ล
	การเข้ารหัสัช่ีองสััญญาณ	ระบบการส่ังแบบหลาย์ๆ	ช่ีองสััญญาณและ
หลาย์ๆ	ค์วามถีึ�พัาหะ	เที่ค์นิค์ของสัเปรดสัเปกตรัม	การจิางหาย์ของ
สััญญาณในช่ีองการสืั�อสัารจิากการแพัร่หลาย์ที่าง
 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 การสู่�อสูารทั่างแสูง 3(3-0-6)
 (Optical Communication)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	612401	หลักการระบบสืั�อสัาร	 	
	 ค่์าท่ี่อนำาค์ลื�นแบบที่รงกระบอกและลักษณะการแพัร่กระจิาย์
ค์ลื�นของแสัง	โค์รงสัร้างและโหมดการสั่งสััญญาณของสัาย์ใย์แก้วนำาแสัง
แบบต่าง	ๆ	พัารามิเตอร์ของสัาย์ใย์แก้วนำาแสัง	กระบวนการผลิตสัาย์ใย์
แก้วนำาแสัง	ชีนิดของสัาย์เค์เบิ�ลใย์แก้วนำาแสัง	เค์รื�องส่ังสััญญาณแสัง	
เค์รื�องรับสััญญาณแสัง	การลดที่อนและการกระจิาย์สััญญาณแสังในช่ีอง
ที่างเชืี�อมโย์งใย์แก้วนำาแสัง	อปุกรณท์ี่วนสััญญาณและขย์าย์สััญญาณแสัง
การค์ำานวณกำาลังของสััญญาณในช่ีองที่างเชืี�อมโย์งใย์แก้วนำาแสัง	ระบบ
การมัลติเพัล็กซ์ีสััญญาณแสังในช่ีองที่างเชืี�อมโย์งใย์แก้วนำาแสัง	โค์รงสัร้าง

ของระบบเค์รือข่าย์อินเตอร์ค์วามเร็วส้ัง	
 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 วิศึวกรรมไมโคัรเวฟั  3(3-0-6)
 (Microwave Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ที่บที่วนสัมการของแมกซี์เวลล์ทีี่�เกี�ย์วกับค์ลื�นระนาบ	สัาย์สั่ง
ย์่านค์วามถีึ�ไมโค์รเวฟัและท่ี่อนำาค์ลื�น	การวิเค์ราะห์เค์รือข่าย์ไมโค์รเวฟั	
ค่์าอิมพิัแดนซ์ีและวงจิรสัมม้ลย์ร์ะหว่างแรงดันกับกระแสั	กราฟัแสัดงการ
ไหลของสััญญาณ	การแมชีชิีงอิมพีัแดนซ์ีและการจ้ินนิ�ง	ไมโค์รเวฟัเรโซีเน
เตอร์	อุปกรณ์แบ่งสััญญาณและเชืี�อมต่อแย์กสััญญาณ	วงจิรกรองค์วามถีึ�
ไมโค์รเวฟั	การเชืี�อมต่อสััญญาณไมโค์รเวฟัแบบจุิดต่อจุิด	ระบบเรดาห์	การ
แพัร่กระจิาย์ค์ลื�นไมโค์รเวฟั	การวัดสััญญาณไมโค์รเวฟัเบื�องต้น	และ
การนำาไปใช้ีงาน
	 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 วิศึวกรรมสูายอากาศึ 3(3-0-6)
 (Antenna Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	612105	สันามแม่เหล็กไฟัฟ้ัา
	 นิย์ามพืั�นฐานและที่ฤษฎีีบที่ต่างๆ	แหล่งกระจิาย์ค์ลื�นไอโซีที่รอ
ปิกแบบจิดุ	ร้ปแบบแสัดงกำาลังและสันาม	ที่ศิที่างและอตัราขย์าย์	ร้ปแบบ
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การกระจิาย์กำาลังและสันาม	ทิี่ศที่างและอัตราขย์าย์	ประสิัที่ธิ์ภาพั	การ
โพัลาไรเซีชัีนของค์ลื�น	อินพุัตอิมพีัแดนซ์ีและแบนด์วิธ์	สัมการการส่ังของ
ฟัรีอิสั	การแพัร่กระจิาย์จิากอุปกรณ์กระแสั	และผลกระที่บจิากกราวด์	
คุ์ณสัมบติัการแพัรก่ระจิาย์ของสัาย์อากาศแบบเสัน้สัวด	สัาย์อากาศแบบ
แถึวลำาดับสัาย์อากาศแบบย์ากิ-ย์้ด	และสัาย์อากาศแบบราย์ค์าบ
ลอการิทึี่ม	สัาย์อากาศแบบช่ีองเปิด	สัาย์อากาศไมโค์รสัตริบ	การใช้ีงาน
สัาย์อากาศสัมยั์ใหมใ่นปจัิจุิบัน	และ	การวดัค์า่ค์ณุลกัษณะเฉพัาะของสัาย์
อากาศ	
	 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 ปฏิบ่ติการสู่�อสูาร 2 1(0-3-1)
 (Communication Laboratory 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	
	 612404	การสืั�อสัารข้อม้ลและเค์รือข่าย์	
	 ภาค์ปฏิิบัติซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	612404	การสืั�อสัาร
ข้อม้ลและเค์รือข่าย์	
	 Experiment	corresponding	to	the	612404	Data	
Communications course.

วิชาเล่ัอกงานุไฟัฟ้ัาสู่�อสูาร
(Electrical Power Engineers Elective Courses)

612410 การประมวลัผลัสู่ญญาณดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6) 
 (Digital Signal Processing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	612401	หลักการระบบสืั�อสัาร	
	 สััญญาณทีี่�ต่อเนื�องกับเวลาและสััญญาณขาดตอนกับเวลา	การ

วิเค์ราะห์สัเปกตรัม	เดซีิเมชีัน	และอินเตอร์โปเลชีัน	การแปลงอัตราการ
สุ่ัมสััญญาณ	การแปลงฟ้ัเรีย์ร์แบบขาดตอน	วิธี์การใช้ีค์วามน่าจิะเป็นใน
การประมวลผลสััญญาณดิจิิทัี่ล	การออกแบบวงจิรกรองค์วามถีึ�แบบเอฟั
ไออาร์	และ	การออกแบบวงจิรกรองค์วามถีึ�ดิจิิทัี่ลแบบไอไออาร์	การก
รองหลาย์ค์วามถีึ�และกลุ่มวงจิรกรอง	การแปลงแบบเวฟัเล็ตขาดตอน	
แนะนำาตัวอย่์างการนำาการประมวลผลสััญญาณดิจิิทัี่ลไปใช้ีงานเบื�องต้น
ตัวอย่์างเช่ีน	การประมวลผลสััญญาณจิากร้ปภาพั	การประมวลผล
สััญญาณจิากค์ำาพ้ัดและสััญญาณเสีัย์ง	การประมวลผลสััญญาณแบบเรีย์ง
สัำาดับ	และการใช้ีงานอื�นๆ	ในปัจิจุิบัน
 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 อิเล็ักทั่รอนิุกส์ูอุตสูาหกรรม 3(2-3-5)
 (Industrial Electronics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	612101	อิเล็กที่รอนิกส์ัวิศวกรรม	1	
	 อุปกรณ์อินพุัตและเอาต์พุัตสัำาหรับการค์วบคุ์มที่างอุตสัาหกรรม
	อุปกรณ์สัารกึ�งตัวนำากำาลัง	หลักการ	พืั�นฐานของวงจิรอิเล็กที่รอนิกส์ักำา
ลัง	วงจิรเรีย์งกระแสัแบบค์วบคุ์มได้	วงจิรการรับข้อม้ล	วงจิรแปลงระดับ
	แรงดันกระแสัตรงที่ี�ปรับค่์าได้	การแปลงแรงดันแบบกระแสัตรง-เป็น-
กระแสัตรง	วงจิรอินเวอร์เตอร์และรีเลย์์ชีนิดโซีลิดสัเตต	วงจิรค์วบคุ์ม
มอเตอร์กระแสัตรง	มอเตอรก์ระแสัสัลบั	และมอเตอรส์ัำาหรบัวตัถึปุระสังค์์
พิัเศษ	หุ่นย์นต์	อุตสัาหกรรมและการสืั�อสัารระหว่างเค์รื�องจัิกรกลอัจิฉริย์ะ	
 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 การประยุกต์ใช้งานุไมโคัรคัอนุโทั่รลัเลัอร์  3(2-3-5)
 (Microcontroller Applications)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	612203	ไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์
	 ที่รานสัดิ์วเซีอรแ์ละตวัตรวจิจิบัแบบตา่งๆ	ทีี่�ใช้ีในระบบค์วบค์มุ
การประยุ์กต์และใช้ีงานไมโค์รโพัรเซีสัเซีอร์ด้านค์วบคุ์มระบบการที่ำางาน
เค์รื�องจัิกรกล	ระบบโที่รศัพัท์ี่ระบบสืั�อสัารและของระบบค์วบคุ์มอื�นๆ
 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 เคัร่�องคัวบคุัมแบบตรรกะทีั่�สูามารถีโปรแกรมได้  3(2-3-5)
 (Programmable Logic Controller)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษา
	 วิชีา	612103	การออกแบบวงจิรดิจิิทัี่ลและวงจิรตรรกะ	
	 ศึกษาโค์รงสัร้างการที่ำางานของเค์รื�องค์วบค์ุมแบบตรรกะที่ี�
สัามารถึโปรแกรมได้	(PLC)	หน่วย์ค์วามจิำาของซีีพีัย์้	รหัสัค์ำาสัั�ง	การ
โปรแกรมค์ำาสัั�งด้วย์แผนภ้มิแลดเตอร์	การโปรแกรมเชืี�อมภาย์นอกระหว่าง
อินพุัตและเอาต์พุัต	การประย์ุกต์ใช้ีงานค์วบค์ุมระบบต่างๆ	ในโรงงาน
อุตสัาหกรรมและการใช้ีงานโปรแกรมจิำาลองเพืั�อที่ดสัอบการที่ำางานของ
โปรแกรมใช้ีงาน
 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 การออกแบบแลัะการติดต่�งเคัร่อข�ายสู่�อสูารไร้สูาย 3(2-3-5)
 (Wireless Network Design and Installation) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	612404	การสืั�อสัารข้อม้ลและเค์รือข่าย์	
	 มาตรฐานของเค์รือข่าย์การสืั�อสัารไร้สัาย์และแบบเค์ลื�อนทีี่�	
อุปกรณ์ในเค์รือข่าย์การสืั�อสัารไร้สัาย์	โพัรโที่ค์อลในเค์รือข่าย์การสืั�อสัาร
ไร้สัาย์	ร้ปแบบบรกิารเค์รอืขา่ย์การสืั�อสัารไร้สัาย์และแบบเค์ลื�อนที่ี�	เค์รื�อง

มือและเที่ค์นิค์ในการสัรา้งเค์รอืข่าย์	การประยุ์กต์และบริหารจัิดการเค์รือ
ข่าย์	ประสิัที่ธิ์ภาพัและคุ์ณภาพัของบริการ	ซีอฟัต์แวร์ทีี่�ใช้ีในเค์รือข่าย์การ
สืั�อสัารไร้สัาย์และเค์ลื�อนทีี่�	และรวมทัี่�งเที่ค์โนโลย์ทีีี่�เกี�ย์วข้อง
 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 ห่วข้อพิเศึษในุสูาขาวิศึวกรรมไฟัฟ้ัาสู่�อสูาร  3(3-0-6)
 (Selected Topics in Electrical Communication 
 Engineering) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หัวขอ้เรื�องทีี่�ใช้ีเที่ค์โนโลย์สีัมัย์ใหม	่ในการออกแบบ	ระบบไฟัฟัา้
สืั�อสัาร	งานวิจัิย์	หรือ	นวัตกรรมที่างสัาขาไฟัฟ้ัาสืั�อสัาร	แนะนำาเที่ค์โนโลยี์
ใช้ีงานปัจิจุิบันในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วข้อง
	 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) กลุั�มวิชาเฉพาะด้านุวิศึวกรรมโยธา 
1.2.1) กลุั�มวิชาบ่งค่ับทั่างวิศึวกรรมโยธา

613101 โคัรงงานุวิศึวกรรมโยธา 1 1(0-3-1) 
 (Civil Engineering Project I)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เป็นนักศึกษาชัี�นปีทีี่�	4	หรือเทีี่ย์บหน่วย์กิต
	 ได้เท่ี่ากับนักศึกษา	ชัี�นปีทีี่�	4	และได้รับค์วามเห็นชีอบจิาก
	 หัวหน้าสัาขา

โค์รงร่างทีี่�แสัดงวัตถุึประสังค์์	แนวค์วามคิ์ด	วิธี์การศึกษา
แผนการที่ำางาน	และงบประมาณราย์จ่ิาย์ของโค์รงงานในสัาขาวิศวกรรม
โย์ธ์า	
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Preparation of a proposal report showing objectives, 
concepts, methodology, work schedule and budgetary for a 
selected	project	in	the	field	of	civil	engineering.

613102 โคัรงงานุวิศึวกรรมโยธา 2 2(0-6-2)  
 (Civil Engineering Project II)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613101	โค์รงงานวิศวกรรมโย์ธ์า	1

ดำาเนินการศึกษาโค์รงร่างงานวิศวกรรมโย์ธ์าที่ี�ผ่านค์วามเห็น
ชีอบแล้ว	และนำาเสันอผลการศึกษาเป็นงานในร้ปเล่ม

Conduct the study of in the approved project and 
presentation	of	major	findings	in	form	of	project	report.

613103 การฝึกงานุวิศึวกรรมโยธา 1(0-0-240ช่�วโมง) 
 (Civil Engineering Practice)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ต้องเป็นนักศึกษาทีี่�ลงที่ะเบีย์นเรีย์นมาแล้วไม่น้อย์กว่า	2	ใน	3	
	 ของหน่วย์กิต	ตลอดทัี่�งหลักส้ัตรหรือได้รับค์วามเห็นชีอบจิาก
	 สัาขาวิชีา

ปฎิีบัติการฝึักงานในอุตสัาหกรรมทีี่�เกี�ย์วข้องกับสัาขา	ระหว่าง
ภาค์ฤด้ร้อน	โดย์ฝึักงานเป็นเวลาไม่น้อย์กว่า	240	ชัี�วโมง	และไม่น้อย์กว่า
	30	วันที่ำาการ

Practical summer traning in civil and construction 
engineering	for	at	least	30	training	days	with	a	minimum	of	
240	hours.

613201 คัณิตศึาสูตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 (Applied Mathematics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 610103	ค์ณิตศาสัตร์วิศวกรรม	3

สัมการเชิีงเส้ันพีัชีค์ณิต	การแนะนำาที่ฤษฎีีการประมาณการ	การ
หาค์ำาตอบของสัมการพีัชีค์ณิตและสัมการอดิศัย์	การหาค์ำาตอบของระบบ
เชิีงเส้ัน	สัมการเชิีงอนุพัันธ์์อันดับหนึ�งและอันดับสัอง	ผลการแปลงฟ้ัเรีย์ร์
และผลการแปลงลาปลาซี	แค์ลค้์ลัสัเวกเตอร์

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 คัวามแข็งแรงของว่สูดุ 3(3-0-6) 
 (Strength of Materials) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 610202	กลศาสัตร์วิศวกรรม

แรงและค์วามเค้์น	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างค์วามเค้์นและ
ค์วามเค์รีย์ด	ค์วามเค้์นในค์านและค์านประกอบ	แผนภาพัแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัด	การโก่งตัวของค์าน	การบิด	การโก่งเดาะในเสัา	วงกลมของ
โมร์และค์วามเค้์นรวม	เกณฑ์์การวิบัติ

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 ชลัศึาสูตร์ 3(3-0-6) 
 (Hydraulics) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 610202 กลัศึาสูตร์วิศึวกรรม

คุ์ณสัมบัติของของไหล	สัถึิตย์์ศาสัตร์ของของไหล	พัลศาสัตร์
ของการไหล	สัมการพัลงังาน	สัำาหรบัการไหลค์งที่ี�	โมเมนตมั	และแรงพัลวตั
ในการไหลของของไหล	ที่ฤษฎีีค์วามค์ล้าย์	และการวิค์ราะห์มิติ	การไหล
ของของไหลที่ี�บีบอัดตัวไม่ได้ในท่ี่อ	การไหลในที่างนำ�าเปิด	การวัดการไหล
ของของไหล	การไหลไม่ค์งทีี่�

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.
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613204 ปฏิบ่ติการชลัศึาสูตร์ 1(0-3-2) 
 (Hydraulics Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ต้องผ่านหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	613203	ชีลศาสัตร์

ปฏิิบัติการที่ดลองทีี่�สััมพัันธ์์กับที่ฤษฎีีทีี่�ได้ศึกษาในวิชีา	613203	
ชีลศาสัตร์	ได้แก่การไหลผ่านฝัาย์นำ�าล้น	แรงกระที่บเนื�องจิากการเปลี�ย์น
โมเมนตัมของนำ�า	การไหลผ่านร้ระบาย์นำ�าขนาดเล็ก	การที่ดสัอบการส้ัญ
เสีัย์พัลังงานของของไหลเนื�องจิากแรงเสีัย์ดที่าน	การวัดค์วามดันของ
ของไหล	แรงพัยุ์ง	และเสัถีึย์รภาพัของวัตถุึทีี่�ลอย์อย่้์บนของเหลว

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 สูำารวจิ 3(3-0-6) 
 (Surveying)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับการสัำารวจิและการระดับ	หลักการและ
การประย์ุกต์ใช้ีกล้องวัดมุมค์วามผิดพัลาดและการปรับแก้เนื�องจิากงาน
สัำารวจิ	การวัดระย์ะที่างและทิี่ศที่าง	ค์วามค์ลาดเค์ลื�อนและชัี�นงานในการ
สัำารวจิ	การปรับแก้ข้อม้ล	โค์รงข่าย์สัามเหลี�ย์ม	การหาแอซิีมุธ์	และระบบ
พิักัดที่างราบของงานวงรอบอย่์างละเอีย์ด	การที่ำาระดับอย่์างละเอีย์ด	การ
สัำารวจิและเขีย์นแผนทีี่�ภ้มิประเที่ศ	เส้ันโค์รงแผนทีี่�	ระบบพิักัดฉากย์ที้ี่เอ็ม
และ	หลักการ	จีิพีัเอสัเบื�องต้น	

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 ปฏิบ่ติงานุสูำารวจิ 1(0-3-2) 
 (Surveying Laboratory )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ต้องผ่านหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	613205	สัำารวจิ

การปฏิิบัติงานสัำารวจิจิะสัอดค์ล้องกับการเรีย์นที่ฤษฎีี	โดย์จิะ
เน้นไปทีี่�การให้ได้มาซึี�งข้อม้ลทีี่�ถ้ึกต้อง	และมีค์วามละเอีย์ดในระดับทีี่�ต้อง
ใช้ีในภาค์ที่ฤษฎีี	เริ�มจิากค์รึ�งภาค์การศึกษาแรกจิากการหาระย์ะที่างใน
แนวราบด้วย์เที่ปทัี่�งแบบทีี่�ใช้ีงานทัี่�วไปและการหาระย์ะที่างในแนวดิ�ง	การ
ที่ำาวงรอบค์วบค์มุที่างดิ�ง	การที่ำาระดบัตามแนวย์าว	และการที่ำาระดับตาม
ขวาง	ในค์รึ�งภาค์การศึกษาหลัง	จิะที่ำาการหาค่์ามุมและการนำาไปใช้ี	การ
วัดค่์ามุมดิ�ง	การวัดค่์ามุมราบ	การวัดค่์ามุมราบแบบมีทิี่ศที่าง	การวัดค่์า
มุมราบแบบวัดซีำ�า	การวัดค่์ามุมราบแบบวัดซีำ�ารอบจุิด	การที่ำาวงรอบ
ค์วบคุ์มที่างราบ	และการที่ำาแผนทีี่�ภ้มิประเที่ศ	

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 การฝึกสูำารวจิภาคัสูนุาม 1(0-0-80 ช่�วโมง) 
 (Surveying Field Camp)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านการลงที่ะเบีย์นเรีย์นวิชีา	613205สัำารวจิและ	
	 613206	ปฏิิบัติงานสัำารวจิ

การสัำารวจินอกสัถึานทีี่�เป็นระย์ะเวลารวม	80	ชัี�วโมง	โดย์มีงาน
สันามดังนี�	การวางแนวที่างในการสัำารวจิและการที่ำาวงรอบ	การวางโค้์ง	
การหาปริมาตรและพืั�นที่ี�ของงานดิน	โดย์การที่ำาระดับตามแนวย์าวและ
ตามขวาง	ซึี�งเป็นการสัำารวจิเส้ันที่างและการสัำารวจิก่อสัร้าง	การหาเส้ัน

514



ชัี�นค์วามส้ัง	การที่ำาโค์รงขา่ย์สัามเหลี�ย์ม	การที่ำาแผนที่ี�ภ้มิประเที่ศและการ
เก็บราย์ละเอีย์ด	ซึี�งแต่ละกลุ่มจิะที่ำาราย์งานผลแต่ละงานทุี่กชิี�นภาย์ใน	2	
สััปดาห์

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 ทั่ฤษฎีโคัรงสูร้าง 3(3-0-6) 
 (Theory of Structures)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 613202	ค์วามแข็งแรงของวัสัดุ

การหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโค์รงสัร้างชีนิดกำาหนดได้
โดย์วิธี์สัถิึต	เสั้นอิที่ธิ์พัลของโค์รงสัร้างแบบค์านและแบบถึักโดย์
วิธี์การค์ำานวณและวิธี์เขีย์นร้ป	การหาการโก่งตัวโค์รงสัร้างด้วย์วิธี์พืั�นทีี่�
โมเมนต์	วิธี์ค์านเสัมือน	วิธี์งานเสัมือน	วิธี์พัลังงานค์วามเค์รีย์ดและวิธี์แผน
ภาพัวิลเลีย์ที่-โมร์	การวิเค์ราะห์เบื�องต้นสัำาหรับโรงสัร้างชีนิดกำาหนดไม่ได้
โดย์วิธี์สัถิึตโดย์วิธี์	ค์อนซิีซีเที่นซ์ีดีฟัอร์เมชัี�น

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 การวิเคัราะห์โคัรงสูร้าง 3(3-0-6) 
 (Structural Analysis)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613301	ที่ฤษฎีีโค์รงสัร้าง

การวิเค์ราะห์โค์รงสัร้างแบบอินดีเที่อร์มิเนที่ที่างสัถิึตประกอบ
ด้วย์	วิธี์การเปลี�ย์นร้ปสัอดค์ล้อง	วิธี์มุมลาดและการโก่ง	วิธี์การกระจิาย์

โมเมนต์	เส้ันอิที่ธิ์พัลของโค์รงสัร้างแบบอินดีเที่อร์มิเนที่	การวิเค์ราะห์
โค์รงสัร้างโดย์วิธี์ประมาณ	แนะนำาค์วามร้้เบื�องต้นที่างวิธี์วิเค์ราะห์
โค์รงสัร้างโดย์ใช้ีเมตริกซ์ีและการวิเค์ราะห์แบบพัลาสัติก

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 การออกแบบคัอนุกรีตเสูริมเหล็ัก 4(3-3-8) 
 (Reinforced Concrete Design )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 613301	ที่ฤษฎีีโค์รงสัร้าง

วัสัดุค์อนกรีตและเหล็กเสัริม	ศึกษาพัฤติกรรมเบื�องต้นของแรง
ตามแนวแกน,	โมเมนต์ดัด,	โมเมนต์บิด,	แรงเฉือน,	แรงยึ์ดเหนี�ย์ว	และแรง
กระที่ำาแบบผสัม	ศึกษาการออกแบบโค์รงสัร้างค์อนกรีต	ชิี�นส่ัวนโค์รงสัร้าง
ค์อนกรีตเสัริมเหล็กด้วย์วิธี์กำาลัง	และวิธี์หน่วย์แรงใช้ีงาน	ฝึักปฎิีบัติ
ออกแบบชิี�นส่ัวนค์อนกรีตเสัริมเหล็ก	และการกำาหนดราย์ละเอีย์ดการ
เสัริมเหล็ก

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 การออกแบบโคัรงสูร้างไม้แลัะเหล็ัก 4(3-3-8) 
 (Timber and Steel Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 613301	ที่ฤษฎีีโค์รงสัร้าง

การออกแบบโค์รงสัร้างไม้	องค์์อาค์ารรับแรงดึงและแรงอัด	การ
ออกแบบองค์์อาค์ารรับแรงดัด	ค์านไม้ประกอบ	การออกแบบจุิดต่อ	โดย์
วิธี์การออกแบบหน่วย์แรงทีี่�ย์อมให้	การออกแบบโค์รงสัร้างเหล็ก	องค์์
อาค์ารรับแรงดึง	องค์์อาค์ารรับแรงอัด	ค์านเหล็กร้ปพัรรณ	องค์์อาค์ารรับ
แรงตามแกนและแรงดัดร่วมกัน	องค์์อาค์ารประกอบ	ค์านขนาดใหญ่	การ
ออกแบบจุิดต่อด้วย์ใช้ีหมุดย์ำ�าหรือสัลักเกลีย์ว	การออกแบบจุิดต่อด้วย์การ
เชืี�อม	โดย์วิธี์การออกแบบหน่วย์แรงทีี่�ย์อมให้	(Allowable	Stress	Design;	
ASD.)	และโดย์วิธี์การออกแบบตัวค้์ณค์วามต้านที่านและนำ�าหนัก	(Load	
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and	Resistance	Factor	Design;	LRFD.)	การออกแบบในภาค์ปฏิิบัติ	:	
ปฏิิบัติการออกแบบโค์รงสัร้างไม้และปฏิิบัติการออกแบบโค์รงสัร้างเหล็ก
พัร้อมทัี่�งเขีย์นแบบขย์าย์องค์์อาค์ารและจุิดต่อด้วย์

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 ว่สูดุวิศึวกรรมโยธาแลัะการทั่ดสูอบ 2(1-3-4) 
 (Construction Materials Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

พัฤติกรรมพืั�นฐานและคุ์ณสัมบัติเบื�องต้น	เกี�ย์วกับการตรวจิ
สัอบและที่ดสัอบ	วัสัดุวิศวกรรมโย์ธ์าต่าง	ๆ 	ได้แก่	เหล็กและเหล็กเส้ัน	ไม้
ค์อนกรีต	วัสัดุการที่าง	และวัสัดุวิศวกรรมโย์ธ์าอื�น	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. 

613306 เทั่คัโนุโลัยีคัอนุกรีต 3(2-3-6) 
 (Concrete Technology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ประวัติและพััฒนาการของค์อนกรีต	กรรมวิธี์การผลิต	และ
มาตรฐานวิธี์ที่ดสัอบซีีเมนต	์นำ�า	มวลหย์าบและมวลละเอีย์ดของค์อนกรีต
วิธี์ที่ดสัอบค์ุณสัมบัติของค์อนกรีต	การค์ำานวณหาสั่วนผสัมของค์อนกรีต	
การใสั่สัารผสัมเพิั�ม	แนวค์ิดของวิธี์การที่ดสัอบค์อนกรีตสัดและค์อนกรีต
ทีี่�แข็งตัวแล้ว	การที่ดสัอบแบบไม่ที่ำาลาย์	ค์วามร้้เกี�ย์วกับค์อนกรีตผสัม
เสัร็จิ	ค์อนกรีตกำาลังอัดส้ัง	ค์อนกรีตเบา	ค์อนกรีตทีี่�	มีค์วามค์งที่นส้ัง	
เที่ค์โนโลยี์สัมัย์ใหม่ของค์อนกรีตและค์อนกรีตผสัมเถ้ึาลอย์	ค์อนกรีต
สัมรรถึนะส้ังสัำาหรับงานเฉพัาะด้าน

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 ปฐพีกลัศึาสูตร์ 3(3-0-6) 
 (Soil Mechanics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613202	ค์วามแข็งแรงของวัสัดุ

การกำาเนิดของดิน	ส่ัวนประกอบของดิน	คุ์ณสัมบัติพืั�นฐานที่าง
ด้านวิศวกรรมของดิน		การจิำาแนกประเภที่ของดิน	การสัำารวจิดิน	การ
ไหลซึีมของนำ�าในดินค์วามเค์้นในดิน	คุ์ณสัมบัติที่างด้านแรงเฉือนของดิน
เม็ดละเอยี์ดและเมด็หย์าบ	แรงดนัที่างดา้นขา้ง	การที่รดุตวัและที่ฤษฎีีการ
ย์บุอัดตัว	เสัถีึย์รภาพัค์วามลาดชัีน	ที่ฤษฎีีกำาลังแบกที่านของดิน

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 ปฏิบ่ติการปฐพีกลัศึาสูตร์ 1(0-3-2) 
 (Soil Mechanics Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ต้องผ่านหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	613401	ปฐพีักลศาสัตร์

ปฎิีบัติการที่ดลองทีี่�สััมพัันธ์์กับที่ฤษฏีิทีี่�ได้ศึกษาในราย์วิชีา	
513401	ปฐพีักลศาสัตร์	ได้แก่	การที่ดสัอบกลศาสัตร์ของดินในสันามและ
ในห้องปฎิีบัติการ	ซึี�งเป็นไปตามวิธี์ที่ดสัอบแบบมาตราฐาน	เพืั�อค์ำานวณ
หาคุ์ณสัมบัติของดินที่างวิศวกรรม	เช่ีน	การหาค่์าขีดจิำากัดและดัชีนีอัตตะ
เบิร์กของดิน	 การบดอัดดิน	 การหาการกระจิาย์ของเม็ดดิน	
ค์วามถ่ึวงจิำาเพัาะ	ค์วามสัามารถึในการซึีมผ่าน	การที่ดสัอบหาค์วามหนา
แน่นในสันาม	การที่ดสัอบอัตราส่ัวนแรงธ์ารค์าลิฟัอร์เนีย์	การที่ดสัอบแรง
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อัดแบบไม่ถ้ึกจิำากัด	การที่ดสัอบแรงเฉือนแบบโดย์ตรง	การที่ดสัอบแรง
เฉือนด้วย์การบิดด้วย์ใบมีด	4	แฉก	การที่ดสัอบการอดัตัวค์าย์นำ�า	และการ
ที่ดสัอบแรงอัดสัามแกน	

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 วิศึวกรรมฐานุราก 3(3-0-6) 
 (Foundation Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613401	ปฐพีักลศาสัตร์

การสัำารวจิใต้ดิน	การรับแรงแบกที่านของฐานรากแผ่	การ
ออกแบบการรับแรงของเสัาเข็ม	การวิเค์ราะห์การที่รุดตัว	การรับแรงดัน
ด้านข้างของดิน	การออกแบบเข็มพืัดเหล็กและกำาแพังกันดิน	การออกแบบ
ฐานรากเสืั�อและเค์ซีอง	การปรับปรุงคุ์ณภาพัดินเบื�องต้น	การออกแบบ
ค์ำ�าย์ันหลุมขุดและการค์ำานวณหลุมขุดดิน

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.

613501 วิศึวกรรมการทั่าง 3(3-0-6) 
 (Highway Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613205	สัำารวจิ	และให้ผ่านการลงที่ะเบีย์น
	 เรีย์นวิชีา	613702	วิศวกรรมชีลศาสัตร์

ประวัติค์วามเป็นมาและวิวัฒนาการของที่างหลวง	องค์์กรทีี่�
เกี�ย์วข้องกับงานที่างหลวง	หลักการของการวางแผนที่างหลวง	การศึกษา
ด้านการจิราจิร	การออกแบบถึนนที่างด้านเรขาค์ณิต	และ	การค์วบคุ์ม
การใช้ีงานที่างหลวง	การศึกษาค์วามเหมาะสัมของการลงทุี่นด้านการเงิน

	และเศรษฐกิจิ	ร้ปตัดโดย์ทัี่�วไปของถึนนและดินคั์นที่าง	วัสัดุงานที่าง	การ
ก่อสัร้างถึนนและการซ่ีอมบำารุงถึนน

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 วิศึวกรรมก�อสูร้างแลัะการจ่ิดการ 3(3-0-6) 
 (Construction Engineering and Management)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ :เป็นนักศึกษาอย์่างน้อย์ชัี�นปีทีี่�	3	
		 หรือเทีี่ย์บหน่วย์กิตได้เท่ี่ากับนักศึกษาตั�งแต่ชัี�นปีทีี่�	3	ขึ�นไป

การจัิดองค์์กร	การบริหารและการจัิดการโค์รงการ	การจัิดการ
และการค์วบคุ์มระบบต่างๆของโค์รงการก่อสัร้างตั�งแต่เริ�มงานจินส่ังมอบ
งาน	การใช้ีเค์รื�องจิักรและเค์รื�องมือในการก่อสัร้างให้เป็นประโย์ชีน์และ
ได้ผลดีทีี่�สุัด	การวางผังงานก่อสัร้าง	การวางแผนโค์รงการก่อสัร้างวิธี์วิกฤติ
(Critical	Path	Method	,	CPM.)	การจัิดการที่รัพัย์ากร	การวัดค์วาม
ก้าวหน้าในงานก่อสัร้าง	และค์วามปลอดภัย์ในงานก่อสัร้าง

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 การประมาณแลัะวิเคัราะห์ราคัา 3(3-0-6) 
 (Cost Estimation and Analysis)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :เป็นนักศึกษาอย์่างน้อย์ชัี�นปีทีี่�	3	หรือเทีี่ย์บ			
	 หน่วย์กิตได้เท่ี่ากับนักศึกษาตั�งแต่ชัี�นปีทีี่�	3	ขึ�นไป

หลักการประมาณราค์า	การประมาณราค์าอย่์างหย์าบและการ
ประมาณอย่์างละเอีย์ด	การวิเค์ราะห์ต้นทุี่นของแรงงานและเค์รื�องจัิกร	
การเสันอราค์าและการประม้ลงาน
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Principle of estimating, approximate and detailed cost 
estimate,	cost	analysis	of	construction	equipment	and	
materials, budding and tendering.

613701 อุทั่กวิทั่ยา 3(3-0-6) 
 (Hydrology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ศึกษาวัฎีจัิกรอุที่กวิที่ย์า	ภ้มิอากาศและอุตุนิย์มวิที่ย์า	นำ�าจิาก
อากาศ	การระเหย์และการค์าย์ระเหย์	การดัก	การซีึมลงดิน	นำ�าใต้ผิวดิน	
นำ�าท่ี่า	การประเมินนำ�านองส้ังสุัด	การไหลหลาก	และการประยุ์กต์ใช้ีงาน

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 วิศึวกรรมชลัศึาสูตร์ 3(3-0-6) 
 (Hydraulic Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 613203	ชีลศาสัตร์

การประยุ์กต์ใช้ีหลักการที่างชีลศาสัตร์	เพืั�อการศึกษาและ
ปฏิิบัตทิี่างด้านวิศวกรรมชีลศาสัตร์	ระบบท่ี่อ	และการกระแที่กของนำ�าใน
ท่ี่อ	เค์รื�องส้ับนำ�าและกังหัน	การไหลในที่างนำ�าเปิด	อ่างเก็บนำ�า	และการ
ออกแบบอ่างเก็บนำ�า	เขื�อน	ที่างระบาย์นำ�าล้น	แบบจิำาลองที่างชีลศาสัตร์	
และการระบาย์นำ�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

1.2.2) กลุั�มวิชาเล่ัอกทั่างวิศึวกรรมโยธา
        1.2.2.1) กลุั�มวิชาวิศึวกรรมโคัรงสูร้าง 

613311 การวิเคัราะห์โคัรงสูร้างข่�นุสููง 3(3-0-6) 
 (Advanced Structural Analysis)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613302	การวิเค์ราะห์โค์รงสัร้าง

การศึกษาเพืั�อวิ เค์ราะห์โค์รงสัร้างโดย์ใช้ีเมตริกซ์ีและ
ค์อมพิัวเตอร์ช่ีวย์ในการวิเค์ราะห์	การวิเค์ราะห์โค์รงสัร้างโดย์วิธี์เฟัลกซิีบิ
ลิตี�	การสัร้างเมตริกซ์ีเฟัลกซีิบิลิตี�ของชิี�นสั่วน	การสัร้างเมตริกซ์ีเฟัลกซีิบิ
ลิตี�ของโค์รงสัรา้ง	การวิเค์ราะหโ์ค์รงสัรา้งโดย์วิธี์สัติฟัเนสั	การสัร้างเมตริกซ์ี
สัติฟัเนสัของชิี�นส่ัวน	การสัร้างเมตริกซ์ีสัติฟัเนสัของโค์รงสัร้าง	การเขีย์น
โปรแกรมค์อมพิัวเตอร์เพืั�อใช้ีวิเค์ราะห์โค์รงสัร้างทัี่�งวิธี์เฟัลกซิีบิลิตี�และวิธี์
สัติฟัเนสั

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 การออกแบบอาคัาร 3(3-0-6) 
 (Building Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613303	การออกแบบค์อนกรีตเสัริมเหล็ก

แนวคิ์ดในการค์ำานวณออกแบบ	ระบบการวิเค์ราะห์โค์รงสัร้าง
โดย์รวม	ระบบรับแรงแนวนอนและระบบรับแรงแนวดิ�ง	อาค์ารส้ัง	ระบบ
โค์รงข้อแข็ง	กำาแพังรับแรงเฉือน	โค์รงสัร้างร้ปกล่อง	ระบบฐานราก	
โค์รงสัร้างพิัเศษ	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างการค์ำานวณออกแบบและการ
ก่อสัร้าง	การฝึักฝัน	ค์ำานวณออกแบบ

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 การออกแบบคัอนุกรีตอ่ดแรง 3(3-0-6) 
 (Prestressed Concrete Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613303	การออกแบบค์อนกรีตเสัริมเหล็ก

แนวค์วามค์ดิและหลกัการของการอดัแรง	คุ์ณสัมบติัของวสััดุทีี่�
เกี�ย์วข้อง	ระบบการอัดแรง	การส้ัญเสีัย์แรงอัด	การวิเค์ราะห์และการ
ออกแบบชิี�นส่ัวน	ดีเที่อร์มิเนที่ที่างสัถิึตย์์	ทัี่�งระบบการดึงเหล็กก่อนและ
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ดึงเหล็กทีี่หลัง	แรงเฉือน	การย์ึดเหนี�ย์วและการแบกที่าน	การโก่งตัวและ
แค์มเบอร์	การออกแบบป้องกันการแตกปริบริเวณสัมอยึ์ด	การออกแบบ
เสัาเข็ม	โค์รงสัร้างระบบพืั�นค์อนกรีตอัดแรง

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 การออกแบบสูะพานุ 3(3-0-6) 
 (Bridge Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613304	การออกแบบโค์รงสัร้างไม้และเหล็ก	
	 และ	613313	การออกแบบค์อนกรีตอัดแรง

ที่ฤษฎีีการกระจิาย์นำ�าหนักบรรที่กุบนโค์รงสัรา้งสัะพัานและการ
ประยุ์กต์	การเลอืกแบบและขนาดสัะพัานการวเิค์ราะหแ์ละการออกแบบ
โค์รงสัร้างส่ัวนบนและการออกแบบโค์รงสัร้างส่ัวนล่างของสัะพัาน
ค์อนกรีตเสัริมเหล็ก	 สัะพัานค์อนกรีตอัดแรงและสัะพัานเหล็ก	
เศรษฐศาสัตร์สัำาหรับงานสัะพัาน

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 พลัศึาสูตร์โคัรงสูร้าง 3(3-0-6) 
 (Structural Dynamics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613302	การวิเค์ราะห์โค์รงสัร้าง

แนวคิ์ดพัลศาสัตร์โค์รงสัร้าง	การตอบสันองของแบบระบบที่ี�มี
ระดับค์วามอิสัระเดี�ย์วต่อแรงพัลศาสัตร์แบบต่างๆ	การตอบสันองของ
ระบบทีี่�มีระดับค์วามอิสัระหลาย์ขั�น	การค์วบคุ์มการสัั�นตัวของโค์รงสัร้าง
	พืั�นฐานวิศวกรรมแรงลม	พืั�นฐานวิศวกรรมแผ่นดินไหว

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 of structures; wind engineering fundamentals; 
fundamentals	of	earthquake	engineering;

613316 การออกแบบโคัรงสูร้างเพ่�อร่บแรงแผ�นุดินุไหว 3(3-0-6) 
 (Seismic Design of Structures)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613315	พัลศาสัตร์โค์รงสัร้าง

ค์วามร้้พืั�นฐานเกี�ย์วกับแผ่นดินไหว	พัลศาสัตร์โค์รงสัร้างเบื�อง
ต้น	การวิเค์ราะห์และออกแบบโค์รงสัร้างโดย์วิธี์แรงสัถึิติเที่ีย์บเที่่า	หลัก
การพืั�นฐานของการออกแบบอาค์ารต้านที่าน	แผ่นดินไหว	การเลือกร้ป
ที่รงของอาค์ารสัำาหรับการออกแบบอาค์ารต้านที่านแผ่นดินไหว	
พัฤติกรรมของอาค์ารค์อนกรีตเสัริมเหล็กภาย์ใต้แรงแผ่นดินไหว	การ
ออกแบบโค์รงสัร้างค์อนกรีตเสัริมเหล็กต้านที่านแผ่นดินไหว	ราย์ละเอีย์ด
ของโค์รงสัร้างสัำาหรับต้านที่านแผ่นดินไหว

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 คัวามแข็งแรงของว่สูดุข่�นุสููง 3(3-0-6) 
 (Advanced Strength of Materials)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 613202	ค์วามแข็งแรงของวัสัดุ

ค์วามเค์น้และค์วามเค์รยี์ด	ค์วามสััมพัันธ์์ระหวา่งค์วามเค้์นและ
ค์วามเค์รีย์ด	ค์วามเค์้นเนื�องจิากนำ�าหนักแบบต่างๆ	ค์วามเค์้นทีี่�เกิดจิาก
การเปลี�ย์นแปลงอุณหภ้มิ	ที่ฤษฎีีการวิบัติ	วิธี์ที่างพัลังงาน	จิุดศ้นย์์กลาง
แรงเฉือนการดัดแบบไม่สัมมาตร	ค์านโค้์ง	ปัญหาเกี�ย์วกับแรงบิดและการ
โก่งเดาะ	ค์านบนฐานรากย์ดืหย์ุ่น	ที่ฤษฎีีการย์ดืหย์ุ่นเบื�องต้น

Stress and strain, the relationship between stress and 
strain; stress under general loading conditions; component of 
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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 การประยุกต์ใช้คัอมพิวเตอร์ในุงานุวิศึวกรรม 3(3-0-6)
 โคัรงสูร้าง 
 (Computer Application in Structural Engineering )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 610204	การโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์	

การแก้ปัญหาที่างการวเิค์ราะห์และการออกแบบโค์รงสัร้างด้วย์
ค์อมพิัวเตอร์	โปรแกรมสัำาเร็จิร้ปทีี่�ใช้ีในการวิเค์ราะห์และการออกแบบ
โค์รงสัร้าง	การประย์ุกต์ค์อมพิัวเตอร์ในงานวิศวกรรมโค์รงสัร้าง

Solving problems in analysis and structural design 
with computer; structural analysis and design software; 
computer applications in structural engineering.

613319 เทั่คัโนุโลัยีแบบจิำาลัองสูารสูนุเทั่ศึอาคัาร 3(3-0-6) 
 (Building Information Modeling Technology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

แนะนำาเที่ค์โนโลย์แีบบจิำาลองสัารสันเที่ศอาค์ารเบื�องต้น	เรีย์น
ร้้และฝึักทัี่กษะการใช้ีงานโปรแกรมค์อมพัิวเตอร์ทีี่�สันับสันุนแนวค์ิดแบบ
จิำาลองสัารสันเที่ศอาค์าร	การใช้ีค์อมพัิวเตอร์เป็นเค์รื�องมือช่ีวย์ในการ
ออกแบบและเขีย์นแบบอาค์ารสัองมิติและสัามมิติในระดับพืั�นฐานถึึง
ระดับกลาง	

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 เทั่คัโนุโลัยีชิ�นุสู�วนุคัอนุกรีตสูำาเร็จิรูป 3(3-0-6) 
 (Precast Concrete Technology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613303	การออกแบบค์อนกรีตเสัริมเหล็ก

มาตรฐานชิี�นส่ัวนค์อนกรีตสัำาเร็จิร้ป	การก่อสัร้างด้วย์ชิี�นส่ัวน
ค์อนกรีตสัำาเร็จิร้ปและระบบโค์รงสัร้าง	จุิดต่อ	แนวคิ์ดการออกแบบ	การ
ขนส่ัง	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.

613321 การออกแบบคัอนุกรีตเสูริมเหล็ัก 3(3-0-6) 
 ด้วยวิธีมาตรฐานุยูโร   
 (Reinforced Concrete Design by EURO Code)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613303	การออกแบบค์อนกรีตเสัริมเหล็ก

ศึกษาพัฤติกรรมเบื�องต้นของแรงตามแนวแกน,	โมเมนต์ดัด,	
โมเมนต์บิด,	แรงเฉือน,	แรงย์ดึเหนี�ย์ว	และแรงกระที่ำาแบบผสัม	ศึกษาการ
ออกแบบโค์รงสัรา้งค์อนกรตีชิี�นสัว่นโค์รงสัรา้งค์อนกรตีเสัรมิเหล็กดว้ย์วิธี์
มาตรฐานย์โ้ร

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) กลุั�มวิชาวิศึวกรรมฐานุรากแลัะธรณีเทั่คันิุคั 

613411 ธรณีวิทั่ยา 3(3-0-6) 
 (Geology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ธ์รณีวิที่ย์าทัี่�วไปเกี�ย์วกับโลก	ลักษณะ	และการกำาเนิดของหิน	
ลักษณะพืั�นผิว	ของเปลือกโลกธ์รณีวิที่ย์าโค์รงสัร้าง	การระเบิดของภ้เขาไฟั
และการเกิดแผ่นดินไหว	โค์รงสัร้างที่างธ์รณีวิที่ย์า	แหล่งแร่และการเกิด
ของแหล่งแร่ประเภที่ต่าง	ๆ 	การเกิดหินอัค์นี	หินตะกอนและหินแปร	การ
ผุพััง	การผุพัังที่างกาย์ภาพั	การผุพัังที่างเค์มี	ผลของการผุพัังที่างเค์มีของ
หินอัค์นี	การเกิดดิน	นำ�าใต้ดิน	การพิับัติของลาดดินและการแก้ไข	

General	geological	of	earth	characteristics	and	origin	
of	the	rock;	volcanic	eruptions	and	earthquakes;	geological	
structures and mineral; the volcanic rocks and igneous , 
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sedimentary rocks and metamorphic rot; weathering , 
groundwater; the failure of soil slope and soil stabilization.

613412 การปร่บปรุงคุัณสูมบ่ติแลัะคุัณภาพดินุ 3(3-0-6) 
 (Soil Improvement)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613401	ปฐพีักลศาสัตร์

ศึกษาเกี�ย์วกับวิธี์การและหลักการการปรับปรุงดิน	ที่ฤษฎีีการ
อัดแน่นและการค์วบคุ์ม	การปรับปรุงคุ์ณภาพัดินโดย์ใช้ีสัารผสัมเพิั�ม	กลไก
การเชืี�อมประสัาน	การปรับปรุงดินระดับลึก	การออกแบบเสัาเข็มดิน-
ซีีเมนต์เพืั�อรับภาระในแนวดิ�งและด้านข้าง	การเร่งการที่รุดตัวโดย์การให้
ภาระก่อน	การออกแบบแถึบระบาย์นำ�าในแนวดิ�งสัำาเร็จิร้ป	การออกแบบ
การเสัริมแรงดิน	สัำาหรับโค์รงสัร้างกันดินและเสัถีึย์รภาพัของค์วามชัีน

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 ว่สูดุการทั่าง 3(3-0-6) 
 (Highway Materials)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ศึกษาเกี�ย์วกับ	วัสัดุทีี่�ใช้ีในงานที่าง	ซึี�งประกอบด้วย์ดิน	
แอสัฟััลต์	(ย์างมะตอย์)	ซีีเมนต์	มวลรวม	,	และที่ำาการศึกษาเกี�ย์วกับ
คุ์ณสัมบัติที่างวิศวกรรมของดิน	การบดอัดดิน	การปรับปรุงค์ุณภาพัดิน
เบื�องต้น	ที่ราบถึึงลักษณะของผิวที่างลาดย์างแบบเซีอร์เฟัซีที่รีตเมนต์,		
แบบเซีอร์เฟัซีที่รีตเมนต์ชัี�นเดีย์ว	,	แบบเซีอร์เฟัซีที่รีตเมนต์สัองชัี�น	,	เค์พั
ซีีล	,	แผ่นเสั้นใย์ธ์รณี	,	ดินซีีเมนต์	,	การนำาวัสัดุแอสัฟััลติกค์อนกรีตกลับ
มาใช้ีใหม่	

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 วิศึวกรรมปฐพีสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6) 
 (Geo-environmental Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613401	ปฐพีักลศาสัตร์

แนวค์ดิและหลกัการของวศิวกรรมปฐพัสิีั�งแวดลอ้ม	การอนรัุกษ์
และฟืั�นฟ้ัสัภาพัสิั�งแวดล้อม	การป้องกันภัย์พิับัติทัี่�งจิากธ์รรมชีาตแิละจิาก
การก่อสัร้างโดย์ประยุ์กต์ค์วามร้้พืั�นฐานที่างสัาขาวิศวกรรมปฐพีั	
เที่ค์โนโลย์ีค์อนกรีตและวิศวกรรมสิั�งแวดล้อม	หลักการเบื�องต้นในการใช้ี
ประโย์ชีน์ของกากของเสีัย์สัำาหรับเป็นวัสัดุก่อสัร้าง	วิศวกรรมปฐพีัในการ
ฝัังกลบม้ลฝัอย์	การปรับปรุงฐานรากเพืั�อป้องกันการปนเปื�อนของนำ�า
บาดาล

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 construction materials, geotechnical engineering 
of	solid	waste	landfill,	foundation	improvement	to	prevent	
groundwater contamination.

613415 การแก้ไขการพิบ่ติของลัาดดินุ 3(3-0-6) 
 (Stabilization of soil slope)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  
	 613401	ปฐพีักลศาสัตร์

ส่ัวนประกอบและร้ปแบบการพิับัติของลาดดิน	ลักษณะและ
สัาเหตุการพัิบัติ	เสัถึีย์รภาพัของลาดดิน	การแก้ไขการพัิบัติของลาดดิน	
โดย์วิธี์	การลดนำ�าหนักทีี่�กระที่ำากับลาดดิน	การตัดดินเป็นขั�นบันได	การ
ที่ำาระบบค์ำ�ายั์น	การระบาย์นำ�าใต้ดินและบนดิน	การเสัริมกำาลังให้ดินด้วย์
วัสัดุเสัริมกำาลัง	การที่ำากำาแพังกันดิน	การป้องกันการกัดเซีาะผิวหน้า	การ
ปรับปรุงคุ์ณภาพัดิน

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.
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1.2.2.3) กลุั�มวิชาวิศึวกรรมการทั่างแลัะสูำารวจิ 

613511 วิศึวกรรมการขนุสู�ง 3(3-0-6) 
 (Transportation Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

การขนสั่งที่างถึนน	ที่างรถึไฟั	ที่างอากาศ	ที่างนำ�า	และที่างที่่อ	
การวางแผนการขนสั่งในเขตเมือง	การวางแผนเพืั�อประสัานระบบการ
ขนส่ังประเภที่ต่างๆ	การออกแบบสิั�งอำานวย์ค์วามสัะดวกขั�นพืั�นฐานของ
ระบบขนส่ัง	

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 การออกแบบผิวทั่าง 3(3-0-6) 
 (Pavement Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613401	ปฐพีักลศาสัตร์

หลักการทัี่�วไปของถึนนและสันามบินรวมถึึงผิวจิราจิรแบบต่างๆ
	และนำ�าหนักล้อ	ศึกษาเกี�ย์วกับค์วามเค์น้ทีี่�เกิดโค์รงสัรา้งชัี�นที่างแบบหย์ุน่
ตัวและโค์รงสัร้างชัี�นที่างแบบแกร่งตัว	พิัจิารณาเกี�ย์วกับวัสัดุทีี่�จิะนำามาใช้ี
เป็นโค์รงสัร้างของถึนนและการออกแบบที่ดสัอบ	วิธี์ออกแบบผิวจิราจิร
โค์รงสัร้างชัี�นที่างแบบหย์ุน่ตัวและโค์รงสัร้างชัี�นที่างแบบแกร่งตัว	ของถึนน
และของสันามบิน	รวมถึึงวิธี์การก่อสัร้างและบำารุงรักษา	

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 วิศึวกรรมการจิราจิร 3(3-0-6) 
 (Traffic Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 613511	วิศวกรรมการขนส่ัง

ที่ฤษฎีีการเค์ลื�อนตัวของการจิราจิร	การสัำารวจิและวิเค์ราะห์

การจิราจิร	การค์วบคุ์มการจิราจิร	ที่างแย์กและที่างแย์กต่างระดับ	การ
วิเค์ราะห์ค์วามจุิ	การออกแบบสััญญาณไฟัจิราจิร	และจัิดรอบสััญญาณไฟั
การจัิดการจิราจิร	การวิเค์ราะห์ผลกระที่บด้านการจิราจิร	และค์วาม
ปลอดภัย์ที่างด้านจิราจิร

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 การสูำารวจิเพ่�อการก�อสูร้าง 3(3-0-6) 
 (Construction Survey)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 613205	สัำารวจิ	และ	613206	ปฏิิบัติงานสัำารวจิ

งานโค์รงการวิศวกรรมสัำารวจิ	ราย์ละเอีย์ด	ค์วามถ้ึกต้อง	และ
ข้อกำาหนดการวางแผน	และการกำาหนดขั�นตอนสัำาหรับการรังวัดเพืั�อการ
ก่อสัร้างของโค์รงการวศิวกรรมตา่งๆ	การรังวัดเพืั�อการกอ่สัร้าง	การรังวัด
เพืั�อการอุที่ก

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.

613515 การสูำารวจิเสู้นุทั่าง 3(2-3-6) 
 (Route Survey)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 613205	สัำารวจิ

การสัำารวจิแนวที่าง	เที่ค์นิค์การสัำารวจิในการหาตำาแหน่งและ
ออกแบบถึนน	การวางโค้์งราบและโค้์งดิ�ง	ที่ำาสัำารวจิภ้มิประเที่ศและที่ำา
แผนทีี่�	การออกแบบระดับแนวที่าง	การที่ำาระดับตามแนวขวางและแนว
ย์าว	การหาพืั�นทีี่�และปริมาตรของงานดิน	การแก้ไขแนวที่าง	การสัำารวจิ
ก่อสัร้างถึนน

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.
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1.2.2.4) กลุั�มวิชาการบริหารงานุก�อสูร้าง 

613611 เทั่คันิุคัการก�อสูร้าง 3(3-0-6) 
 (Construction Techniques)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ศึกษาวิธี์การและขั�นตอนในการก่อสัร้าง	การใช้ีเค์รื�องจัิกรและ
เค์รื�องมือในการก่อสัร้าง	ค์วามปลอดภัย์ในงานก่อสัร้าง	เที่ค์โนโลย์ีการ
ก่อสัร้างสัมัย์ใหม่

Study	of	construction	techniques	and	methods	
throughout	construction	processes,	using	tools	and	equipment,	
safety in construction, modern construction engineering and 
technology.

613612 ว่สูดุวิศึวกรรมก�อสูร้าง 3(3-0-6) 
 (Building Material Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

คุ์ณสัมบัติของวัสัดุต่างๆ	ทีี่�ใช้ีในงานก่อสัร้าง	ข้อดีข้อเสีัย์ของ
วัสัดุเมื�อนำาไปใช้ีในงานประเภที่ต่างๆ	แหล่งผลิต	กรรมวิธี์ผลิต	กรรมวิธี์
ติดตั�ง	ตลอดจินแนะนำาผลิตภัณฑ์์วัสัดุทีี่�ทัี่นสัมัย์ทีี่�สัามารถึประย์ุกต์ใช้ีใน
งานก่อสัร้างประเภที่ต่างๆ	วัสัดุที่างกลและเค์มีทีี่�ใช้ีในงานซ่ีอมแซีม
โค์รงสัร้างค์อนกรีตทีี่�ชีำารุด

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 การจ่ิดการงานุวิศึวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

หลักการจิัดการสัมัย์ใหม่ในอุตสัาหกรรมก่อสัร้าง	วิธี์การเพิั�ม
ผลผลิตในการที่ำางาน	มนุษย์สััมพัันธ์์	ค์วามปลอดภ้ย์ในงานอุตสัาหกรรม
ก่อสัร้าง	กฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับงานวิศวกรรม	เศรษฐศาสัตร์วิศวกรรม
ประย์ุกต์	การเงิน	การตลาด	การบริหารโค์รงการก่อสัร้าง

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 การจ่ิดการคัวามปลัอดภ่ยในุงานุก�อสูร้าง 3(3-0-6) 
 (Construction Safety Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

หลักของค์วามปลอดภัย์	สัาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
ก่อสัร้าง	ค์วามปลอดภัย์ในการใช้ีเค์รื�องจิักรกล	เค์รื�องมือ	อุปกรณ์	และ
ระบบไฟัฟ้ัา	ค์วามปลอดภัย์ในการเก็บและเค์ลื�อนย์้าย์วัสัดุ	การบริหาร
ค์วามปลอดภัย์	การสัอบสัวนและการราย์งานอุบัติเหตุ	การส่ังเสัริมสุัข
ภาพัและค์วามปลอดภยั์	ตลอดจินกฎีหมาย์และมาตรฐานค์วามปลอดภยั์
ในงานก่อสัร้าง	และศึกษาด้งานระบบค์วามปลอดภัย์ในโค์รงการก่อสัร้าง

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.

613615 กฎหมายทีั่�เกี�ยวก่บการก�อสูร้าง 3(3-0-6) 
 (Laws in Construction)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ศึกษากฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับงานกอ่สัรา้ง	เช่ีน	พัระราชีบญัญัติ
ค์วบคุ์มอาค์าร	พัระราชีบัญญัติการผังเมือง	กฎีหมาย์ค์วบคุ์มอาค์าร	
กฎีหมาย์สิั�งแวดล้อมสัำาหรับอาค์าร	พัระราชีบัญญัติแรงงานสััมพัันธ์์	
กฎีหมาย์วิชีาชีีพัสัถึาปนิกและวิศวกร	จิรรย์าบรรณของการประกอบ
วิชีาชีีพั	บที่ลงโที่ษและค์วามรับผิดที่างกฎีหมาย์	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.
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613616 เศึรษฐศึาสูตร์วิศึวกรรมสูำาหร่บวิศึวกรโยธา 3(3-0-6) 
 (Economics for Civil Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

หลักเศรษฐศาสัตร์	และการนำามาประย์ุกต์ใช้ีในสัาขาวิชีา
วิศวกรรมโย์ธ์า	โดย์ราย์วิชีานี�จิะเน้นที่างด้านเศรษฐศาสัตร์จุิลภาค์	ซึี�ง
ประกอบไปด้วย์หลักเศรษฐศาสัตร์	ดอกเบี�ย์	ม้ลค่์าของเงินตามเวลา	การ
วิเค์ราะห์จุิดคุ้์มทุี่น	การคิ์ดค่์าเสืั�อมราค์า	การวิเค์ราะห์การที่ดแที่น
ที่รัพัย์สิ์ัน	การเปรีย์บเทีี่ย์บอัตราผลตอบแที่นในการลงทุี่น	และการตัดสิัน
ใจิเลือกลงทุี่นในโค์รงการ

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) กลุั�มวิชาวิศึวกรรมแหลั�งนุำ�าแลัะสิู�งแวดล้ัอม 
613711 ชลัศึาสูตร์ของทั่างนุำ�าเปิด 3(3-0-6) 
 (Hydraulics of Open Channels)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613702	วิศวกรรมชีลศาสัตร์

การจิำาแนกชีลศาสัตรข์องที่างนำ�าเปิด	คุ์ณสัมบัติการไหลในที่าง
นำ�าเปิด	หลักการของพัลังงาน	หลักการของโมเมนตัม	การค์ำานวณเกี�ย์วกับ
การไหลแบบค์งตัว	การวัดอัตราการไหลในที่างนำ�าเปิด	อาค์ารค์วบคุ์มใน
ค์ลองส่ังนำ�า	และการเปลี�ย์นหน้าตัดของค์ลองส่ังนำ�า	การออกแบบที่างนำ�า
เปิด	การค์ำานวณเกี�ย์วกับการไหลแบบแปรเปลี�ย์นน้อย์อย์า่งช้ีา	และอย่์าง
เร็ว	และการค์ำานวณระดับผิวนำ�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 วิศึวกรรมการระบายนุำ�า 3(3-0-6) 
 (Drainage Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613702	วิศวกรรมชีลศาสัตร์

ค์วามสัำาคั์ญของการระบาย์นำ�า	การสัำารวจิ	และเก็บข้อม้ลการ
ระบาย์นำ�า	การวัดการไหล	ฝันและนำ�าท่ี่า	หลักการของดิน	และนำ�าในเชิีง
สัถิึตและพัลวัต	การวิเค์ราะห์หาปริมาณการรั�วซึีม	ระบบการระบาย์นำ�า
เหนือผิวดิน	และใต้ดิน	การระบาย์นำ�าแบบร่องนำ�า	และแบบบ่อ

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 วิศึวกรรมทั่ร่พยากรนุำ�า 3(3-0-6) 
 (Water Resources Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 613702	วิศวกรรมชีลศาสัตร์

การวางแผนโค์รงการ	การวิเค์ราะห์ระบบลุ่มนำ�าตามแผน
โค์รงการด้วย์แบบจิำาลอง	การออกแบบเบื�องต้นสัำาหรับองค์์ประกอบของ
โค์รงการ	การวิเค์ราะห์ที่างเศรษฐศาสัตร์	การจิัดการนำ�าในระบบลุ่มนำ�า
ด้วย์แบบจิำาลอง	โค้์งการบริหารอ่างเก็บนำ�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.

613714 วิศึวกรรมการประปาแลัะสุูขาภิบาลั 3(3-0-6) 
 (Water Supply and Sanitary Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

แหล่งนำ�าดิบเพืั�อการผลิตนำ�าประปา	ปริมาณและค์ุณภาพันำ�าทีี่�
ต้องการ	มาตรฐานของนำ�า	การค์าดค์ะเนจิำานวนประชีากร	ค์วามต้องการ
ใช้ีนำ�า	และค์วามผันผวนของระบบสั่งนำ�า	การนำานำ�าใต้ดินขึ�นมาใช้ี	การ
ออกแบบระบบสัง่นำ�า	และระบบจิา่ย์นำ�าเที่ค์นคิ์ต่างๆ	ในการบำาบัดนำ�า	โดย์
การใช้ีตะแกรง	การสัร้างตะกอนและรวมตะกอน	การตกตะกอน	การก
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รอง	การป้องกันการปนเปื�อนของเชืี�อโรค์	การแก้นำ�ากระด้าง	การกำาจัิด
เหล็ก	การกำาจัิดรสัและสีัของนำ�า	การวางแผนเกี�ย์วกับระบบประปา	และ
การบำาบัดนำ�าเสีัย์

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. กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรมเคัร่�องกลั

614101  กลัศึาสูตร์วิศึวกรรมภาคัพลัศึาสูตร์ 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics, Dynamic) 
    วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	610202	กลศาสัตร์วิศวกรรม

โมเมนท์ี่ค์วามเฉื�อย์ของมวล	กลศาสัตร์ของอนุภาค์และวัตถุึแข็ง
เกร็งสัำาหรับการเค์ลื�อนทีี่�เชิีงระนาบ	กฎีของการดลและโมเมนตัม	กฎีของ
งานและพัลังงาน	แรงกระแที่ก	พืั�นฐานการเค์ลื�อนทีี่�ในระบบ	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 กลัศึาสูตร์ว่สูดุ               3(3-0-6)
 (Mechanics of Materials)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษา	หรือ	เรีย์นค์วบกับ																		
	 วิชีา	614101	กลศาสัตร์วิศวกรรมภาค์พัลศาสัตร์

แรงและค์วามเค้์น	การที่บที่วนเกี�ย์วกับวัสัดุที่างวิศวกรรม	ค์วาม
สััมพัันธ์์ของค์วามเค้์นและค์วามเค์รีย์ด	ค์วามเค้์นในค์าน	ไดอะแกรมของ
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	การแอ่นของค์าน	การบิด	การโก่งของเสัา	
ค์วามเค์้นในภาชีนะรับแรงดัน	วงกลมโมห์และค์วามเค์้นผสัม	กฎีของฮุค์	
พัลังงานค์วามเค์รีย์ด	เกณฑ์์การแตกหัก		การวัดค์วามเค้์น

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 กลัศึาสูตร์ของไหลั 3(3-0-6)
 (Fluid Mechanics)
    วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

แนวคิ์ดพืั�นฐานของของไหล	สัมบัติต่าง	ๆ 	ของของไหล		ของไหล
สัถิึตย์์		สัมการโมเมนตัมและพัลังงานสัำาหรับปริมาตรค์วบคุ์ม		สัมการ
ค์วามต่อเนื�องและการเค์ลื�อนทีี่�			การวิเค์ราะห์มิติและสัภาพัค์วามค์ล้าย์		
การไหลของของไหลที่ี�อัดตัวไม่ได้ในสัภาวะค์งตัว		แรงต้านและแรงย์ก		
การวัดการไหล	เค์รื�องจัิกรกลกังหัน	เช่ีน	ปั�มและกังหัน		

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 ปฏิบ่ติการวิศึวกรรมเคัร่�องกลั 1            1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ปฏิิบัติการด้านกลศาสัตร์วิศวกรรม	กลศาสัตร์ของแข็ง	เธ์อร์โม
ไดนามิกส์ั	กลศาสัตร์เค์รื�องจัิกรกล	ระบบค์วบคุ์มอัตโนมัติและวัสัดุ
วิศวกรรม		

Experimental works in engineering mechanics, solid 
mechanics, thermodynamic, mechanics of machinery, 
automatic control and engineering materials.

614105 ปฏิบ่ติการวิศึวกรรมเคัร่�องกลั 2 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษา	หรือ	เรีย์นค์วบกับวิชีา	
	 614104	ปฏิิบัติการวิศวกรรมเค์รื�องกล	1
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ปฏิิบัติการด้านเธ์อร์โมไดนามิกส์ั		การถ่ึาย์เที่ค์วามร้อน	
กลศาสัตร์ของไหล	การที่ำาค์วามเย็์น	และระบบปรับอากาศ	การแปลงร้ป
พัลังงาน	วิศวกรรมย์านย์นต์และเค์รื�องย์นต์เผาไหม้ภาย์ใน

  Experimental works in thermodynamics, heat 
transfer,	fluid	mechanics,	refrigeration,	air	conditioning,	energy	
conversion, automotive engineering and internal combustion 
engines.

614106 กรรมวิธีการผลิัต 3(3-0-6)
 (Manufacturing Process) 
    วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ที่ฤษฎีีและแนวค์ดิในกระบวนการผลติตา่งๆ	เช่ีน	การหล่อ	การ
ขึ�นร้ป	การกลึง	และการเชืี�อม		ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างกระบวนการผลิต
และวัสัดุ	หลักการพืั�นฐานของต้นทุี่นการผลิต					

Theory and concept of manufacturing processes such 
as casting, forming, machining and welding; material and 
manufacturing processes relationships; fundamental of 
manufacturing cost.

614107 เขียนุแบบวิศึวกรรมเคัร่�องกลั                        2(1-3-3) 
 (Mechanical Engineering Drawing) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	610201	เขีย์นแบบวิศวกรรม

การเขีย์นแบบชิี�นงาน	3	มิติ	การเขีย์นแบบชิี�นงานประกอบ	การ
เขีย์นแบบชิี�นงานเพืั�อสัั�งผลิต	การกำาหนดองค์์ประกอบทีี่�เกี�ย์วข้องกับงาน
เขีย์นแบบที่างวิศวกรรมเค์รื�องกล	โดย์ใช้ีโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์สัำาเร็จิร้ป
ช่ีวย์ในการเขีย์นแบบ

3-D	drawing,	assembly	drawing,	drawing	for	producing,	
definition	of	the	composition	of	mechanical	engineering	
drawing using computer aid drawing.

614108 การฝึกฝีม่อช�าง         2(0-6-6)    
 (Workshop Practices)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 

หลักการและการใช้ีเค์รื�องมือกลในโรงงาน		ค์วามปลอดภัย์ใน
การใช้ีเค์รื�องมือและวินัย์การปฏิิบัติงานในโรงงาน	ฝัึกปฏิิบัติงานพืั�นฐาน
ในโรงงาน		เช่ีน		งานตะไบ	งานตัด	งานเจิาะ	งานไสั	งานกลึง		งานเชืี�อม
แก๊สัและไฟัฟ้ัา	เป็นต้น

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 การฝึกงานุทั่างวิศึวกรรม                    1(0-240-0)
 (Engineering Practices)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ต้องเป็นนักศึกษาทีี่�ลงที่ะเบีย์นเรีย์นมาแล้ว
	 ไม่น้อย์กว่า	2	ใน	3	ของหน่วย์กิต	ตลอดหลักส้ัตร	หรือได้รับ
	 ค์วามเห็นชีอบจิากสัาขาวิชีา

ปฏิิบัติการฝึักงานในหน่วย์งานหรือสัถึานประกอบการต่างๆ	
ของภาค์รัฐหรือเอกชีน	ทีี่�เกี�ย์วกับงานด้านวิศวกรรมเค์รื�องกล	โดย์มีเวลา
การปฏิิบัติงานไม่น้อย์กว่า	240	ชัี�วโมง

Practice in government and private sectors with 
respect	to	the	field	of	mechanical	engineering	with	working	
period	of	at	least	240	hours.

614110 เธอร์โมไดนุามิกส์ู  3(3-0-6)
 (Thermodynamics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

สัมบัติของสัารบริสุัที่ธิ์�	งานและค์วามร้อน	ก๊าซีอุดมค์ติ	กฎีข้อ
ทีี่�หนึ�งและข้อทีี่�สัองของเธ์อร์โมไดนามิกส์ั	เอนโที่รปี	พืั�นฐานการถ่ึาย์เที่
ค์วามร้อนและการแปลงพัลงังาน	ค์วามไม่สัามารถึย้์อนกลับได้และอะเวเล
บิลิตี�	วัฏิจัิกรค์ารโ์นต	์วัฏิจัิกรกำาลังกา๊ซี	วฏัิจัิกรที่ำาค์วามเย์น็	ค์วามสััมพัันธ์์
ต่าง	ๆ	ที่างเธ์อร์โมไดนามิกส์ั	ก๊าซีผสัม	ปฏิิกิริย์าเค์มี		

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.526



2.  กลุั�มวิชาเฉพาะทั่างวิศึวกรรม (วิชาเอกบ่งค่ับ)
614201  การถี�ายเทั่คัวามร้อนุ 3(3-0-6)
 (Heat Transfer)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีาหรือเรีย์นค์วบกับ	614110	เธ์อร์โมไดนามิกส์ั		

หลักการถ่ึาย์เที่ค์วามร้อนโดย์การนำา	การพัา	และการแผ่รังสีั	
และการประย์กุต์ใช้ีการถ่ึาย์เที่ค์วามร้อนแบบตา่งๆ	เช่ีน	การนำาค์วามร้อน
ในสัภาวะไม่สัมำ�าเสัมอ	1	มิติ	อุปกรณ์แลกเปลี�ย์นค์วามร้อนและการเพิั�ม
การถ่ึาย์เที่ค์วามร้อน	การเดือดและการค์วบแน่น		

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  คัอมพิวเตอร์ช�วยงานุสูำาหร่บการออกแบบ 3(3-0-6)
 ทั่างวิศึวกรรมเคัร่�องกลั 
	 (Computer	Aided	Mechanical	Engineering	Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษา	
	 หรือเรีย์นค์วบกับ	วิชีา	614102	กลศาสัตร์วัสัดุ

ซีอฟัแวร์ค์อมพิัวเตอร์สัำาหรับงานด้านวิศวกรรม	การใช้ี
ค์อมพิัวเตอร์สัำาหรับการออกแบบและการวิเค์ราะห์ปัญหาที่างด้าน
วิศวกรรมเค์รื�องกล	การจิำาลองที่างกาย์ภาพัของปัญหาที่างด้านวิศวกรรม
เค์รื�องกล	และปัญหาต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้อง	วิเค์ราะห์เชิีงตัวเลข	และการ
วิเค์ราะห์ไฟัไนต์เอลิเมนต์		

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  เคัร่�องยนุต์เผาไหม้ภายในุ 3(3-0-6)
 (Internal Combustion Engines)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษา	หรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	
	 614110	เธ์อร์โมไดนามิกส์ั		

หลักการพืั�นฐานเกี�ย์วกับเค์รื�องย์นต์เผาไหม้ภาย์ใน	เค์รื�องย์นต์
จุิดระเบิดด้วย์ประกาย์ไฟั	และจุิดระเบิดด้วย์การอัด	เชืี�อเพัลิงและที่ฤษฎีี

การเผาไหม	้ระบบจิดุระเบดิ	วัฏิจัิกรอดุมค์ตเิชืี�อเพัลงิอากาศ	การซีปุเปอร์
ชีาร์จิและการไล่ไอเสีัย์	สัมรรถึนะและการที่ดสัอบเค์รื�องย์นต์	สัารหล่อ
ลื�น

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  การทั่ำาคัวามเย็นุ 3(3-0-6)
 (Refrigeration)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษา	หรือเรีย์นค์วบกับ	วิชีา	
	 614110	เธ์อร์โมไดนามิกส์ั		

การที่บที่วนพืั�นฐานที่างเธ์อร์โมไดนามิกส์ั	 	 สัมบัติและ
กระบวนการที่างไซีโค์รเมตริกของอากาศ	การที่ำาค์วามเย็์นเบื�องต้น		
วัฏิจัิกรการที่ำาค์วามเย์็นแบบอุดมค์ติและวัฏิจัิกรจิริง		กระบวนการ
ที่ำาค์วามเย์น็แบบหลาย์ค์วามดัน	คุ์ณสัมบัติของสัารที่ำาค์วามเย์น็และนำ�ามัน
หล่อลื�น		การค์ำานวณภาระค์วามเย์็น		ค์อมเพัรสัเซีอร์		ค์อนเดนเซีอร์	อี
แวบพัอเรเตอร	์		การขย์าย์ตัวและการค์วบค์มุระดบัสัารที่ำาค์วามเย์น็		การ
ค์วบคุ์มสัารที่ำาค์วามเย์น็		ส่ัวนประกอบของวาล์ว			ระบบตรวจิสัอบและ
ค์วบคุ์มไฟัฟ้ัา		ระบบท่ี่อสัารที่ำาค์วามเย็์นและการออกแบบถัึงเก็บสัาร
ที่ำาค์วามเย์็น		ค์วามปลอดภัย์ของระบบที่ำาค์วามเย์็น						

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  วิศึวกรรมโรงจ่ิกรต้นุกำาล่ัง  3(3-0-6)
 (Power Plant Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 ผ่านการศึกษา	หรือเรีย์นค์วบกับ	วิชีา	
	 614110	เธ์อร์โมไดนามิกส์ั	และ	614201	การถ่ึาย์เที่ค์วามร้อน		
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หลักในการแปลงพัลังงงานและแนวค์ิดของอะเวเลบิลิตี�	การ
วิเค์ราะห์เชืี�อเพัลิงและการเผาไหม้	ระบบโรงจัิกรต้นกำาลังแบบต่างๆ	เช่ีน
กังหันไอนำ�า	กังหันก๊าซีและเค์รื�องย์นต์เผาไหม้ภาย์ใน			วัฏิจัิกรค์วามร้อน
ร่วม	และวัฎีจัิกรโค์เจินเนอเรชัีน	ระบบโรงจัิกรพัลังงานนำ�า	โรงไฟัฟ้ัา
พัลังงานนิวเค์ลีย์ร์	ระบบการวัดและการค์วบค์ุมโรงจัิกรต้นกำาลัง	การ
ค์ำานวณที่างด้านเศรษฐศาสัตร์	และผลกระที่บด้านสิั�งแวดล้อม	

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  การปร่บอากาศึ 3(3-0-6)
 (Air Conditioning)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษา	หรือเรีย์นค์วบกับ	วิชีา	614204	การที่ำาค์วามเย็์น

พืั�นฐานการถ่ึาย์เที่ค์วามร้อน	สัมบัติที่างไซีโค์รเมตริกและ
กระบวนการต่างๆ	ของอากาศชืี�น	ค์วามสับาย์	การประเมินภาระการ
ที่ำาค์วามเย็์น	อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ	ระบบปรับอากาศชีนิดต่างๆ
การออกแบบระบบท่ี่อลมและการกระจิาย์ลม	การออกแบบระบบระบาย์
อากาศ	สัารที่ำาค์วามเย์น็และการออกแบบระบบท่ี่อสัารที่ำาค์วามเย์็น	พืั�น
ฐานการค์วบค์ุมในการปรับอากาศ	ค์วามปลอดภัย์ที่างด้านอัค์คี์ภัย์ใน
ระบบปรับอากาศ	คุ์ณภาพัอากาศภาย์ในห้อง	ประสิัที่ธิ์ภาพัพัลังงานใน
ระบบปรับอากาศ		

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  การสู่�นุสูะเท่ั่อนุทั่างกลั 3(3-0-6)
 (Mechanical Vibration)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	610202	กลศาสัตร์
	 วิศวกรรม	และ	610103	ค์ณิตศาสัตร์วิศวกรรม	3

ระบบทีี่�มีอันดับค์วามอิสัระ	1	อันดับ	การสัั�นสัะเทืี่อนโดย์การ
บิด	การเค์ลื�อนทีี่�แบบฮารม์อนกิ	การสัั�นสัะเที่อืนแบบอสิัระและแบบบงัค์บั
วิธี์ของระบบสัมดุลแบบต่างๆ	ระบบทีี่�มีอันดับค์วามอิสัระหลาย์อันดับ	วิธี์
และเที่ค์นิค์ในการลดและค์วบคุ์มการสัั�นสัะเทืี่อน

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  กลัศึาสูตร์เคัร่�องจ่ิกรกลั 3(3-0-6)
 (Mechanics of Machinery)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	
	 614101	กลศาสัตร์วิศวกรรมภาค์พัลศาสัตร์	

การวิเค์ราะห์ค์วามเร็วและค์วามเร่งในเค์รื�องจัิกรกล	การ
วิเค์ราะห์จิลนศาสัตร์และพัลศาสัตร์ของแรง	การประย์กุต์ใช้ีงานและการ
สัมดุลของระบบที่างกล				

Velocity and acceleration analysis in machines; 
kinematics and dynamics force analysis, applications and 
balancing of mechanical systems.

614209  การออกแบบชิ�นุสู�วนุเคัร่�องจ่ิกรกลั 1 3(3-0-6)
 (Design of Machine Element 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	หรือ	เรีย์นค์วบกับวิชีา	
	 614102	กลศาสัตร์วัสัดุ

พืั�นฐานการออกแบบชิี�นส่ัวนเค์รื�องจัิกรกล	คุ์ณสัมบัติของวัสัดุ	
ที่ฤษฎีีค์วามเสีัย์หาย์ค์วามล้า	การออกแบบชิี�นส่ัวนเค์รื�องจัิกรกลอย์า่งง่าย์
รอย์ต่อด้วย์หมุดย์ำ�าและสัลัก	การย์ึดด้วย์สัลักเกลีย์ว	การออกแบบรอย์
เชืี�อม	การออกแบบโค์รงงาน
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Fundamental of mechanical design, properties of 
materials, theories of failure, design of simple machine 
elements, keys and pins, rivets, welding design,  design project.

614210  การว่ดแลัะเคัร่�องม่อว่ด 3(3-0-6)
 (Measurement and Instrument)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ข้อกำาหนดเฉพัาะของเค์รื�องมือวัด	เช่ีน	ค์วามไม่แน่นอน	ค์วาม
ถ้ึกต้อง	ค์วามละเอีย์ด	ค์วามไว	ค์วามเป็นเชิีงเส้ัน	เป็นต้น	ค์วามค์ลาด
เค์ลื�อนในการวัด	วิธี์สัถิึติเพืั�อการประเมินค์วามไม่แน่นอนของการวัด	การ
หาค์วามสััมพัันธ์์เชิีงเส้ันด้วย์วิธี์ค์ณิตศาสัตร์	การเลือกอุปกรณ์การวัด	การ
สัอบเทีี่ย์บ	ที่ฤษฎีีการวัดปริมาณกาย์ภาพัต่างๆ	เช่ีน		ค์วามเค์รีย์ด	ค์วาม
ดัน	อุณหภ้มิ	และ	อัตราการไหล		การใช้ีอุปกรณไ์ฟัฟ้ัาในการตรวจิวดัของ
ระบบค์วบคุ์มแบบวงจิรรอบปิด

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 การคัวบคุัมอ่ตโนุม่ติ 3(3-0-6)
 (Automatic Control)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	610202	กลศาสัตร์
	 วิศวกรรม	และ	610103	ค์ณิตศาสัตร์วิศวกรรม	3

หลักการพืั�นฐานของระบบค์วบค์ุมอัตโนมัติ	การวิเค์ราะห์และ
การจิำาลองของระบบค์วบคุ์มเชิีงเส้ัน	การวิเค์ราะห์เสัถีึย์รภาพัของระบบ
ค์วบคุ์มแบบป้อนกลับ	การวิเค์ราะห์และออกแบบในโดเมนเวลา	ผลตอบ
สันองในโดเมนค์วามถีึ�	การออกแบบและปรับปรุงสัมรรถึนะของระบบโดย์
ใช้ีเที่ค์นิค์การชีดเชีย์			

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 การบริหารทั่างวิศึวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

หลักการบริหารแบบใหม่	วิธี์การเพิั�มผลผลิต	มนุษย์์สััมพัันธ์์	
ค์วามปลอดภัย์ในโรงงานอุตสัาหกรรม	มลภาวะ		กฎีหมาย์	พัาณิชีย์์	การ
เงิน	การตลาดและการบริหารโค์รงการ	เที่ค์นิค์การนำาเสันอและการสัรุป
งานที่างวิศวกรรมแบบมืออาชีีพั	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 โคัรงงานุวิศึวกรรมเคัร่�องกลั 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Project 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 เป็นนักศึกษาชัี�นปีทีี่�	4	หรือเทีี่ย์บเท่ี่า	

หรือสัอบได้หน่วย์กิตเท่ี่ากับนักศึกษาชัี�นปีทีี่�	4
กลุ่มนักศึกษาจิะต้องวางแผนศึกษาและพััฒนาค์วามเป็นไปได้

ของโค์รงงานที่ี�เกี�ย์วข้องสัอดค์ลอ้งกบังานในสัาขาวชิีาวศิวกรรมเค์รื�องกล
	โดย์ต้องอย์้ใ่นกรอบและทิี่ศที่างของค์ณะวิศวกรรมศาสัตร์		โดย์นักศึกษา
ต้องที่ำางานเป็นกลุ่มซึี�งต้องมีทัี่กษะค์วามร้้ทีี่�หลากหลาย์แตกต่างกัน				

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 โคัรงงานุวิศึวกรรมเคัร่�องกลั 2 2(0-6-6)
 (Mechanical Engineering Project 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	614213	โค์รงงานวิศวกรรมเค์รื�องกล	1

ที่ำาการศกึษาที่ดลองและพััฒนาโค์รงงานตามหวัข้อทีี่�ได้เสันอไว้
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ในโค์รงงานวิศวกรรม	1		โดย์ค์รอบค์ลุมถึึงการออกแบบ	สัรุป		วิเค์ราะห์
	และการนำาเสันอโค์รงงาน		

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 การออกแบบชิ�นุสู�วนุเคัร่�องจ่ิกรกลั 2 3(3-0-6)
 (Design of Machine Element 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	614209	การออกแบบชิี�นส่ัวนเค์รื�องจัิกรกล	1

พืั�นฐานการออกแบบชิี�นส่ัวนที่างกล,	การออกแบบระบบขน
ถ่ึาย์ลำาเลีย์ง	เฟืัองประเภที่ต่างๆ	คั์ปปลิง	แบริ�ง	เบรก	ค์ลัตช์ี	สัาย์พัาน	โซ่ี
	การที่ำาโค์รงงานออกแบบชิี�นส่ัวนเค์รื�องจัิกรกล	

Design of simple mechanical elements, design of 
transmissions, gears, couplings, rolling-element bearings, brake, 
clutch, belt, chain, Design project. 

614216  ระเบียบวิธีเชิงต่วเลัข 3(3-0-6)
 (Numerical Methods)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษา	หรือเรีย์นค์วบกับ	วิชีา	
	 610103	ค์ณิตศาสัตร์วิศวกรรม	3			

ระเบีย์บวิธี์เชิีงตัวเลขสัำาหรับการแก้ปัญหาที่างวิศวกรรม	
วิธี์การแก้รากของสัมการกำาลังสัองโดย์ใช้ีวิธี์การของนิวตัน,	การหาผลเฉลย์
ระบบสัมการเชิีงเส้ัน	การประมาณค่์าในช่ีวงและนอกช่ีวง	การหาค่์าอินทิี่
กรัลและค์า่อนพัุันธ์์เชิีงตวัเลข	การแกส้ัมการเชิีงอนุพัันธ์์สัามัญและการแก้
สัมการเชิีงอนุพัันธ์์ย่์อย์	การหาค่์าทีี่�เหมาะสัมทีี่�สุัด	

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.  กลุั�มวิชาเล่ัอกทั่างวิศึวกรรม (วิชาเอกเล่ัอก)
         3.1 สูายวิชาวิศึวกรรมพล่ังงานุ
614301  ห่วข้อพิเศึษทั่างวิศึวกรรมพล่ังงานุ  3(3-0-6)
 (Special Topics in Energy Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา614110	เธ์อร์โมไดนามิกส์ั	
	 และ614201	การถ่ึาย์เที่ค์วามร้อน

หัวข้อทีี่�น่าสันใจิในปัจิจุิบันและการพััฒนาใหม่ๆ	ในด้าน
วิศวกรรมพัลังงาน	หรือกรณีศึกษาของปัญหาที่างวิศวกรรมและงานวิจัิย์
ทีี่�เกี�ย์วข้องที่างวิศวกรรมพัลังงาน

Current topics and new development in energy 
engineering, case study of problems and researches in energy 
engineering.

614302  การออกแบบระบบคัวามร้อนุ 3(3-0-6)
 (Thermal System Design)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	614201	การถ่ึาย์เที่ค์วามร้อน

การออกแบบระบบค์วามร้อนเพืั�อให้ได้จุิดเหมาะสัมในระบบ
ค์วามร้อน	เศรษฐศาสัตร์ของระบบค์วามร้อน	การสัร้างสัมการจิากข้อม้ล
การที่ดลอง	การจิำาลองระบบค์วามร้อนด้วย์แบบจิำาลองที่างค์ณิตศาสัตร์	
การหาจุิดเหมาะสัมของระบบค์วามร้อน

Thermal system design to optimize the thermal 
system,	thermal	system	economic,	equation	fitting,	modeling	
thermal	equipment	system,	optimized	design	of	thermal	
system.

614303  การออกแบบเคัร่�องแลักเปลีั�ยนุคัวามร้อนุ 3(3-0-6)
 (Heat Exchanger Design)
    วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	614201	การถ่ึาย์เที่ค์วามร้อน

การศึกษาการที่ำางานของเค์รื�องแลกเปลี�ย์นค์วามร้อนแบบต่างๆ
	ศึกษาตวัแปรทีี่�มีผลกระที่บตอ่การออกแบบเค์รื�องแลกเปลี�ย์นค์วามรอ้น
	และให้นักศึกษาออกแบบเค์รื�องแลกเปลี�ย์นค์วามร้อน

Study of the principle of the heat exchangers, study 
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of the factor affected on the heat exchanger design and 
student practice for heat exchanger design.

614304 พล่ังงานุหมุนุเวียนุเบ่�องต้นุ 3(3-0-6)
 (Introduction to Renewable Energy)
    วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ชีนิดและแหลง่พัลังงานหมนุเวีย์นประเภที่ตา่งๆ	เช่ีน	ระบบพัลงั
แสังอาทิี่ตย์์	พัลังลม	พัลังนำ�า	เชืี�อเพัลิงชีีวมวล	ระบบค์วามร้อนใต้ภิภพั	
ระบบเซีลล์เชืี�อเพัลงสัำาหรับผลิตไฟัฟั้า	ระบบการผลิตไฟัฟั้า	การเปลี�ย์น
ร้ปพัลังงานเบื�องต้น	ระบบการกักเก็บพัลังงาน		การประเมินที่าง
เศรษฐศาสัตร์

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 ทั่ฤษฎีก่งห่นุก๊าซ  3(3-0-6)
           (Gas Turbine Theory) 
    วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	614203	เค์รื�องย์นต์เผาไหม้ภาย์ใน

ชีนิดและการที่ำางานของกงัหนักา๊ซี	วฏัิจัิกรกงัหนักา๊ซี	สัมรรถึนะ
ของเค์รื�องย์นต์กังหันก๊าซีและการนำาไปใช้ีงาน	วัฏิจัิกรกังหันก๊าซีสัำาหรับ
เค์รื�องบิน	ค์อมเพัรสัเซีอร์	ระบบการเผาไหม้	

Types of engine and working, gas turbine cycle, gas 
turbine performance and application, gas turbine for airplane, 
compressor, combustion system.

614306 การจ่ิดการพล่ังงานุ 3(3-0-6)
 (Energy Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

สัถึานการณ์และแนวค์ดิการอนรัุกษ์พัลังงาน	การจัิดที่ำา	Energy	
audit	การแย์กประเภที่ของพัลังงาน	แหล่งกำาเนิดพัลังงานและการใช้ี
ประโย์ชีน์	เชืี�อเพัลิงสัำาคั์ญทีี่�ใช้ีในการเปลี�ย์นร้ปพัลังงาน	การตรวจิวัด
พัลังงานไฟัฟ้ัาและค์วามร้อน	การวิเค์ราะห์การประหยั์ดพัลังงานของ

ระบบมอเตอร์	แสังสัว่าง	ไอนำ�า	เค์รื�องที่ำาค์วามเย์็น	อากาศอัด	การศึกษา
การที่ำางานและการกำาหนดลักษณะเฉพัาะของระบบที่างกล	กฎีหมาย์ทีี่�
เกี�ย์วข้องและการประหย์ัดพัลังงานในอาค์ารและอุตสัาหกรรม	

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.

3.2  สูายวิชาวิศึวกรรมเคัร่�องกลัแลัะการผลิัต
614401  กลัศึาสูตร์การเปลีั�ยนุรูปว่สูดุ 3(3-0-6)
 (Mechanics of Material Deformation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	614102	กลศาสัตร์วัสัดุ	

หลักการพืั�นฐานการเปลี�ย์นร้ปวัสัดุ	ที่ฤษฎีีของสัภาพัย์ืดหย์ุ่น
และสัภาพัพัลาสัตกิ	การเสัยี์ร้ปจิากการเปลี�ย์นแปลงอณุหภ้มิ	สัมการการ
วิเค์ราะห์และค์ำานวณค์วามฝัืดเนื�องจิากการบีบอัดโลหะ		การตี	การรีด	
การอัด	การดึง	การขึ�นร้ปโลหะ	และการตัดเฉือนวัสัดุ

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 กลัศึาสูตร์ว่สูดุข่�นุสููง  3(3-0-6)
 (Advanced Mechanics of Materials)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	614102	กลศาสัตร์วัสัดุ	

การวิเค์ราะห์ค์วามเค์้น	ค์วามเค์รีย์ด	ที่ฤษฎีีย์ืดหย์ุ่น	ที่ฤษฎีี
พัลังงานค์วามเค์รยี์ด	การบดิค์าน	เสัา	แผนภาพัแรงเฉอืน	โมเมนตดั์ด	การ
โก่งของค์าน	ค์านที่ี�ไม่สัามารถึแกปั้ญหาได้ด้วย์สัถิึติศาสัตร์อย์า่งเดีย์ว	ที่รง
กระบอกผนังหนา	แผ่นกลมหมุน	และสัมมติฐานของการค์ราก	การ
ประยุ์กต์ที่ฤษฎีีกับงานที่างด้านวิศวกรรม	การวิเค์ราะห์ค์วามเค์้นและ
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ค์วามเค์รีย์ดโดย์วิธี์ไฟัไนต์เอลิเมนต์
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 สูมบ่ติทั่างกลัแลัะคัวามเสีูยหายของว่สูดุ 3(3-0-6)
 (Mechanical Properties and Damage of Materials)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	614102	กลศาสัตร์วัสัดุ	

สัภาพัยื์ดหยุ่์นและสัภาพัพัลาสัติก	ค์วามเค้์นและค์วามเค์รีย์ด	
การที่ดสัอบและพัฤตกิรรมค์วามแข็งแรงที่างกล	การแตกและการแตกหกั
ที่างกล	ค์วามเค์้นและค์วามเค์้นประกอบ	ค์วามล้าและค์วามล้าจิากการ
เชืี�อมด้วย์	ค์วามร้อน	ค์วามแข็งแรงของวัสัดุทีี่�ผ่านกรรมวิธี์งานเย์็นและ
ที่างค์วามร้อน	ค์วามแข็งแรงภาย์ใต้สัภาพัสัถิึตและเงื�อนไขพัลวัต	อิที่ธิ์พัล
บางประการทีี่�ส่ังผลต่อค์วามเสีัย์หาย์ของวัสัดุ		

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 การคัวบคุัมไฮดรอลิักส์ูแลัะนิุวเมติกส์ู 3(2-3-5)
 (Hydraulics and Pneumatic Control)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านการศึกษา	หรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	614103	กลศาสัตร์ของไหล	

หลักการที่ำางาน	ส่ัวนประกอบและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติก
ส์ัและไฮดรอลิกส์ั	ระบบกำาลังของของไหล	การออกแบบวงจิรค์วบคุ์มและ
วงจิรกำาลัง	การออกแบบระบบของระบบนิวแมติกส์ัและไฮดรอลิกส์ั		การ
เขีย์นรหัสัอุปกรณ์และแผนภาพัการที่ำางานของวงจิรนิวแมติกส์ั	หลักการ
เบื�องต้นในการนำา	PLC	มาใช้ีในการค์วบคุ์มระบบนิวแมติกส์ั	ปฏิิบัติการ
ในห้องปฏิิบัติการตามหัวข้อทีี่�เรีย์น

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.   

3.3  สูายวิชาวิศึวกรรมยานุยนุต์
614501  วิศึวกรรมยานุยนุต์สูม่ยใหม� 3(2-3-5)
 (Modern Automotive Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษา	หรือเรีย์นค์วบค่้์กับวิชีา	
	 614203	เค์รื�องย์นต์เผาไหม้ภาย์ใน

หลักการที่ำางานของเค์รื�องย์นต์ก๊าซีโซีลีน	ดีเซีล	ระบบรถึย์นต์
ไฟัฟ้ัา	ระบบไฮบรดิ	ระบบชีารจ์ิประจิไุฟัฟัา้และระบบกกัเกบ็ไฟัฟัา้	ระบบ
ส่ังกำาลังและการค์ำานวณระบบส่ังกำาลังของรถึย์นต์สัมัย์ใหม่		อัตราที่ดเกีย์ร์
	เฟืัองท้ี่าย์	แรงต้านการเค์ลื�อนทีี่�ของรถึย์นต์	กำาลังขับเค์ลื�อนรถึย์นต์	อัตรา
เร่งและอัตราหน่วง	ปฏิิบัติการตามหัวข้อทีี่�เรีย์นพัร้อมเขีย์นราย์งาน
ประกอบ		

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  เทั่คัโนุโลัยียานุยนุต์แลัะการบำารุงร่กษา 3(2-3-5)
 (Automotive Technology and Maintenance) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 

อุปกรณ์	และระบบการที่ำางานต่างๆ	ของรถึย์นต์	ระบบจุิด
ระเบิดในเค์รื�องย์นต์	ระบบจ่ิาย์เชืี�อเพัลิง	ระบบหล่อลื�น	ระบบระบาย์ค์วาม
ร้อน	ระบบไฟัฟัา้รถึย์นต์	ระบบชีว่งลา่งและกนัสัะเที่อืน	ระบบบงัค์บัเลี�ย์ว
	ระบบห้ามล้อ	ระบบสั่งกำาลัง	เที่ค์โนโลย์ีย์านย์นต์สัมัย์ใหม่	และปฏิิบัติ
การตามหัวข้อทีี่�เรีย์นพัร้อมเขีย์นราย์งานประกอบ				

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.
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614503  พลัศึาสูตร์แลัะอากาศึพลัศึาสูตร์ของยานุยนุต์ 3(3-0-6)
 (Dynamics and Aerodynamics of Automobile)   
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	614101	กลศาสัตร์
	 วิศวกรรมภาค์พัลศาสัตร์	และ	614103	กลศาสัตร์ของไหล

แบบจิำาลองที่างพัลศาสัตร์ย์านย์นต์ชีนิด	2	ล้อ	และ	4	ล้อ	
อิที่ธิ์พัลของระบบกนัสัะเที่อืน	และบังคั์บเลี�ย์วต่อพัฤติกรรมพัลศาสัตรข์อง
ย์านย์นต์	การวิเค์ราะห์ระบบขับเค์ลื�อน	ระบบค์วบคุ์มแรงขับเค์ลื�อน	ระบบ
เบรกป้องกันล้อล็อกตาย์	ประวัติและพืั�นฐานค์วามต้านที่านที่างอากาศ
พัลศาสัตร์	การออกแบบรถึย์นต์ตามหลักอากาศพัลศาสัตร์	อิที่ธิ์พัลของ
แรงต้านอากาศต่อสัมรรถึนะและการสิั�นเปลืองเชืี�อเพัลิงของรถึย์นต์	การ
ออกแบบเพืั�อลดแรงต้านอากาศพัลศาสัตร์	เสัถีึย์รภาพัของรถึเมื�อถ้ึกลม
ปะที่ะด้านข้าง	เที่ค์นิค์การวัดและที่ดสัอบ

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  ห่วข้อพิเศึษทั่างวิศึวกรรมยานุยนุต์  3(3-0-6)
 (Special Topics  in Automotive Engineering)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
หัวข้อทีี่�น่าสันใจิในปัจิจุิบันและการพััฒนาใหม่ๆ	ในด้าน

วิศวกรรมย์านย์นต์	หรือกรณศึีกษาของปญัหาที่างวศิวกรรมและงานวจัิิย์
ทีี่�เกี�ย์วข้องที่างวิศวกรรมย์านย์นต์

Current topics and new development in automotive 
engineering, case study of problems and researches in 
automotive engineering.

1. กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรมอุตสูาหการ
615105 คัวามนุ�าจิะเป็นุแลัะสูถิีติประยุกต์สูำาหร่บวิศึวกร 3(3-0-6)
 (Applied Probability and Statistics for Engineers)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ที่ฤษฎีีค์วามน่าจิะเป็น	และการแจิกแจิงที่างสัถึิติ ตัวแปรสุ่ัม	
การอนุมานผลที่างสัถิึติ	การที่ดสัอบสัมมติฐาน	การวิเค์ราะห์ค์วาม
แปรปรวน การถึดถึอย์เชิีงเส้ันและสัหสััมพัันธ์์ การนำาสัถิึติมาประย์ุกต์ใช้ี
กับงานด้านอุตสัาหกรรม

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 กระบวนุการผลิัตสูำาหร่บวิศึวกรอุตสูาหการ 3(2-3-5)
 (Manufacturing Process for Industrial Engineers)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	610203	วัสัดุวิศวกรรม	

ที่ฤษฎีีและแนวคิ์ดเกี�ย์วกับกรรมวิธี์การผลิตที่างอุตสัาหกรรม	
ด้วย์วัสัดุประเภที่อโลหะ	และ	โลหะ	เช่ีน	งานพัลาสัติก	การหล่อ	การตี	
การขึ�นร้ปโลหะแผ่น	การแปรร้ปโลหะด้วย์เค์รื�องจัิกรกลและการเชืี�อม	ข้อ
จิำากัดสัำาหรับการแปรร้ปและการขึ�นร้ป	การศึกษาค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง
วัสัดุและกรรมวิธี์การผลิต	รวมถึึงหลักการพืั�นฐานด้านต้นทุี่นการผลิต

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 เธอร์โมไดนุามิกส์ู 3(3-0-6)
 (Thermodynamics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

สัมบัติของสัารบริสุัที่ธิ์�	งานและค์วามร้อน	ก๊าซีอุดมค์ติ	กฎีข้อ
ทีี่�หนึ�งและข้อทีี่�สัองของเธ์อร์โมไดนามิกส์ั	เอนโที่รปี	พืั�นฐานการถ่ึาย์เที่
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ค์วามร้อนและการแปลงพัลงังาน	ค์วามไม่สัามารถึย้์อนกลับได้และอะเวเล
บิลิตี�	วัฏิจัิกรค์ารโ์นต	์วัฏิจัิกรกำาลังกา๊ซี	วฏัิจัิกรที่ำาค์วามเย์น็	ค์วามสััมพัันธ์์
ต่าง	ๆ	ที่างเธ์อร์โมไดนามิกส์ั	ก๊าซีผสัม	ปฏิิกิริย์าเค์มี

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.

612225 หล่ักการพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา 3(3-0-6)
 (Principle of Electrical Engineering)

เง่�อนุไข : 
สัำาหรับนักศึกษาหลักส้ัตรวิศวกรรมศาสัตร์ทุี่กสัาขาวิชีา	
ย์กเว้นสัาขาวิชีาวิศวกรรมไฟัฟ้ัา
องค์์ประกอบของวงจิรไฟัฟ้ัา	กฎีพืั�นฐานที่างไฟัฟ้ัา	วงจิร

ไฟัฟ้ัากระแสัตรง	วงจิรไฟัฟ้ัากระแสัสัลับ	ระบบไฟัฟ้ัา	3	เฟัสั	หน่วย์และ
มาตรฐานของการวัดที่างไฟัฟ้ัา	เค์รื�องมือวัดและวิธี์การใช้ีเค์รื�องมือวัดพืั�น
ฐานที่างไฟัฟั้า	ที่ฤษฎีีและการวิเค์ราะห์หม้อแปลงไฟัฟั้า	หลักการของ
เค์รื�องจัิกรกลหมุน

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 ปฏิบ่ติการหล่ักการพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา 1(0-3-1)
 (Principle of Electrical Engineering Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	
	 612225	หลักการพืั�นฐานที่างวิศวกรรมไฟัฟ้ัา

ปฏิิบัติการซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	612225	หลักการพืั�น
ฐานที่างวิศวกรรมไฟัฟ้ัา

The	experiments	topics	related	to	612225.

615107 หล่ักการพ่�นุฐานุวิชาชีพวิศึวกรรม 3(3-0-6)
 (Principle of Engineering Profession)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 

วิชีาชีีพัวิศวกรรม	วิชีาชีีพัวิศวกรรมค์วบค์ุม	การแก้ปัญหาที่าง
วิศวกรรม	การที่ดลองและการที่ดสัอบ	การสืั�อค์วามหมาย์สัำาหรับวิศวกร
พืั�นฐานที่างค์ณิตศาสัตร์และวิที่ย์าศาสัตร์	ทัี่กษะที่างด้านการบริหาร
สัำาหรับวิศวกร	ค์อมพิัวเตอร์กับงานวิศวกรรม	งานวิศวกรรมกับ
ผลกระที่บด้านสิั�งแวดล้อม	จิรรย์าบรรณของวิศวกร

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 กฎหมายอุตสูาหกรรมแลัะพาณิชยกรรม 3(3-0-6)  
 (Industrial and Commercial Laws)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างกฎีหมาย์และการประกอบธุ์รกิจิ กฎีหมาย์
ทีี่�เกี�ย์วข้องกับพัาณิชีย์กรรม	กฎีหมาย์แพ่ังและพัาณิชีย์์ลักษณะนิติกรรม	
สััญญา	ละเมิด	ประกันภัย์	ตัวแที่น	ก้้ย์ืมเงิน	ค์ำ�าประกัน	จิำานอง	จิำานำา	ตั�ว
เงิน	ห้างหุ้นส่ัวนและบริษัที่	กฎีหมาย์บริษัที่มหาชีน กฎีหมาย์เกี�ย์วกับการ
ใช้ีเช็ีค์	ภาษีอากรเบื�องต้นลิขสิัที่ธิ์�	และสัิที่ธิ์บัตร	การระงับข้อพิัพัาที่ที่าง
ธุ์รกิจิและกฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประกอบอตุสัาหกรรม	อาทิี่	กฎีหมาย์
แรงงานและค์วามปลอดภัย์	กฎีหมาย์โรงงานและสิั�งแวดล้อม	กฎีหมาย์
เกี�ย์วกับการจิดที่ะเบีย์นเค์รื�องจัิกร	กฎีหมาย์เกี�ย์วกับพัาณิชีย์อิเล็กที่รอนิ
กส์ั และมาตรฐานผลิตภัณฑ์์	อุตสัาหกรรม	กฎีหมาย์วิศวกรและจิรรย์า
บรรณวิชีาชีีพั	

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 
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registering machine, laws e-commerce and laws for engineers 
and professional ethics.

615109 ปฏิบ่ติการวิศึวกรรมอุตสูาหการ 1(0-3-1)
 (Industrial Engineering Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 อย์้่ในดุลย์พิันิจิของสัาขาวิชีา

ปฏิิบัติการเค์รื�องจัิกรกลตัดปาดผิว	การวัดและอุปกรณ์การวัด	
การที่ดสัอบแบบไมท่ี่ำาลาย์	สิั�งบกพัรอ่งในโลหะ	การปรบัปรงุและที่ดสัอบ
คุ์ณสัมบัติที่างกาย์ภาพัโลหะวิศวกรรม	กรรมวิธี์การผลิต	ปฏิิบัติการด้าน
การศึกษาการที่ำางานในอุตสัาหกรรมเที่ค์โนโลยี์	การเชืี�อมโลหะการเชืี�อม
ด้วย์วิธี์ใช้ีก๊าซีปกค์ลุม การเชืี�อมพัลาสัติก พัร้อมเขีย์นราย์งานประกอบ

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 การฝึกฝีม่อช�าง 2(0-6-2)
 (Workshop Practices)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

หลักการและการใช้ีเค์รื�องมือกลในโรงงาน	ค์วามปลอดภัย์ใน
การใช้ีเค์รื�องมือและวินัย์การปฏิิบัติงานในโรงงาน	การฝัึกปฏิิบัติงานพืั�น
ฐานในโรงงาน	งานตะไบ	งานตัด	งานเจิาะ	งานเชืี�อมแก๊สัและไฟัฟ้ัา

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 ปฏิบ่ติการวิศึวกรรมเคัร่�องกลั 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ปฏิิบัติการด้านกลศาสัตร์วิศวกรรม	กลศาสัตร์ของแข็ง	

กลศาสัตรเ์ค์รื�องจิกัรกล	และพืั�นฐานเธ์อรโ์มไดนามกิสั	์พัรอ้มเขีย์นราย์งาน
ประกอบ

Experimental works in mechanics of machinery, 
automatic control and engineering materials.

610205 การฝึกงานุวิศึวกรรม 1(0-240-0)
 (Engineering Practice)
 เง่�อนุไข	:	ต้องเป็นนักศึกษาทีี่�ลงที่ะเบีย์นมาแล้วไม่น้อย์กว่า	2		
	 ใน	3	ของจิำานวนหน่วย์กิต	ทัี่�งหลักส้ัตร	หรือได้รับการค์วาม	 		
	 เห็นชีอบจิากสัาขาวิชีา

ปฏิิบัติการฝึักงานในหน่วย์งานหรือสัถึานประกอบการต่างๆ	
ของภาค์รัฐหรือเอกชีน	ที่ี�เกี�ย์วกับงานด้านวิศวกรรมอุตสัาหการ	โดย์มี
เวลาการปฏิิบัติงานไม่น้อย์กว่า	240	ชัี�วโมง

Practice in government and private sectors with 
respect	to	the	field	of		Industrial	engineering	with	working	period	
of	at	least	240	hours.

(คั) กลุั�มวิชาหล่ักทั่างวิศึวกรรมศึาสูตร์
615201 วิศึวกรรมซ�อมบำารุง 3(3-0-6)
 (Maintenance Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 ผ่านการศึกษา	615105	ค์วามน่าจิะเป็นและสัถิึติประย์ุกต์
	 สัำาหรับวิศวกร

การซ่ีอมบำารุงที่างอตุสัาหกรรม และแนวค์ดิการซีอ่มบำารุงรักษา
ที่วีผลที่ี�ทีุ่กค์นมีส่ัวนร่วม	(TPM)	สัถิึติการส้ัญเสีัย์	การวิเค์ราะห์ค์วามเชืี�อ
ถืึอได้	การซ่ีอมแซีมได้และการหาใช้ีงานได้	การหล่อลื�น	ระบบซ่ีอมบำารุง
เชิีงป้องกัน เที่ค์โนโลย์ีการเฝั้าสัังเกตสัภาวะการที่ำางาน การค์วบค์ุมการ
ซ่ีอมบำารุงและระบบการสัั�งงาน	การจัิดการการซ่ีอมบำารุง	บุค์ลากรและ
ที่รัพัย์ากร	การราย์งานผลการซ่ีอมบำารุง	ระบบการจัิดการบำารุงรักษาโดย์
ใช้ีค์อมพิัวเตอร์และดัชีนีชีี�วัดสัมรรถึนะ	การพััฒนาระบบการซ่ีอมบำารุง

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; 
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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 การใช้คัอมพิวเตอร์ช�วยในุการผลิัต 3(3-0-6)
 (Computer Aided Manufacturing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษาวิชีา	610204	การโปรแกรม
	 ค์อมพิัวเตอร์	และ	610201	เขีย์นแบบวิศวกรรม

ระบบค์วบคุ์มเชิีงตัวเลข	และหุ่นย์นต์อุตสัาหกรรมเที่ค์โนโลย์ี
กรุ๊ปและการประยุ์กต์ใช้ีงานในการวางแผนการผลิต	ตารางการผลิตและ
การรวมเอา	CAD/CAM	เข้าไปในระบบการผลิต	ตัวอย์า่งการใช้ีงานระบบ
ค์วบคุ์มเชิีงตัวเลข	และ	CAD/CAM	ที่างอุตสัาหกรรม

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 การศึึกษางานุอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Work Study)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 ผ่านการศึกษา	615105	ค์วามน่าจิะเป็นและสัถิึติประย์ุกต์
	 สัำาหรับวิศวกร

การศึกษางานที่ี�เกี�ย์วข้องกับเวลาและเค์ลื�อนไหว การปฏิิบัติ
และขั�นตอนกระบวนการทีี่�รวมถึึงการประย์กุต์หลักการของเศรษฐศาสัตร์
การเค์ลื�อนไหว	การใช้ีแผนภาพัและแผนภ้มิการไหลของกระบวนการ 
แผนภ้มิค์น-เค์รื�องจิักร	การศึกษาการเค์ลื�อนไหวระดับไมโค์ร การ
ออกแบบสัถึานีงาน	การศึกษาเวลาในการที่ำางาน การชีักตัวอย์่างงาน	
อัตราสัมรรถึนะระบบข้อม้ลมาตรฐานและการใช้ีเค์รื�องมือที่ี�สััมพัันธ์์กับ
งาน	เวลาเผื�อ	การหาเวลามาตรฐานและการศึกษางานที่างตรงและที่าง
อ้อม

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 วิศึวกรรมคัวามปลัอดภ่ย  3(3-0-6)
 (Safety Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ศึกษาหลักการป้องกันค์วามเสัีย์หาย์	การออกแบบ	วิเค์ราะห์
และค์วบคุ์มอันตราย์ของสัถึานีทีี่�ปฏิิบัติงานและองค์์ประกอบมนุษย์์	
เที่ค์นิค์เกี�ย์วกับระบบค์วามปลอดภยั์	หลักการจัิดการค์วามปลอดภยั์	การ
ป้องกันอัค์คี์ภัย์	การค์วบคุ์มเสีัย์ง	การป้องกันรังสีั	ค์วามปลอดภัย์เกี�ย์วกับ
ไฟัฟ้ัา	อันตราย์จิากเค์รื�องจัิกร	งานซ่ีอมบำารุงกับค์วามปลอดภัย์	และการ
ป้องกัน	กฎีหมาย์เกี�ย์วกับค์วามปลอดภัย์

Study of loss prevention principles; design, analysis, 
and control of workplace hazard, human element; system 
safety	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 การคัวบคุัมคุัณภาพ  3(3-0-6)
 (Quality Control)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษา	615105	ค์วามน่าจิะเป็นและสัถิึติประย์ุกต์
	 สัำาหรับวิศวกร

แนวค์วามคิ์ด	และวิวัฒนาการด้านคุ์ณภาพั	การจัิดการด้าน
คุ์ณภาพั	การประยุ์กต์วิธี์การที่างสัถิึติในการค์วบคุ์มกระบวนการและการ
วิเค์ราะห์ค์วามสัามารถึของกระบวนการ	การจัิดการค์วบคุ์มคุ์ณภาพัและ
กระบวนการ	เที่ค์นิค์การค์วบคุ์มคุ์ณภาพั	ค์วามเชืี�อถืึอได้ที่างวิศวกรรม
สัำาหรับกรรมวิธี์การผลิต

Quality	concept	and	evolution	of	quality	control	
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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 การออกแบบแผนุการทั่ดลัองสูำาหร่บวิศึวกร  3(3-0-6)
 (Experimental Design for Engineers)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ่านการศึกษา	615105	ค์วามน่าจิะเป็นและสัถิึติประย์ุกต์
	 สัำาหรับวิศวกร

ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างปัจิจัิย์ในระบบงานอุตสัาหกรรมและ
ปัญหาการวิเค์ราะห์ที่างสัถิึติและการออกแบบการที่ดลองในงาน
อุตสัาหกรรม	แบบจิำาลองที่างค์ณิตศาสัตร์ขั�นส้ังการวิเค์ราะห์ตัวแปรผิว
สัะท้ี่อนและวิธี์การที่าก้ชิี

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 เศึรษฐศึาสูตร์วิศึวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Economy)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

หลักการเศรษฐศาสัตร์วิศวกรรม	หลักการเกี�ย์วกับต้นทุี่นเพืั�อ
การตัดสิันใจิ	การค์ำานวณดอกเบี�ย์	วิธี์การเปรีย์บเทีี่ย์บเพืั�อการตัดสิันใจิ	
ค่์าเสืั�อมราค์า	ผลกระที่บของภาษีอากรต่อการตัดสิันใจิ	การวิเค์ราะห์
ต้นทุี่น	การวิเค์ราะห์การที่ดแที่นที่รัพัย์์สิัน	การวิเค์ราะห์ภาย์ใต้อัตรา
เงินเฟ้ัอ	การประมาณค์่าทีี่�เกิดจิากภาษีเงินได้และการวิเค์ราะห์ค์วามไว	
การตัดสิันใจิภาย์ใต้ค์วามเสีั�ย์งและค์วามไม่แน่นอน

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 การวิเคัราะห์ต้นุทุั่นุอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Cost Analysis)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ 
	 :ผ่านการศึกษา	 วิชีา	615501	เศรษฐศาสัตร์วิศวกรรม

พืั�นฐานของบัญชีีต้นทุี่น	 การเงินในแง่ของการจัิดการ
อุตสัาหกรรม	ต้นทีุ่นมาตรฐานและต้นทีุ่นที่างตรง	การค์วบค์ุมต้นทีุ่น	
เศรษฐศาสัตร์ด้านการวางแผน	และการดำาเนินงานอุตสัาหกรรม	เหตุผล
และการตัดสิันใจิสัำาหรับการลงทุี่นในโค์รงการอุตสัาหกรรม	หลักเกณฑ์์
การลดต้นทุี่น

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 การวิจ่ิยดำาเนิุนุงานุ  3(3-0-6)
 (Operations Research)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

แนะนำาระเบีย์บวิธี์ของการวิจัิย์ดำาเนินงาน	เพืั�อแก้ปัญหาที่าง
วิศวกรรมอุตสัาหการแนวใหม่	โดย์เน้นการใช้ีแบบจิำาลองที่างค์ณิตศาสัตร์
การเขีย์นโปรแกรมเชิีงเส้ัน	ระเบีย์บวิธี์ซิีมเพัล็กซ์ี	ระเบีย์บวิธี์บิ�กเอ็ม	แบบ
จิำาลองการขนส่ังที่ฤษฎีีของเกมส์ั	ที่ฤษฎีีแถึวค์อย์	แบบจิำาลองวัสัดุค์งค์ลัง
และการจิำาลองกระบวนการตัดสิันใจิ

An introduction to the methodology of operation 
research in new model industrial solving problem, emphasis 
on the use of mathematical models, linear programming, 
simplex	method,	Big-M	method,	transportation	models,	games	
theory,	queuing	theory,	inventory	model,	and	simulation	in	
dicision making process.

615602 การวางแผนุแลัะคัวบคุัมการผลิัต 3(3-0-6)
 (Production Planning and Control)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

แนะนำาระบบการผลิต	 องค์์ประกอบของการผลิตที่าง
อุตสัาหกรรม	และกระบวนการทีี่�ใช้ีในการผลิต	เที่ค์นิค์การพัย์ากรณ์	การ
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จัิดการและค์วบค์มุวัสัดุค์งค์ลงั	การวางแผนการผลติ	การวเิค์ราะห์ต้นทุี่น
และกำาไรเพืั�อการตัดสิันใจิ	การจัิดตารางการผลิต	การจัิดสัมดุลสัาย์
งานการประกอบ	การค์วบคุ์มการผลิต	การจัิดการโค์รงการ	และการ
วิเค์ราะห์แผนภ้มิเพิัร์ที่	–	ซีีพีัเอ็ม

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 โคัรงงานุวิศึวกรรมอุตสูาหการ 1 1(0-3-1)
 (Industrial Engineering Project 1)
 เง่�อนุไข	:	เป็นนักศึกษาชัี�นปีทีี่�	4	หรือได้หน่วย์กิตเท่ี่ากับ	
	 นักศึกษาชัี�นปีทีี่�	4

โดย์ทีี่�นักศึกษาเป็นราย์บุค์ค์ลหรือเป็นราย์กลุ่ม	(ที่ี�ได้รับค์วาม
เห็นชีอบจิากสัาขาวชิีาและเปน็ไปตามระเบยี์บของมหาวทิี่ย์าลัย์)	เป็นการ
นำาค์วามร้้ที่างด้านวิศวกรรมอุตสัาหการและสัาขาอื�นๆ ทีี่�เกี�ย์วข้องมา
ดำาเนนิการแกปั้ญหาที่ี�เกดิขึ�นจิริงหรอืเกดิจิากกรณศึีกษา	โดย์นักศกึษาจิะ
ต้องมีอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาตามกลุ่มวิชีาทีี่�สันใจิเพืั�อให้ค์ำาแนะนำา	จิากนั�น
นักศกึษาจิะตอ้งศกึษาค์วามร้พื้ั�นฐานที่ี�เกี�ย์วข้องรวมทัี่�งสับืค์น้ภ้มิหลังของ
งานทีี่�เกี�ย์วข้องกับโค์รงงาน	ที่ำาการวางแผนการที่ำางาน	พิัจิารณาประโย์ชีน์
ทีี่�ค์าดว่าจิะได้รับเมื�อโค์รงงานสัำาเร็จิในการดำาเนินงานของนักศึกษาต้องมี
หลักฐานการเข้าพับและปรึกษากับอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาไม่น้อย์กว่า	10	ค์รั�ง
จึิงจิะมีสิัที่ธิ์สัอบค์วามก้าวหน้าซึี�งมีเนื�อหาและวิธี์การดำาเนินโค์รงการ
ชัีดเจิน	และมีการประเมินผลโดย์ค์ณะกรรมการสัอบโค์รงงาน	

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 โคัรงงานุวิศึวกรรมอุตสูาหการ 2 2(0-6-2)
 (Industrial Engineering Project 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา
	 615701	โค์รงงานวิศวกรรมอุตสัาหการ	1

โค์รงงานต่อเนื�องจิากโค์รงงานวิศวกรรมอุตสัาหการ	1	นักศึกษา
จิะต้องดำาเนินการโค์รงการตามแผนทีี่�วางไว้	ที่ำาการศึกษาและที่ดลองเพืั�อ
ให้สัำาเร็จิตามวัตถุึประสังค์์ทีี่�ตั�งไว้และค์ณะกรรมการจิะที่ำาการประเมินผล
เมื�อโค์รงการเสัร็จิสัมบ้รณ์แล้ว	โดย์นักศึกษาจิะต้องนำาเสันอบรรย์าย์สัรุป
วิธี์การดำาเนินการโค์รงการอย์่างละเอีย์ดและสัรุปผลที่ี�ได้จิากการดำาเนิน
โค์รงการตามหลักการของวิศวกรรมอุตสัาหการ	พัร้อมทัี่�งข้อเสันอแนะ
โดย์ระหว่างภาค์การศึกษาต้องมีหลักฐานการเข้าพับและปรึกษากับ
อาจิารย์ที์ี่�ปรึกษาไม่นอ้ย์กว่า	10	ค์รั�งและจิะต้องจัิดส่ังปริญญานิพันธ์์ฉบับ
สัมบ้รณ์เมื�อจิบภาค์การศึกษา	(ร้ปแบบและจิำานวนเล่มตามระเบีย์บการ
ของมหาวิที่ย์าลัย์)

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	).

615703 การวางผ่งโรงงานุอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Plant layout)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษา
	 615501	เศรษฐศาสัตร์วิศวกรรม

การวิเค์ราะห์	การออกแบบการวางผังโรงงานเบื�องต้น	การ
จัิดการวัสัดุ	ปัจิจัิย์เชิีงเศรษฐศาสัตร์และสิั�งแวดล้อม	การค์ัดเลือกเค์รื�อง

538



มืออุปกรณ์และกระบวนการ	ธ์รรมชีาติของปัญหาการวางผังโรงงาน
อุตสัาหกรรม	การคั์ดเลือกที่ำาเลสัถึานทีี่�ตั�งโรงงาน	การวิเค์ราะห์ผลิตภัณฑ์์
	ร้ปแบบพืั�นฐานของการบริการเพืั�อการวางผังโรงงานและสิั�งอำานวย์ค์วาม
สัะดวก	กฎีหมาย์และข้อบังคั์บทีี่�เกี�ย์วข้องกับการวางผังโรงงาน	และการ
ใช้ีโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์ในการวางผังโรงงาน

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) กลุั�มวิชาเล่ัอกทั่างวิศึวกรรมศึาสูตร์ 
(ง.1) กลุั�มคัวามรู้ด้านุว่สูดุแลัะกระบวนุการผลิัต

615203 การคัวบคุัมไฮดรอลิักส์ูแลัะนิุวเมติกส์ู 3(2-3-5)
 (Hydraulics and Pneumatics Control)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	610202	กลศาสัตร์วิศวกรรม

กฎีพืั�นฐานขอบเขตของการประย์ุกต์	พิัสััย์ในการที่ำางานค์วาม
ได้เปรีย์บและเสัีย์เปรีย์บลักษณะสัถึิตย์์และพัลวัตของระบบ	พัร้อมทัี่�ง
ส่ัวนประกอบของไฮดรอลิกส์ัและนิวเมติกส์ั	การออกแบบวงจิรระบบเปิด
และระบบปิด	ปฏิิบัติการในห้องปฏิิบัติการ

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 กระบวนุการทั่างวิศึวกรรมการขึ�นุรูปว่สูดุ 3(3-0-6)
 (Forming Materials Process Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

กระบวนการขึ�นร้ปโลหะแบบต่าง	ๆ	การตีขึ�นร้ป	การดันขึ�น
ร้ปการอัดขึ�นร้ป	การดึงขึ�นร้ป	และการค์ำานวณหาแรง	แรงบิดและค์วาม
ดันทีี่�ใช้ี	การออกแบบชัี�นส่ัวนประกอบ	การเลือกวัสัดุที่ำาเค์รื�องมือ	และ

การเลือกกระบวนการผลิตเพืั�อประหย์ัด
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 กรรมวิธีการผลิัตข่�นุสููง 3(3-0-6)
 (Advanced Manufacturing Process)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	615106	กระบวนการ
	 ผลิตสัำาหรับวิศวกรอุตสัาหการ

กระบวนการที่างอุตสัาหกรรมการผลิตชัี�นม้ลฐาน	การหล่อ	การ
ชุีบ	การเชืี�อม	การปาดผิว	การขึ�นร้ป	การตรวจิสัอบ	และการวัดโลหะวิที่ย์า
ของการพัอกผิว	การขึ�นร้ปโลหะร้อนและเย็์น	วัสัดุ	พัลาสัติกและ
กรรมวิธี์การผลิตระบบกรรมวิธี์การผลิตสัมัย์ใหม่	การวางแผนดำาเนินงาน
และประเมินราค์า

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 คัอมพิวเตอร์ช�วยในุการออกแบบแลัะการผลิัต 1 3(2-3-5)
 (Computer Aided Design and Manufacturing 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :ผ่านการศึกษา
	 วิชีา	610204	การโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์

หลักการพืั�นฐานและการเขีย์นแบบด้วย์ค์อมพิัวเตอร์ภาพัใน
ระนาบภาพั	2	มิติ	ภาพั	3	มิติและกราฟัฟัิก	การประย์ุกต์ค์อมพิัวเตอร์
กราฟัฟิักกับกระบวนการผลิตและการใช้ีค์อมพิัวเตอร์ค์วบคุ์มเค์รื�องจัิกร
กลอุตสัาหกรรมเบื�องต้น

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 คัอมพิวเตอร์ช�วยในุการออกแบบแลัะการผลิัต 2 3(2-3-5)
 (Computer Aided Design and Manufacturing 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	615206	ค์อมพิัวเตอร์
	 ช่ีวย์ในการออกแบบและการผลิต1

การใช้ีค์อมพิัวเตอร์ออกแบบและวิเค์ราะห์งานวิศวกรรมกับ
ระบบการผลิต	หลักการพืั�นฐานของ	CAD/CAM	การใช้ีค์อมพัิวเตอร์
ค์วบคุ์มเค์รื�องจัิกรกลและกระบวนการผลิต	การใช้ีหุ่นย์นต์อุตสัาหกรรม	
การเชืี�อมโย์งข้อม้ลระหว่าง	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 การวิเคัราะห์แลัะออกแบบผลิัตภ่ณฑ์์แลัะกระบวนุการ 3(2-3-5)
 (Analysis for Product Design and Process)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

หลักการและที่ฤษฎีีที่างวิศวกรรม	การวิเค์ราะห์และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์์และกระบวนการผลิต	การพิัจิารณาและการตัดสิันใจิเลือก
กระบวนการผลิต	ปฏิิบัติการ	การวิเค์ราะห์ผลิตภัณฑ์์และกระบวนการ
ผลิตด้วย์โปรแกรมสัำาเร็จิร้ป

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) กลุั�มคัวามรู้ด้านุระบบงานุแลัะคัวามปลัอดภ่ย
615303 การยศึาสูตร์สูำาหร่บวิศึวกรอุตสูาหการ 3(3-0-6) 
 (Ergonomics for Industrial Engineers)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	
	 615105	ค์วามน่าจิะเป็นและสัถิึติประยุ์กต์สัำาหรับวิศวกร

การจัิดสัภาพัการที่ำางาน	วิธี์ที่ำางานและสัถึานที่ี�ที่ำางานให้เหมาะ
สัมกับลักษณะของงานและผ้้ปฏิิบัติงาน	ขนาดสััดส่ัวนร่างกาย์มนุษย์์และ
การออกแบบ	ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่างค์นกับเค์รื�องจัิกรค์วามสัามารถึในการ
ที่ำางานของมนุษย์์	งานซีำ�าซีาก	งานกะ	ค์วามเค์รีย์ด	ค์วามล้า	ค์วามแข็ง
แรงของร่างกาย์	ค์วามที่นที่านของร่างกาย์	แนวที่างแก้ปัญหาด้านกาย์

ศาสัตร์ในสัถึานทีี่�ที่ำางาน
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 การจ่ิดการโลัจิิสูติกส์ูแลัะโซ�อุปทั่านุ 3(3-0-6)
 (Logistics and Supply Chain Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

บที่บาที่ของโลจิิสัติกส์ัและโซ่ีอุปที่านในองค์์กรและอตุสัาหกรรม
การจัิดการไหลของวัตถุึดิบและวัสัดุค์งค์ลัง	การบริหาร	การขนสั่ง	การ
ผลิต	การจิดัซืี�อและค์ลงัสันิค์า้	การพัย์ากรณแ์ละวางแผนในโซ่ีอุปที่าน	ตวั
ขับเค์ลื�อนและอุปสัรรค์ในโซ่ีอุปที่านพัร้อมกับวิธี์การค์วบคุ์มประสิัที่ธิ์ภาพั
โลจิิสัติกส์ัและโซ่ีอุปที่าน

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 การจ่ิดการคัวามเสีู�ยง 3(3-0-6)
 (Risk Management)

วิชีาบังค์บก่อหน้า	:	ไม่มี
ปัจิจัิย์ทีี่�ก่อให้เกิดค์วามขัดแย์้งในการจัิดการเชิีงวิศวกรรม	

วิธี์การวิเค์ราะห์และการประเมินค์วามเสีั�ย์ง	การค์วบคุ์มค์วามเสีั�ย์ง	การ
วิเค์ราะห์ค์วามผิดพัลาดด้วย์ผังต้นไม้	การจัิดการค์วามเสีั�ย์งแบบไม่
แน่นอน

The	 factors	 affecting	 conflict	 in	 engineering	
management; analysis method and risk assessment, risk 
control, error analysis by tree diagram, uncertainty risk 
management.
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615306 ระบบสูารสูนุเทั่ศึเพ่�อการจ่ิดการ 3(3-0-6)
 (Management Information System)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :ผ่านการศึกษาวิชีา
	 610204	การโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์

บที่บาที่ของระบบข้อม้ลในการจัิดการและกระบวนการตัดสิัน
ใจิ	การพััฒนาของระบบข้อม้ลจิากการวางแผนและออกแบบโดย์ละเอีย์ด
ที่ฤษฎีีของระบบข้อม้ล	คุ์ณค่์าของข้อม้ลตัวอย่์างและการประย์กุต์	การใช้ี
ระบบข้อม้ล	และผลทีี่�มีต่อการปฏิิบัติการขององค์์การ

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 วิศึวกรรมระบบ 3(3-0-6)
 (System Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษา	
	 615601	การวิจัิย์ดำาเนินงาน

การศึกษาวิธี์การวิศวกรรมระบบ	หลักปฏิิบัติการวางแผน	การ
จัิดองค์์การและการจิดัการสัำาหรับออกแบบและ	ดำาเนินงานของระบบงาน
วิศวกรรมทีี่�ซัีบซ้ีอน

Method	of	system	engineering,	practice	to	planning,	
organization and management for design and operation of 
complex enginnering system.

615308 คัอมพิวเตอร์ในุงานุวิศึวกรรมอุตสูาหการ  3(2-3-5)
 (Computer in Industrial Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับการประยุ์กต์ใช้ีงานโปรแกรมสัำานักงาน
	การใช้ีงานโปรแกรมประยุ์กต์ในงานด้านเอกสัาร	ค์วามร้้เบื�องต้นในการ
กำาหนดร้ปแบบการเขีย์นราย์งาน	การสัร้างแม่แบบในงานเอกสัาร การใช้ี
งานโปรแกรมประยุ์กต์ในงานด้านตาราง ค์วามร้้เบื�องต้นในการกำาหนด
ส้ัตรค์ำานวณ และการประย์กุต์ใช้ีโปรแกรมเพืั�อการเก็บข้อม้ลการผลิต การ

ประมวลผลและการวางแผนการผลิตอย์่างง่าย์	การใช้ีงานโปรแกรม
ประย์ุกต์ในงานนำาเสันอ	การใช้ีเค์รื�องมือต่าง	ๆ	ในโปรแกรมประยุ์กต์ใน
งานนำาเสันอ	การใช้ีงานโปรแกรมประย์กุตใ์นงานฐานขอ้ม้ล	เพืั�อใช้ีในการ
จัิดการฐานข้อม้ลขององค์์กรขนาดเล็ก

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) กลุั�มคัวามรู้ด้านุระบบคุัณภาพแลัะผลิัตภาพ
615403 การประก่นุคุัณภาพทั่างอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Quality Assurance)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

หลักการประกันคุ์ณภาพั	ค์วามต้องการและข้อกำาหนดของ
ล้กค้์าและตลาด	การพััฒนาและจัิดการผลิตภัณฑ์์	การหาแหล่งต้นที่าง
และค์วามสััมพัันธ์์กับผ้้ส่ังมอบ	การประกันคุ์ณภาพัในกระบวนการผลิต	
การบริการและค์วามสััมพัันธ์์กับล้กค้์าค์วามรับผิดชีอบและการรับประกัน
ผลิตภัณฑ์์	การคุ้์มค์รองผ้้บริโภค์	ต้นทุี่นและระบบสัารสันเที่ศคุ์ณภาพั	การ
ตรวจิประเมินคุ์ณภาพั

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 การจ่ิดการคุัณภาพโดยรวม 3(3-0-6)
 (Total Quality Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ระบบการบริหารคุ์ณภาพัทีี่�ใช้ีในองค์์การเช่ีนระบบการประกัน
คุ์ณภาพั,ระบบ	ISO,	Benchmarking	และ	Six	Sigma	เป็นต้น	รวมถึึง
เที่ค์นิค์การบริหารค์วบคุ์มคุ์ณภาพัการผลิตโดย์ใช้ีสัถิึติเข้าช่ีวย์	โดย์เน้นให้
เห็นถึึงวิธี์การและเที่ค์นิค์ต่าง	ๆ	ทีี่�นำามาใช้ีในการค์วบคุ์มคุ์ณภาพัการผลิต
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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 การว่ดแลัะการบริหารผลิัตภาพ 3(3-0-6)
 (Productivity Measurement and Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

แนวคิ์ด	เค์รื�องมือและเที่ค์นิค์ในการวัดผลิตภาพัในระดับองค์์กร
ฝั�าย์และบุค์ลากร	ดัชีนีค์า่ชีี�วดั	การจัิดกลุ่มด้านสัารสันเที่ศและการราย์งาน	
การวิเค์ราะห์ข้อม้ลเพืั�อการตัดสิันใจิและการปรับปรุงนำาการวัดผลผลิต
ภาพัเข้าเป็นส่ัวนหนึ�งของการวัดผลการที่ำางาน	การเชืี�อมโย์งผลิตภาพักับ
ค์วามสัามารถึในการที่ำากำาไร	คุ์ณภาพัชีีวิตในการที่ำางาน	นวัตกรรม	
ประสิัที่ธิ์ผลและประสิัที่ธิ์ภาพั

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) กลุั�มคัวามรู้ด้านุเศึรษฐศึาสูตร์แลัะการเงินุ
615503 การศึึกษาคัวามเป็นุไปได้ของโคัรงการ 3(3-0-6)
 (Industrial Project Feasibility Study)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	615501	เศรษฐศาสัตร์วิศวกรรม

แนวคิ์ด	ที่ฤษฎีี	และหลักการทีี่�เกี�ย์วข้องกับการจัิดที่ำาโค์รงการ
ที่างด้านอตุสัาหกรรม	การวางแผนโค์รงการ	การศกึษาค์วามเปน็ไปไดแ้ละ
วิเค์ราะห์โค์รงการที่างด้านการตลาด	ที่างด้านเที่ค์นิค์	ที่างด้านการจัิดการ
	ด้านการเงิน	ที่างด้านเศรษฐศาสัตร์	ด้านสัังค์มและสิั�งแวดล้อม	การจัิดการ
ค์วามเสีั�ย์ง	การติดตามและประเมินผลโค์รงการและปัจิจัิย์อื�นๆ	ที่ี�
เกี�ย์วข้อง

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 เศึรษฐศึาสูตร์ประยุกต์ในุอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Applied Industrial Economics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ค์วามหมาย์และลักษณะของเศรษฐศาสัตร์จุิลภาค์ ค์วาม
สััมพัันธ์์ของเศรษฐศาสัตรจุ์ิลภาค์กบัการดำาเนนิงานอตุสัาหกรรม	อปุสังค์์
	อุปที่านและดุลย์ภาพัของตลาด	พัฤติกรรมของผ้้บริโภค์	การผลิตและ
ต้นทุี่นการผลิต	ที่ฤษฎีีหน่วย์ผลิต	ต้นทุี่นธุ์รกรรม	โค์รงสัร้างตลาด	
พัฤติกรรมการแข่งขันและการดำาเนินงานของหน่วย์ธุ์รกิจิ	การวิเค์ราะห์
และการพัย์ากรณ์อุปสังค์์	การตั�งราค์า	การวิเค์ราะห์โค์รงการลงทีุ่นที่าง
ธุ์รกิจิและอุตสัาหกรรม	การตัดสิันใจิภาย์ใต้ค์วามเสีั�ย์งและค์วามไม่แน่นอน
การวิ เค์ราะห์ภาวะเศรษฐกิจิเพืั�อการตัดสิันใจิในที่างธ์ุรกิจิและ
อุตสัาหกรรม	ที่ฤษฎีีแหล่งทีี่�ตั�งอุตสัาหกรรม	เค์รือข่าย์วิสัาหกิจิ	ปัจิจัิย์ทีี่�
มีผลต่อการพััฒนาอุตสัาหกรรม	และการเพิั�มขีดค์วามสัามารถึในการ
แข่งขันของธุ์รกิจิและอุตสัาหกรรมในเชิีงเศรษฐกิจิอุตสัาหกรรมในโลก
ปัจิจุิบัน

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.
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(ง.5) กลุั�มคัวามรู้ด้านุการจ่ิดการการผลิัตแลัะการดำาเนิุนุการ
615603 การคัวบคุัมว่สูดุคังคัล่ัง 3(3-0-6)
 (Inventory Control)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	615601	การวิจัิย์ดำาเนินงาน

ศึกษาระบบวัสัดุค์งค์ลัง	การสัร้างแบบจิำาลองที่างค์ณิตศาสัตร์
ของระบบวัสัดุค์งค์ลังเพืั�อศึกษาการเปลี�ย์นแปลงของอปุสังค์์และอุปที่าน
ต่าง	ๆ 	แบบจิำาลองพัลวตั การพัย์ากรณค์์วามตอ้งการลดีไที่ม	์(Lead	Time)	
และผลกระที่บของแบบจิำาลองทีี่�สัร้างขึ�น

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 เทั่คันิุคัการพยากรณ์ 3(3-0-6)
 (Forecasting Techniques)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

บที่บาที่ของการพัย์ากรณ์ในการจัิดการอุตสัาหกรรม	วิธี์การ	
พัย์ากรณ์เชิีงปริมาณ	วิธี์พัย์ากรณ์โดย์ใช้ีอนุกรมเวลา	วิธี์ถึดถึอย์แบบง่าย์
และแบบตัวแปรหลาย์ตัว	การพัย์ากรณ์โดย์ใช้ีแบบจิำาลองการวัดเชิีง
เศรษฐศาสัตร์	การเลือกวิธี์การเชิีงปริมาณทีี่�เหมาะสัมสัำาหรับสัถึานการณ์
ต่าง	ๆ 	ข้อจิำากัดของวิธี์การพัย์ากรณ์แบบต่างๆ	การใช้ีโปรแกรมสัำาเร็จิร้ป
สัำาหรับการพัย์ากรณ์

Role of forecast in industrial management, method 
quantitative,	forecast	in	time	series	methods,	simple	linear	
regression and multi factor, forecast by economic simulation, 
selection	quantitative	methods	suitable	for	orther	situation	,	
limit of methods forecasting, package program of forecasting.

615605 การใช้คัอมพิวเตอร์ในุการจิำาลัองสูถีานุการณ์ 3(3-0-6)
 (Computer Application in Simulation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านการศึกษาวิชีา	
	 615105	ค์วามน่าจิะเป็นและสัถิึติประย์กุต์สัำาหรับวิศวกร

พืั�นฐานการสัร้างแบบจิำาลองและการจิำาลองสัถึานการณ์	การ
สัร้างแบบจิำาลองของระบบทีี่�มีค์วามซัีบซ้ีอน	การวิเค์ราะห์และเลือกปัจิจัิย์

เข้า การสัรา้งตวัแปรสุ่ัม	การวเิค์ราะหผ์ลลพััธ์์	การออกแบบและการสัรา้ง
แบบจิำาลองที่างเลือกใหม่	ศึกษาวิธ์ีการสัร้างแบบจิำาลองและที่ำาโค์รงการ
ที่างอุตสัาหกรรมการผลิต	และบริการด้วย์โปรแกรมการจิำาลอง
สัถึานการณ์

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 การจ่ิดการโคัรงการ 3(3-0-6)
 (Project Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

หลักการที่างเที่ค์นิค์และการจัิดการโค์รงการในงานบริหาร
โค์รงการ	การวางแผนและการจัิดลำาดับงานของโค์รงการ	การจัิดลำาดับ
กิจิกรรมโดย์วิธี์เพิัร์ที่และซีีพีัเอ็ม	(PERT/CPM)	การเร่งโค์รงการ	การจัิด
ที่ำาต้นทุี่นและงบประมาณของโค์รงการ	การตรวจิติดตามและการค์วบคุ์ม
โค์รงการ	การประเมินและการปิดโค์รงการด้วย์ซีอฟัท์ี่แวร์สัำาหรับการ
จัิดการโค์รงการ	และการจิำาลองสัถึานการณ์เพืั�อการจัิดการค์วามเสีั�ย์ง

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 การจ่ิดการการผลิัต 3(3-0-6)
 (Operation Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาวิชีา	615601	การวิจัิย์ดำาเนินงาน

หลักการเบื�องต้นและหนา้ทีี่�ในการจิดัการผลิต	การวางแผนการ
จัิดการองค์์การ	การออกแบบระบบการผลิต	และค์วบค์ุมการผลิตทัี่�งใน
เชิีงคุ์ณภาพัและเชิีงปริมาณ	

The principles and function of manufacturing 
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management, organization planning, design system process 
and	qualitative	and	quantitative	production	control.
 
(ง.6) กลุั�มคัวามรู้ด้านุการบูรณาการวิธีการทั่างวิศึวกรรมอุตสูาหการ
615704 วิศึวกรรมคุัณคั�า 3(3-0-6)
 (Value Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 ผ่านการศึกษาวิชีา	615106	กระบวนการผลิตสัำาหรับวิศวกร
	 อุตสัาหการ

ประวติัค์วามเปน็มาของวศิวกรรมค์ณุค์า่	หลักการของวศิวกรรม
คุ์ณค่์า	การประย์ุกต์วิธี์การของวิศวกรรมค์ุณค่์า ในการวิเค์ราะห์การ
ออกแบบและการเลือกกรรมวิธี์การผลิตภัณฑ์์ ตลอดจินการจัิดซืี�อวัตถุึดิบ
เพืั�อลดตน้ทุี่นการผลติ โดย์ไม่ที่ำาให้คุ์ณค่์าของผลติภัณฑ์์ลดลง กรณศึีกษา
และการที่ดสัอบกับปัญหาจิริงทีี่�เกิดขึ�น

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 ห่วข้อพิเศึษในุงานุวิศึวกรรมอุตสูาหการ  3(3-0-6)
 (Special Topics in Industrial Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 อย์้่ในดุลพิันิจิของสัาขาวิชีาฯ

หัวข้อทีี่�น่าสันใจิในปัจิจุิบันและการพััฒนาใหม่	ๆ	ในสัาขาวิชีา
วิศวกรรมอุตสัาหการ	กรณีศึกษาของปัญหาในอุตสัาหกรรมหรืองานวิจัิย์
ขั�นพืั�นฐาน

Current interesting topics and new development in 
Industrial engineering, case study on problems in industry or 
basic research.

กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม
616101  ปฏิบ่ติการเคัมีวิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม 3(2-3-5)
 (Chemistry for Environmental Engineering)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

วิธี์การตรวจิวิเค์ราะห์ลักษณะสัมบัติของนำ�าและนำ�าเสีัย์	การเก็บ
และการรักษาสัภาพัตัวอย์่าง	ที่ักษะการวิเค์ราะห์เพืั�อลักษณะสัมบัติของ
นำ�าและนำ�าเสีัย์ทีี่�น่าเชืี�อถืึอ	การใช้ีเค์รื�องมือวิเค์ราะห์พืั�นฐานปฏิิบัติการ
วิเค์ราะหคุ์์ณภาพันำ�าและนำ�าเสัยี์	อาที่	ิของแข็ง	ดีโอ	บโีอด	ีซีีโอด	ีไนโตรเจิน
	ฟัอสัฟัอรัสั	ฯลฯ	การแปรผลและการประยุ์กต์ผลเชิีงปฏิิบัติสัำาหรับ
วิศวกรรมสิั�งแวดลอ้ม	เช่ีน	การปรบัปรงุค์ณุภาพันำ�า	การปรบัสัภาพัใหเ้ปน็ก
ลาง	การรวมตะกอนด้วย์สัารเค์มี	การกำาจัิดค์วามกระด้าง	และการด้ดติด
ผิวของถ่ึานกัมมันต์

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 ชีววิทั่ยาสูำาหร่บวิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Biology for Environmental Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

หลักการที่างชีีววทิี่ย์า	เซีลล์	และโค์รงสัรา้งของเซีลล์	การที่ำางาน
ของเอ็นไซีม์ในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วกับการย์่อย์สัลาย์สัารอินที่รีย์์	สัาหร่าย์	รา	และ
โปรโตซัีว	หลักการของแบค์ทีี่เรีย์วิที่ย์า	เมตาโบลิซึีม	การเจิริญเติบโตและ
การค์วบค์ุมแบค์ที่ีเรีย์	โค์ลิฟัอร์มแบค์ที่ีเรีย์	แนวค์วามค์ิดพืั�นฐานที่าง
นิเวศวิที่ย์า	ระบบนิเวศวิที่ย์านำ�าจืิดและภาวะมลพิัษในแหล่งนำ�า	บที่บาที่
ของจุิลินที่รีย์์ในกระบวนการบำาบัดนำ�าเสีัย์แบบชีีววิที่ย์าและการ
เปลี�ย์นแปลงร้ปร่างที่างชีีววิที่ย์า	ค์วามร้้พืั�นฐานที่างพิัษวิที่ย์า

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 
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onto process biological wastewater treatment process and 
change of biological structure; and basic knowledge of 
toxicology.

616201 ปฏิบ่ติการแลัะกระบวนุการเฉพาะหนุ�วยสูำาหร่บ 3(3-0-6)
 วิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม 1   
 (Unit Operations and Processes for    
  Environmental Engineering 1)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ดุลมวลและถัึงปฏิิกรณ์	เกณ์การเลือกกระบวนการในการ

ปรับปรุงค์ุณภาพันำ�า	และบำาบัดนำ�าเสัีย์	การปฏิิบัติการเฉพัาะหน่วย์ที่าง
กาย์ภาพัในการปรับคุ์ณภาพันำ�าและบำาบัดนำ�าเสีัย์	การถ่ึาย์โอนแก๊สั	การ
ลอย์ตัว	การปรับให้เท่ี่า	การเติมอากาศ	การตกตะกอนที่างสัารเค์มี	โค์แอ
กก้เลชัีนและฟัล็อกค้์เลชัี�น	การฆ่่าเชืี�อโรค์

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 ปฏิบ่ติการแลัะกระบวนุการเฉพาะหนุ�วยสูำาหร่บ 3(3-0-6)
 วิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม 2 
 (Unit Operations and Processes for    
  Environmental Engineering 2)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
หลักการวเิค์ราะหก์ระบวนการ	เค์รื�องปฏิิกรณแ์บบไหลตามกนั

และแบบกวนต่อเนื�อง	การบำาบัดนำ�าเสีัย์ที่างเค์มีและชีีวภาพั	กระบวนการ
บำาบัดแบบใช้ีออกซิีเจินและไม่ใช้ีออกซิีเจิน	การที่ำาให้เป็นกลาง	ระบบการ
เติบโตแบบแขวนลอย์และแบบเกาะติด	จิลนพัลศาสัตร์ชีีวเค์มีและการ
เติบโต	กระบวนการบำาบัดสัลัดจ์ิ

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.

กลุั�มวิชาหล่ักด้านุวิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม

616701 โคัรงงานุวิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม 1 1(0-3-1)
 (Environmental Engineering Project I)

เงื�อนไข	:	เป็นนักศึกษาชัี�นปีทีี่�	4	หรือเทีี่ย์บหน่วย์กิตได้เท่ี่ากับ		
นักศึกษา	ชัี�นปีทีี่�	4	และได้รับค์วามเห็นชีอบจิาก	 		
ค์ณะกรรมการบริหารหลักส้ัตร
โค์รงร่างทีี่�แสัดงวัตถุึประสังค์์	แนวค์วามคิ์ด	วิธี์การศึกษา

แผนการที่ำางาน	และงบประมาณราย์จ่ิาย์ของโค์รงงานในสัาขาวิศวกรรม
สิั�งแวดล้อม

Preparation of a proposal report showing objectives, 
concepts, methodology, work schedule and budgetary for a 
selected	project	in	the	field	of	environmental	engineering.

616702 โคัรงงานุวิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม 2 2(0-6-2)
 (Environmental Engineering Project II)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
616701	โค์รงงานวิศวกรรมสิั�งแวดล้อม	1
ดำาเนินการศึกษาโค์รงร่างงานวิศวกรรมสิั�งแวดล้อมทีี่�ผ่านค์วาม

เห็นชีอบแล้ว	และนำาเสันอผลการศึกษาเป็นงานในร้ปเล่ม
Conduct the study of environmental engineering in 

the	approved	project	and	presentation	of	major	findings	in	
form of project report.

616103 หล่ักการพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Fundamental of Environmental Engineering)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
มุมมองปัญหาสิั�งแวดล้อมแบบองค์์รวม	ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับ

มลพิัษที่างนำ�า	มลพัิษที่างอากาศ	มลพัิษที่างเสัีย์ง	ขย์ะม้ลฝัอย์	และขย์ะ
อันตราย์	การวิเค์ราะห์ถึึงสัาเหตุรวมถึึงมาตรการประเมินและแก้ไขปัญหา
มลพิัษต่างๆ	ระบบการบริหารจัิดการที่างด้านสิั�งแวดล้อม	ข้อกำาหนดและ
กฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการแก้ปัญหาที่างสิั�งแวดล้อม	

Class includes holistic view of environmental issues, 
introduction of water pollution, noise pollution, solid waste 
and hazardous waste, analysis of causes including measures 
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to address and resolve pollution, environmental management, 
laws and registrations relating to correction of environmental 
problems.

616203 การออกแบบทั่างวิศึวกรรมประปา 3(3-0-6)
 (Water Supply Engineering Design)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ปริมาณนำ�าทีี่�ต้องการ	แหล่งนำ�าผิวดินและนำ�าใต้ดิน	คุ์ณภาพันำ�า	

กระบวนการปรับปรุงคุ์ณภาพันำ�า	เช่ีน	การเติมอากาศ	การสัร้างและการ
รวมตะกอน	การตกตะกอน	การกรองแบบที่ราย์กรองช้ีาและที่ราย์กรอง
เร็ว	การฆ่่าเชืี�อโรค์และการกำาจัิดค์วามกระด้าง	การประเมินค์วามต้องการ
ใช้ีนำ�า	สัมรรถึนะของโรงจ่ิาย์นำ�า	ระบบจ่ิาย์นำ�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 การออกแบบทั่างวิศึวกรรมนุำ�าเสีูย 3(3-0-6)
 (Wastewater Engineering Design)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
มาตรฐานค์ุณภาพันำ�าทิี่�ง	ลักษณะของนำ�าเสีัย์จิากแหล่งต่างๆ	

หลักเกณฑ์์ในการเลือกระบบบำาบัดนำ�าเสีัย์	การออกแบบระบบแย์กด้วย์
ตะแกรง	ถัึงตกตะกอน	ถัึงเติมอากาศ	ระบบบำาบัดนำ�าเสีัย์แบบเลี�ย์งตะกอน
จุิลินที่รีย์์	ระบบบ่อเติมอากาศ	ระบบบำาบัดนำ�าเสีัย์แบบถึังกรองชีีวภาพั	
ระบบบ่อผึ�ง	ระบบแผ่นสััมผัสัชีีวภาพั

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 มลัพิษทั่างอากาศึแลัะการคัวบคุัม 3(3-0-6)
 (Air Pollution and Control)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
แหล่งกำาเนิดและผลกระที่บของมลพิัษที่างอากาศต่อสิั�งมีชีีวิต

และวัสัดุ	กฎีเกณฑ์์และมาตรฐานสัำาหรับคุ์ณภาพัอากาศทัี่�วไป	การศึกษา
ข้อม้ลที่างอุตุนิย์มวิที่ย์าเพืั�อนำาไปใช้ีที่ำานาย์การแพัร่กระจิาย์ของมลพิัษใน
อากาศ	การหมุนเวีย์นสัารมลพิัษในบรรย์ากาศโลก	การใช้ีแบบจิำาลองเชิีง
ค์ณิตศาสัตรเ์พืั�อที่ำานาย์สัภาวะค์วามเข้มขน้ของสัารมลพัษิในอากาศ	การ
ปล่อย์สัารมลพิัษจิากแหล่งอย์้กั่บทีี่�และแหล่งเค์ลื�อนทีี่�	วิธี์วัดปริมาณมลพิัษ
ในอากาศ	

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 วิศึวกรรมขยะมูลัฝอย 3(3-0-6)
 (Solid Waste Engineering)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ลักษณะเฉพัาะที่างกาย์ภาพัและเค์มขีองขย์ะม้ลฝัอย์ชุีมชีน	การ

ออกแบบระบบการเก็บและการขนสั่งขย์ะม้ลฝัอย์	การออกแบบ
กระบวนการบำาบัดขย์ะม้ลฝัอย์	การออกแบบการฝัังกลับถ้ึกหลัก
สุัขาภิบาล	การหมักปุ�ย์	การเผาเป็นเถ้ึา	การลดและการนำาขย์ะม้ลฝัอย์
กลับมาใช้ี	การผลิตแก๊สัชีีวภาพัจิากขย์ะม้ลฝัอย์

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.
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616402 การจ่ิดการขยะอ่นุตราย 3(3-0-6)
 (Hazardous Waste Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
แหลง่กำาเนดิและลกัษณะของขย์ะ	หลักการที่างวศิวกรรมศาสัตร์

ในการจัิดการขย์ะ	เช่ีน	การจัิดเก็บ	การขนถ่ึาย์	การกำาจัิด	และการนำากลับ
มาใช้ีใหม่	การจิำาแนกประเภที่ของของเสีัย์เสีั�ย์งอันตราย์รวมถึึงการบำาบัด
และกำาจัิดของเสีัย์เสีั�ย์งอันตราย์

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 การประเมินุผลักระทั่บทั่างสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Environmental Impact Assessment)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
การพััฒนาวิธี์การประเมินผลกระที่บต่อสิั�งแวดล้อมที่างด้าน

อากาศ	นำ�า	เสีัย์ง	ชีีวภาพั	วัฒนธ์รรม	ที่รัพัย์ากร	เศรษฐกิจิ	สัังค์ม	คุ์ณค่์า
การใช้ีประโย์ชีน์ของมนุษย์์	และอื�นๆทีี่�เกี�ย์วข้อง	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง
งานด้านวิศวกรรมศาสัตร์และองค์์ประกอบสิั�งแวดล้อม	การวางแผนตรวจิ
วัดที่างด้านคุ์ณภาพัสิั�งแวดล้อม	การเฝ้ัาระวัง	การจัิดระบบองค์์การและ
สัถึาบันทีี่�เกี�ย์วข้องในงานจัิดการสิั�งแวดล้อม	การจัิดการระบบอุตสัาหกรรม
และชุีมชีน	การรักษาที่รัพัย์ากร	แนวที่างในการจิัดการและที่ำาให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย์	การศึกษากรณีตัวอย่์างทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประเมินผลกระ
ที่บต่อสิั�งแวดล้อม	

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 กฎหมายสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Environmental Law)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
กฎีหมาย์และมาตรฐานที่างสิั�งแวดล้อม	พัระราชีบญัญัตโิรงงาน

พัระราชีบัญญัติวัตถึุอันตราย์	พัระราชีบัญญัติส่ังเสัริมและรักษาค์ุณภาพั
สิั�งแวดลอ้มแหง่ชีาต	ิพัระราชีบญัญติัสัาธ์ารณสัขุ	การปฏิิบัติและการบงัค์บั
ใช้ีกฎีระเบยี์บ	สันธ์สัิัญญา	กฎีหมาย์	และระเบยี์บข้อบงัค์บัระหวา่งประเที่ศ
ทีี่�เกี�ย์วข้องกับสิั�งแวดล้อม	

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.

616601 สุูขาภิบาลัอาคัาร 3(3-0-6)
 (Building Sanitation)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ศึกษาการสัุขาภิบาลอาค์าร	ซึี�งรวมถึึงกฎีหมาย์และข้อกำาหนด	

การระบาย์อากาศ	แสังสัว่าง	การออกแบบระบบประปาอาค์าร	(นำ�าร้อน	
นำ�าเย์็น	และนำ�าดื�ม)	ที่่อระบาย์นำ�าและอากาศ	การป้องกันอัค์คี์ภัย์	การ
ระบาย์นำ�าท่ี่วม	นำ�าทิี่�งจิากอาค์าร	การกำาจัิดและทิี่�งขย์ะ

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.

กลุั�มวิชาเล่ัอกทั่างวิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอมแลัะวิศึวกรรมโยธา
 (1) กลุั�มวิชาเล่ัอกวิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอม
616104 การประยุกต์ใช้คัอมพิวเตอร์ในุงานุวิศึวกรรม 3(3-0-6)
 สิู�งแวดล้ัอม   
 (Computer Application for Environmental  Engineering)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
แนะนำาการใช้ีไมโค์รค์อมพิัวเตอร์เป็นอุปกรณ์ช่ีวย์ค์ำานวณใน

การวิเค์ราะห์ด้านวิศวกรรมสิั�งแวดล้อม	การวิเค์ราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรม
ประปา	เช่ีน	การไหลในท่ี่อระบาย์นำ�าโค์รงข่าย์จ่ิาย์นำ�าประปา	การวิเค์ราะห์
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ปัญหาอุที่กวิที่ย์า	การวิเค์ราะห์ชีลศาสัตร์	การออกแบบผลิตนำ�าประปา
และระบบบำาบัดนำ�าเสีัย์	การวิเค์ราะห์ท่ี่อปล่อย์นำ�าเสีัย์ในที่ะเล	แบบจิำาลอง
ค์ณิตศาสัตร์สัำาหรับการจัิดการคุ์ณภาพันำ�า	คุ์ณภาพัอากาศ	และมลพิัษที่าง
เสีัย์ง	เป็นต้น

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 วิศึวกรรมนิุเวศึวิทั่ยา 3(3-0-6)
 (Ecological Engineering)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
หลักการวิศวกรรมนิเวศวิที่ย์าในการจัิดการมลพัิษสิั�งแวดล้อม	

ระบบนิเวศบนบกและในนำ�า	การจิำาลองระบบนเิวศเพืั�อการบำาบัดของเสัยี์
และการฟืั�นฟ้ั	ชีนิดของของเสัีย์ทีี่�บำาบัดได้โดย์ใช้ีหลักการวิศวกรรม
นิเวศวิที่ย์า	ระบบบำาบัดของเสีัย์แบบธ์รรมชีาติ

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 การคัวบคุัมมลัพิษนุำ�าเสีูยอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Water Pollution Control)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ขบวนการผลิตของโรงงานอุตสัาหกรรมขนาดใหญ่	และลักษณะ

นำ�าเสีัย์ของโรงงาน	การลดปริมาณนำ�าเสีัย์ให้น้อย์ทีี่�สุัด	เที่ค์โนโลยี์สัะอาด	
เที่ค์โนโลย์ีการบำาบัด	กฎีหมาย์และข้อบังคั์บ

Class includes manufacturing processes and 
characteristics of their wastewater, wastewater minimization, 
clean technology, treatment technology, and laws and 
regulations.

616302 การคัวบคุัมเสีูยงแลัะการสู่�นุสูะเท่ั่อนุ 3(3-0-6)
 (Noise and Vibration Control)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
พัฤติกรรมของค์ลื�นเสีัย์ง	วิชีาการเค์รื�องมือและเกณฑ์์การวัด

เสีัย์งรบกวนและการสัั�นสัะเทืี่อน	ผลกระที่บของเสีัย์งรบกวนและการสัั�น
สัะเที่ือนต่อมนุษย์์และสิั�งแวดล้อม	กฎีหมาย์และข้อกำาหนดของการ
ค์วบคุ์มเสีัย์งรบกวนและการสัั�นสัะเทืี่อน	การใช้ีวัสัดุซัีบเสีัย์ง	และตัวขวาง
กั�นเสีัย์ง

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 สิู�งแวดล้ัอมแลัะพล่ังงานุ 3(3-0-6)
 (Environment and Energy)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
การหมุนเวีย์นพัลังงานของโลก	พัลังงานชีีวภาพัและระบบ

นิเวศวิที่ย์า	แหล่งพัลังงานต่างๆ	และจุิดเด่นเที่ค์โนโลยี์ในการผลิตพัลังงาน
กำาลังการผลิตและพัลังงานอาที่ิตย์์	พัลังงานกับปัญหาสิั�งแวดล้อม	เช่ีน	
มลพิัษค์วามร้อน	มลพิัษที่างอากาศ	กัมมันตภาพัรังสีั	และมลพิัษในร้ปแบ
บอื�นๆ	แนวโน้มของการใช้ีพัลังงานและการชีะลอการเพิั�มปริมาณ	การใช้ี
งานโดย์การอนุรักษ์

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 ระบบแลัะการจ่ิดการทั่างสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Environmental System Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
หลักการพิัจิารณาที่างระบบและการจัิดการที่างสิั�งแวดล้อม	รวม

ไปถึึงการจิัดลำาดับค์ามสัำาคั์ญก่อน-หลัง	การกำาหนดมาตรฐานและ
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บรรทัี่ดฐาน	ตัวบ่งชีี�และดัชีนี	ระบบข้อม้ล	การจัิดตั�งองค์์กร	การบังคั์บใช้ี
และหัวข้อที่างเศรษฐศาสัตร์สัำาหรับการค์วบคุ์มที่างสิั�งแวดล้อม	การตรวจิ
วัดและการป้องกันมลพิัษ	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 การจ่ิดการคัวามปลัอดภ่ยทั่างอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Safety Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

ธ์รรมชีาติของอุบัติเหตุทีี่�เกิดขึ�นในโรงงานอุตสัาหกรรมและ
ค์วามสัำาคั์ญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	การวางแผนเพืั�อค์วาม
ปลอดภัย์	เช่ีน	การกำาหนดแผนผังโรงงาน,	การป้องกันเค์รื�องจัิกรและการ
บำารุงรกัษา	ค์วามปลอดภยั์ในโรงงาน	การจิดัการแผนค์วามปลอดภยั์	การ
อบรมเรื�องค์วามปลอดภัย์	กรณีศึกษาเรื�องการวิเค์ราะห์อุบัติเหตุ	การตอบ
สันองต่อเหตุฉุกเฉินในมุมวิศวกรรมสิั�งแวดล้อม

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 การป้องก่นุมลัพิษ 3(3-0-6)
 (Pollution Prevention)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
กฎีหมาย์และข้อบังค์ับทีี่�เกี�ย์วข้องกับของเสัีย์อุตสัาหกรรม	

แนวที่างในการลดปริมาณของเสีัย์ให้เหลือน้อย์ทีี่�สุัด	การนำาของเสีัย์กลับ
มาใช้ีประโย์ชีน์ใหม่และใช้ีซีำ�า	การประยุ์กต์ใช้ีเที่ค์โนโลยี์สัะอาด	การ
วิเค์ราะห์วงจิรชีีวิตของวัสัดุ	การประเมินผลตอบแที่นที่างเศรษฐศาสัตร์
ของการป้องกันมลพิัษ

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 วิศึวกรรมสุูขภาพสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Environmental Health Engineering)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
หลักวิศวกรรมสุัขภาพัสิั�งแวดล้อม	ชุีมชีนและชีีวอนามัย์สิั�ง

แวดล้อมในทีี่�ที่ำางาน	มาตรฐานของสิั�งแวดล้อมและสัุขภาพัและค์วาม
ต้องการ	การประเมินผลกระที่บที่างสุัขภาพั	การประเมินค์วามเสีั�ย์งที่าง
สุัขภาพั	การประย์ุกต์ใช้ีหลักวิศวกรรมในการปกป้องสัุขภาพัสิั�งแวดล้อม	
ค์วามปลอดภัย์และการตอบสันองเหตุฉุกเฉิน

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) กลุั�มวิชาเล่ัอกวิศึวกรรมโยธา 
    (โคัรงสูร้าง ฐานุราก แลัะธรณีเทั่คันิุคั)
613301 ทั่ฤษฎีโคัรงสูร้าง 3(3-0-6)
 (Theory of Structures)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
613202	ค์วามแข็งแรงของวัสัดุ
การหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโค์รงสัร้างชีนิดกำาหนดได้

โดย์วิธี์สัถิึต	เส้ันอิที่ธิ์พัลของโค์รงสัร้างแบบค์านและแบบถัึกโดย์วิธี์การ
ค์ำานวณและวิธี์เขีย์นร้ป	การหาการโก่งตัวโค์รงสัร้างด้วย์วิธี์พืั�นทีี่�โมเมนต์	
วิธี์ค์านเสัมือน	วิธี์งานเสัมือน	วิธี์พัลังงานค์วามเค์รีย์ดและวิธี์แผนภาพัวิล
เลีย์ที่-โมร์	การวิเค์ราะห์เบื�องต้นสัำาหรับโรงสัร้างชีนิดกำาหนดไม่ได้โดย์วิธี์
สัถิึตโดย์วิธี์	ค์อนซิีซีเที่นซ์ีดีฟัอร์เมชัี�น

Introduction to structural analysis: type of structure, 
type	of	loaded,	analysis	of	reaction	by	equilibrium	equation	
and	geometric	method,	equilibrium	of	shear	forces	and	
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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 การวิเคัราะห์โคัรงสูร้าง 3(3-0-6)
 (Structural Analysis)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 613301	ที่ฤษฎีีโค์รงสัร้าง
การวิเค์ราะห์โค์รงสัร้างแบบอินดีเที่อร์มิเนที่ที่างสัถิึตประกอบ

ด้วย์	วิธี์การเปลี�ย์นร้ปสัอดค์ล้อง	วิธี์มุมลาดและการโก่ง	วิธี์การกระจิาย์
โมเมนต์	เส้ันอิที่ธิ์พัลของโค์รงสัร้างแบบอินดีเที่อร์มิเนที่	การวิเค์ราะห์
โค์รงสัร้างโดย์วิธี์ประมาณ	แนะนำาค์วามร้้เบื�องต้นที่างวิธี์วิเค์ราะห์
โค์รงสัร้างโดย์ใช้ีเมตริกซ์ีและการวิเค์ราะห์แบบพัลาสัติก

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 การออกแบบคัอนุกรีตเสูริมเหล็ัก 4(3-3-8)
 (Reinforced Concrete Design)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
613301	ที่ฤษฎีีโค์รงสัร้าง
วัสัดุค์อนกรีตและเหล็กเสัริม	ศึกษาพัฤติกรรมเบื�องต้นของแรง

ตามแนวแกน,	โมเมนต์ดัด,	โมเมนต์บิด	แรงเฉือน,	แรงยึ์ดเหนี�ย์ว	และแรง
กระที่ำาแบบผสัม	ศึกษาการออกแบบโค์รงสัร้างค์อนกรีต	ชิี�นส่ัวนโค์รงสัร้าง
ค์อนกรีตเสัริมเหล็กด้วย์วิธี์กำาลัง	และวิธี์หน่วย์แรงใช้ีงาน	ฝึักปฎิีบัติ
ออกแบบชิี�นส่ัวนค์อนกรีตเสัริมเหล็ก	และการกำาหนดราย์ละเอีย์ดการ
เสัริมเหล็ก

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 การออกแบบโคัรงสูร้างไม้แลัะเหล็ัก 4(3-3-8)
 (Timber and Steel Design)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
613301	ที่ฤษฎีีโค์รงสัร้าง
การออกแบบโค์รงสัร้างไม้	องค์์อาค์ารรับแรงดึงและแรงอัด	การ

ออกแบบองค์์อาค์ารรับแรงดัด	ค์านไม้ประกอบ	การออกแบบจุิดต่อ	โดย์
วิธี์การออกแบบหน่วย์แรงทีี่�ย์อมให้	การออกแบบโค์รงสัร้างเหล็ก	องค์์
อาค์ารรับแรงดึง	องค์์อาค์ารรับแรงอัด	ค์านเหล็กร้ปพัรรณ	องค์์อาค์ารรับ
แรงตามแกนและแรงดัดร่วมกัน	องค์์อาค์ารประกอบ	ค์านขนาดใหญ่	การ
ออกแบบจุิดต่อด้วย์ใช้ีหมุดย์ำ�าหรือสัลักเกลีย์ว	การออกแบบจุิดต่อด้วย์การ
เชืี�อม	โดย์วิธี์การออกแบบหน่วย์แรงทีี่�ย์อมให้	(Allowable	Stress	Design;	
ASD.)	และโดย์วิธี์การออกแบบตัวค้์ณค์วามต้านที่านและนำ�าหนัก	(Load	
and	Resistance	Factor	Design;	LRFD.)	การออกแบบในภาค์ปฏิิบัติ	:	
ปฏิิบัติการออกแบบโค์รงสัร้างไม้และปฏิิบัติการออกแบบโค์รงสัร้างเหล็ก
พัร้อมทัี่�งเขีย์นแบบขย์าย์องค์์อาค์ารและจุิดต่อด้วย์

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 ปฐพีกลัศึาสูตร์ 3(3-0-6)
 (Soil Mechanics)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
613202	ค์วามแข็งแรงของวัสัดุ
การกำาเนิดของดิน	ส่ัวนประกอบของดิน	คุ์ณสัมบัติพืั�นฐานที่าง

ด้านวิศวกรรมของดิน		การจิำาแนกประเภที่ของดิน	การสัำารวจิดิน	การ
ไหลซึีมของนำ�าในดินค์วามเค์้นในดิน	คุ์ณสัมบัติที่างด้านแรงเฉือนของดิน
เม็ดละเอยี์ดและเมด็หย์าบ	แรงดนัที่างดา้นขา้ง	การที่รดุตวัและที่ฤษฎีีการ
ย์บุอัดตัว	เสัถีึย์รภาพัค์วามลาดชัีน	ที่ฤษฎีีกำาลังแบกที่านของดิน
	 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 ปฏิบ่ติการปฐพีกลัศึาสูตร์ 1(0-3-2)
 (Soil Mechanics Laboratory)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
ต้องผ่านหรือเรีย์นค์วบกับวิชีา	613401	ปฐพีักลศาสัตร์
ปฎิีบัติการที่ดลองทีี่�สััมพัันธ์์กับที่ฤษฎีีทีี่�ได้ศึกษาในราย์วิชีา	

613401	ปฐพีักลศาสัตร์	ได้แก่	การที่ดสัอบกลศาสัตร์ของดินในสันามและ
ในห้องปฎิีบัติการ	ซึี�งเป็นไปตามวิธี์ที่ดสัอบแบบมาตราฐาน	เพืั�อค์ำานวณ
หาคุ์ณสัมบัติของดินที่างวิศวกรรม	เช่ีน	การหาค่์าขีดจิำากัดและดัชีนีอัตตะ
เบิร์กของดิน	 การบดอัดดิน	 การหาการกระจิาย์ของเม็ดดิน	
ค์วามถ่ึวงจิำาเพัาะ	ค์วามสัามารถึในการซึีมผ่าน	การที่ดสัอบหาค์วามหนา
แน่นในสันาม	การที่ดสัอบอัตราส่ัวนแรงธ์ารค์าลิฟัอร์เนีย์	การที่ดสัอบแรง
อัดแบบไม่ถ้ึกจิำากัด	การที่ดสัอบแรงเฉือนแบบโดย์ตรง	การที่ดสัอบแรง
เฉือนด้วย์การบิดด้วย์ใบมีด	4	แฉก	การที่ดสัอบการอดัตัวค์าย์นำ�า	และการ
ที่ดสัอบแรงอัดสัามแกน

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.

วิศึวกรรมศึาสูตรบ่ณฑิ์ต สูาขาวิชาวิศึวกรรมคัอมพิวเตอร์
 2.1) วิชาแกนุ จิำานุวนุ 30 หนุ�วยกิต	ประกอบด้วย์กลุ่มวิชีาดังต่อ
ไปนี�

 วิชาแกนุทั่างวิศึวกรรม 
 2.1.1) กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างคัณิตศึาสูตร์ จิำานุวนุ 6 หนุ�วยกิต 
ประกอบด้วย์ราย์วิชีาดังต่อไปนี�
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
619101 คัณิตศึาสูตร์วิศึวกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เวกเตอร์	3	มิติ	ลิมิต	ค์วามต่อเนื�อง	การหาค่์าอนุพัันธ์์	และกา
รอินที่ิเกรตของฟัังก์ชัีนค์่าเป็นจิำานวนจิริงและฟัังก์ชัีนค์่าเวกเตอร์ของ
ตัวแปรจิริง	ฟัังก์ชัีนและการนำาไปใช้ีงาน	เที่ค์นิค์การอินทิี่เกรตและการ
ประย์ุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสัาขา
 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.

619102 คัณิตศึาสูตร์วิศึวกรรม 2 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 เค์ย์เรีย์น	619101	ค์ณิตศาสัตร์วิศวกรรม	1
	 อินที่กิรัลเชิีงเสัน้	อินที่กิรลัไมต่รงแบบ	การประย์กุตใ์ช้ีอนพัุันธ์์
กำาหนดแนะนำาการแก้อนุพัันธ์์เบื�องต้น	และการนำาไปใช้ีงาน	การอุปนัย์
เชิีงค์ณิตศาสัตร์	ลำาดับและอนุกรมของตัวเลข	การกระจิาย์อนุกรมเที่ย์เ์ลอ
ร์ของฟัังก์ชัีน	จิำานวนเชิีงซ้ีอน	และการประยุ์กต์ในงานวิศวกรรมแต่ละ
สัาขา
 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 and its applications.
 
2.1.2)กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างฟิัสิูกส์ู จิำานุวนุ 3 หนุ�วยกิต	ประกอบด้วย์
ราย์วิชีาดังต่อไปนี�
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
619104  ฟิัสิูกส์ูท่ั่�วไป 3(2-2-6)
 (General Physics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แรงและการเค์ลื�อนทีี่�	งานและพัลังงาน	ระบบของอนุภาค์	การ
เค์ลื�อนทีี่�แบบหมุน	และวัตถุึเกร็ง	สััมพัันธ์ภาพั	การเค์ลื�อนทีี่�แบบฮาร์โม
นิกและค์ลื�นกล	ที่ฤษฎีีจิลน์ของแก๊สัและอุณหพัลศาสัตร์	กลศาสัตร์
ของไหล	การประย์ุกต์ค์วามร้้พืั�นฐานด้านฟิัสิักส์ัในการศึกษาด้าน
วิศวกรรมศาสัตร์
 Force and motion; work and energy; system of 
particles; rotational motion and rigid body; harmonic motion 
and mechanical waves; kinetic theory of gases and 
thermodynamics;	fluid	mechanics;	application	of	basic	physics	
in engineering studies.

551



 2.1.3) กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างเคัมี จิำานุวนุ 3 หนุ�วยกิต ประกอบ
ด้วย์ราย์วิชีาดังต่อไปนี�
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
619105  เคัมีท่ั่�วไป 3(2-2-6)
 (General Chemistry)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปริมาณสัารสััมพัันธ์์	ที่ฤษฎีีอะตอม	คุ์ณสัมบัติของแก๊สั	
ของเหลว	ของแข็งและสัารละลาย์	สัมดุลเค์มี	สัมดุลไอออน	จิลนศาสัตร์
เค์มี	โค์รงสัร้างอิเล็กที่รอนิกส์ัของอะตอม	พัันธ์ะเค์มี	คุ์ณสัมบัติของธ์าตุ
ตามตารางธ์าตุ	ธ์าตุเรพัรีเซีนเที่ทีี่ฟั	อโลหะ	โลหะที่รานซิีชัีน
 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.

 2.1.4) กลุั�มวิชาแกนุทั่างวิศึวกรรมศึาสูตร์ จิำานุวนุ  18  หนุ�วยกิต
ประกอบด้วย์ราย์วิชีาดังต่อไปนี�
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
619106  คัอมพิวเตอร์แลัะ IoT เบ่�องต้นุ 3(3-0-6)
 (Introduction to Computer and IoT)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ตรรกะ	ตรรกะแบบบ้ลีน	เลขค์ณิตค์อมพิัวเตอร์เบื�องต้น	ขั�น
ตอนวิธี์เบื�องต้นและโค์รงสัร้างข้อม้ล	ปัญหาในการค้์นหาและการจัิดเรีย์ง
ข้อม้ล	กองซ้ีอนและซัีบร้ทีี่น	การเรีย์กซีำ�า	ระบบย์่อย์ของค์อมพิัวเตอร์	
หน่วย์นับข้อม้ลด้านค์อมพิัวเตอร์	อุปกรณ์รับเข้า/ส่ังออกข้อม้ล	ระบบ
ปฏิิบัติการ	เค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์ในเบื�องต้น	และ	Internet	of	Things	
(IoT)
 logic, Boolean logic, Basic arithmetic of computer , 
Basic algorithm and data structure, Problems of data searching 
and sorting, Stack and subroutine, Recursion, Computer 
subsystem, Counting unit in computer data, Data input / output 
device, Operating system, Basic of computer networks and 
Internet	of	Things	(IoT)

619107 พ่�นุฐานุวงจิรไฟัฟ้ัา แลัะอิเล็ักทั่รอนิุกส์ู 3 (3-0-6)
 (Fundamental of Electrical and Electronic   
 Circuit)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วงจิรไฟัฟั้ากระแสัตรง	วงจิรไฟัฟั้ากระแสัสัลับแบบ	1	เฟัสั 
และ3	เฟัสั	องค์์ประกอบของวงจิรไฟัฟ้ัา	กฎีของโอห์ม	วงจิรอนุกรม	วงจิร
ขนาน	วงจิรผสัม	ค์วามต้านที่าน	ค์วามเหนี�ย์วนำา		ค์วามจุิไฟัฟ้ัา	เฟัสัเซีอร์
ไดอะแกรม	อุปกรณ์และการต่อวงจิรอิเล็กที่รอนิกส์ัพืั�นฐาน	ออปแอมป์
และการประย์ุกต์ใช้ีงานออปแอมป์
	 Direct	current	circuit,	1-phase	and	3-phase	alternating	
current circuits, Electrical circuit components, Ohm’s law, 
Serial	circuit,	Parallel	circuit,	Mixed	cycle,	Resistance,	Inductance,	
Electric	capacity,	Phaser	diagram,	Equipment	and	connection	
for basic electronic circuits, Op amp and Op amp applications

619108 ปฏิบ่ติการพ่�นุฐานุวงจิรไฟัฟ้ัา แลัะอิเล็ักทั่รอนิุกส์ู  1(0-3-1)
 (Fundamental of Electrical and Electronic   
 Circuit Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	หรือเรีย์นค์วบกับ
	 วิชีา	619107	พืั�นฐานวงจิรไฟัฟ้ัา	และอิเล็กที่รอนิกส์ั
	 ปฏิิบัติการซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	619107	พืั�นฐานวงจิร
ไฟัฟ้ัา	และอิเล็กที่รอนิกส์ั
	 Laboratory	activities	in	accordance	with	619107	
Fundamental of Electrical and Electronics Circuits

619109 การว่ดแลัะเคัร่�องม่อว่ดทั่างไฟัฟ้ัา 3(3-0-6)
 (Electrical Instruments and Measurements)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 เค์ย์เรีย์น	619107	พืั�นฐานวงจิรไฟัฟ้ัา	และอิเล็กที่รอนิกส์ั
	 หน่วย์และมาตรฐานของอุปกรณ์	ค์วามเทีี่�ย์งตรง	มาตรวัดไฟั
สัลับและไฟัตรง	การวัดกระแสั	แรงดัน	และกำาลังไฟัฟั้า	ที่รานสั์ดิวเซีอร์
แบบต่างๆและการประย์ุกต์ใช้ีงาน	การวัดที่างแม่เหล็ก	ออสัซีิลโลสัโค์ป	
เค์รื�องมือวัดแบบดิจิิทัี่ล
	 Unit	and	standard	of	the	equipment,	Precision,	AC	
and	DC	meter,	Measuring	of	current,	voltage,	and	power,	
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Various	transducers	and	applications,	Magnetic	measurement,	
Oscilloscope, Digital measuring instrument

619110 ปฏิบ่ติการการว่ดแลัะเคัร่�องม่อว่ดทั่างไฟัฟ้ัา 1(0-3-1)
 (Electrical Instruments and Measurements   
 Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	หรือเรีย์นค์วบกับ
	 วิชีา	619109	การวัดและเค์รื�องมือวัดที่างไฟัฟ้ัา
	 ปฏิิบัติการที่ดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	619109	การ
วัดและเค์รื�องมือวัดที่างไฟัฟ้ัา
 Experimental operation for consistent with the 
subjects	of	619109	Electrical	Instruments	and	Measurements.

619111 ไมโคัรคัอนุโทั่รลัเลัอร์ 3(3-0-6)
 (Microcontroller)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 โค์รงสัร้างสัถึาปัตย์กรรมของไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์	ชุีดค์ำาสัั�ง
ภาษาของไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์	การเขีย์นโปรแกรมหน่วงเวลา	การเขีย์น
โปรแกรมอินเที่อร์รัปต์	หน่วย์อินพุัต-เอาต์พุัต	การสืั�อสัารข้อม้ลแบบขนาน
และแบบอนุกรม	การเชืี�อมต่อไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์กับจิอ	LCD	กับ	LED	
แบบ	7	สั่วน	กับ	LED	แบบด็อดเมที่ริก	การเชืี�อมต่อกับไมโค์รสัวิตซ์ีและ
เมที่ริกสัวิตซี์	การนำาไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์ไปใช้ีค์วบค์ุมการที่ำางานของสั
เต็ปปิ�งมอเตอร์	ดีซีีมอเตอร์	เป็นต้น
	 Microcontroller	architecture,	the	set	of	language	
instruction for microcontroller, Time delay programming, 
Interrupt programming, Input-output unit, Parallel and serial 
data communication, the connecting of a microcontroller to 
the	LCD	screen	with	a	7-segment	LED	and	a	dot	matrix	LED,	
the connection of microswitches and matrix switches, the 
using of microcontrollers for controlling stepping motor, DC 
motor, etc.

619112 ปฏิบ่ติการไมโคัรคัอนุโทั่รลัเลัอร์ 1(0-3-1)
 (Microcontroller Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์นหรือเรีย์นค์วบกับ

	 วิชีา	619111	ไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์
	 ปฏิิบัติการที่ดลองซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับ	วิชีา	619111	
ไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์
	 Laboratory	experiments	in	accordance	with	619111	
microcontrollers.

619113 เขียนุแบบวิศึวกรรม ไฟัฟ้ัาแลัะอิเล็ักทั่อนิุกส์ู 3(2-3-5)
 (Electrical and Electronic Engineering Drawing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เรขาค์ณิตเชิีงพัรรณนา	การเขีย์นภาพัฉาย์ออร์โธ์กราฟิัก	การ
เขีย์นแบบออร์โธ์กราฟิัก	การเขีย์นภาพัและการอ่านภาพัสัามมิติ	ภาพัตัด
และสััญลักษณ์	การเขีย์นภาพัร่างด้วย์มือ	การเขีย์นแบบระบบด้วย์
โปรแกรมค์อมพิัวเตอร์เบื�องต้น		และการประยุ์กต์ใช้ีโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
ในการเขีย์นแบบที่างไฟัฟ้ัาและอิเล็กที่รอนิกส์ั
 Descriptive geometry, Orthographic writing, 
Orthographic	drawing,	3D	images	writing	and	reading,	Image	
cropping and symbolic, hand sketching, System drawing using 
basic computer programs and the application of computer 
programs in electrical and electronic drawing

 2.2)  หมวดวิชาเฉพาะด้านุ จิำานุวนุ 59 หนุ�วยกิต ประกอบด้วย์
กลุ่มวิชีาดังต่อไปนี�
 2.2.1 กลุั�มประเด็นุด้านุองค์ัการแลัะระบบสูารสูนุเทั่ศึ จิำานุวนุ 3 
หนุ�วยกิต 
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
619201 การจ่ิดการเทั่คัโนุโลัยีดิจิิท่ั่ลัเชิงธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Digital Technology Management for Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาการนำาระบบสัารสันเที่ศดิจิิทัี่ลต่างๆ	ทีี่�ใช้ีในการประกอบ
การธุ์รกิจิมาประย์ุกต์ใช้ีที่างการบริหารให้ค์รอบค์ลุมเนื�อหาวิชีาพืั�นฐาน
ของ	ระบบสัารสันเที่ศดจิิิทัี่ลที่างการจิดัการ	การตัดสิันใจิ	การจัิดการค์วาม
ร้้ของ	องค์์กร	และสัามารถึนำาเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศมาปรับใช้ีกับ	Value	
Chain	ของธ์ุรกิจิ	โดย์แนะนำาให้ร้้จัิกเที่ค์โนโลย์ีต่าง	ๆ	ในเบื�องต้น	อาที่ิ	
ระบบ	e-Commerce	ระบบ	ERP	ระบบ	CRM	ระบบ	Supply	Chain	
Management	การตลาดออนไลน์	โมเดลธุ์รกิจิออนไลน์	และค์วามร้้เบื�อง
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ต้นของการนำา	Best	Practice	ด้าน	IT	มาใช้ีบริหารในองค์์กร
 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.

2.2.2  กลุั�มเทั่คัโนุโลัยีเพ่�องานุประยุกต์ จิำานุวนุ 12 หนุ�วยกิต 
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

619202 ระบบฐานุข้อมูลั 3(2-2-6)
 (Database Systems)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	
	 619207	โค์รงสัร้างข้อม้ลและอัลกอริธึ์ม
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับฐานข้อม้ล	ค์วามเป็นมาและแนวคิ์ด	
ชีนิดของฐานข้อม้ล	การออกแบบฐานข้อม้ลโดย์ใช้ีตัวแบบเอ็นทิี่ตีรีเลชีัน
ชิีพั	การที่ำาบรรทัี่ดฐาน	ฐานข้อม้ลเชิีงสััมพัันธ์์	ภาษาเอสัคิ์วแอล	หลักการ
ระบบจัิดการฐานข้อม้ล	การปฏิิบัติการและการประย์ุกต์ใช้ีระบบจัิดการ
ฐานข้อม้ล
 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.

619203 การวิเคัราะห์ข้อมูลัขนุาดใหญ�แลัะคัลัาวด์คัอมพิวติ�ง 3(3-0-6)
 (Big Data Analytics and Cloud Computing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	
	 619205	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์	
	 และ	619207	โค์รงสัร้างข้อม้ลและอัลกอริธึ์ม
	 การวิเค์ราะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่	ภาพัรวมข้อม้ลขนาดใหญ่	
โค์รงสัร้างข้อม้ล	วิที่ย์าการข้อม้ล	วัฏิจัิกรการวิเค์ราะห์ข้อม้ล	ค้์นหาโดเมน

ธุ์รกิจิ	การเตรีย์มข้อม้ล	การวางแผนแบบจิำาลอง	การสัร้างแบบจิำาลอง	
สืั�อสัารผลลัพัธ์์	การดำาเนินการ	วิธี์วิเค์ราะห์ข้อม้ลโดย์ใช้ี	R	การวิเค์ราะห์
ข้อม้ลเชิีงสัำารวจิ	วธีิ์การที่างสัถึติิสัำาหรบัการประเมนิผล	ที่ฤษฎีีและวธีิ์การ
วิเค์ราะห์ขั�นส้ัง	การจัิดกลุ่ม	สัหสััมพัันธ์์	การถึดถึอย์	การถึดถึอย์โลจิิสัติก
	การจิำาแนกประเภที่	นาอิฟัเบย์	์การวินิจิฉัย์ของลักษณนาม	การวิเค์ราะห์
อนุกรมเวลา	แบบจิำาลอง	ARIMA	การวิเค์ราะห์ข้อค์วาม	เค์รื�องมือและ
เที่ค์โนโลย์กีารวิเค์ราะห์ขั�นส้ัง	MapReduce	และ	Hadoop	การวิเค์ราะห์
ในฐานข้อม้ล	การบ้รณาการการวิเค์ราะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่
 Big Data Analytics, Big Data Overview, Data Structures, 
Analyst Perspective on Data Repositories, Data Science, Data 
Analytics Lifecycle, Discovery Business Domain, Data Preparation, 
Model	Planning,	Model	Building,	Communicate	Results,	
Operationalize,	Data	Analytic	Methods	Using	R,	Exploratory	
Data	Analysis,	Statistical	Methods	for	Evaluation,	Advanced	
Analytical	Theory	and	Methods,	Clustering,	Association	Rules,	
Regression,	Logistic	Regression,	Classification,	Naive	Bayes,	
Diagnostics	of	Classifiers,	Time	Series	Analysis,	ARIMA	Model,	
Text Analysis, Advanced Analytics-Technology and Tools, 
MapReduce	and	Hadoop,	In-Database	Analytics,	Integration	
Big Data Analytics.

619204 ห่วข้อพิเศึษทั่างวิศึวกรรมคัอมพิวเตอร์ IoT 3(3-0-6)
 (Special Topics in IoT Computer Engineering )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หัวเรื�องทีี่�น่าสันใจิที่างวิศวกรรมค์อมพิัวเตอร์	IoT
 Interesting topics in computer engineering IoT.

619401 โคัรงงานุวิศึวกรรม 1 1(0-3-1)
 (Engineering Project I)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	
	 619212	การวิเค์ราะห์	ออกแบบ	และพััฒนา	ระบบ
	 และผลิตภัณฑ์์	IoT
	 นักศึกษาแตล่ะกลุ่มโค์รงงาน	(จิำานวนนักศึกษาต่อกลุ่ม	ขึ�นกับ
ระเบีย์บของค์ณะวิศวกรรมศาสัตร์)	จิะต้องสัรรหาอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาตาม
กลุ่มวิชีาทีี่�สันใจิเพืั�อเสันอหัวข้อโค์รงงาน	จิากนั�นกลุ่มนักศึกษาจิะต้อง
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ศึกษาค์วามเป็นไปได้ของโค์รงงานศึกษาค์วามร้้พืั�นฐานทีี่�เกี�ย์วข้องรวมทัี่�ง
สืับค์น้ภ้มิหลงัของงานที่ี�เกี�ย์วข้องกบัโค์รงงาน	ที่ำาการวางแผนการวจัิิย์และ
พััฒนาโค์รงงานดงักลา่ว	พิัจิารณาประโย์ชีนที์ี่�ค์าดว่าจิะได้รับเมื�อโค์รงงาน
สัำาเร็จิ	และจิะต้องที่ำาราย์งานค์วามคื์บหน้าของโค์รงงานตามแบบทีี่�ที่าง
ค์ณะวิศวกรรมศาสัตร์กำาหนด	ทัี่�งนี�หัวข้อโค์รงงานจิะต้องสัอดค์ล้องกับ
กลุ่มวิชีาทีี่�นักศึกษาเลือกเรีย์น
	 Students	in	each	project	group	(Number	of	students	
per group Subject to the regulations of the Faculty of 
Engineering),	must	be	consulted	by	an	advisor	according	to	
the subjects that are interested to propose the project topic. 
Then the student group must study the feasibility of the 
project, relevant basic knowledge, including searching for 
background of work related to the project, research planning 
and	development	of	the	project.	Define	the	benefits	that	will	
be received when the project is completed and report the 
project	progress	according	to	the	form	specified	by	the	Faculty	
of Engineering. The project subject must correspond to the 
subject group of the student selected.

619402 โคัรงงานุวิศึวกรรม 2 2(0-6-2)
 (Engineering Project II)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ่านราย์วิชีา	619401	โค์รงงานวิศวกรรม	1
	 ที่ำาการศึกษาที่ดลองและพััฒนาโค์รงงานตามหัวข้อทีี่�ได้เสันอ
ไว้ในโค์รงงานวิศวกรรม	1	เพืั�อให้สัำาเร็จิตามวัตถุึประสังค์์ทีี่�ตั�งไว้	และจิะ
ต้องจัิดส่ังปริญญานิพันธ์์ฉบับสัมบ้รณ์เมื�อจิบภาค์การศึกษา	(ร้ปแบบและ
จิำานวนเล่มให้ด้จิากค่้์มือการจัิดที่ำาโค์รงงานวิศวกรรมของค์ณะ
วิศวกรรมศาสัตร์)
 Students study, experiment and develop the project 
according	to	the	topics	proposed	in	engineering	project	1	to	
achieve the objectives set. Then, submit a complete thesis at 
the	end	of	the	semester.	(Format	and	number	of	books,	please	
see the Engineering Project Handbook of the Faculty of 
Engineering)

619403 การฝึกงานุวิศึวกรรม 0(0-1-200 ช่�วโมง)
 (Engineering Practice )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปฎิีบัติการฝึักงานในอุตสัาหกรรมทีี่�เกี�ย์วข้องกับสัาขา	ระหว่าง
ภาค์ฤด้ร้อน	โดย์ฝึักงานเป็นเวลาไม่น้อย์กว่า	200	ชัี�วโมง
	 Practice	internships	related	to	the	computer	field	
during	the	summer,	with	an	internship	of	no	less	than	200	
hours.

 2.2.3  กลุั�มเทั่คัโนุโลัยีแลัะวิธีการทั่างซอฟัต์แวร์ จิำานุวนุ 15 
หนุ�วยกิต 
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
619205 หล่ักการเขียนุโปรแกรมคัอมพิวเตอร์ 3(2-2-6)
 (Principles of  Computer Programming)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวค์วามคิ์ดพืั�นฐานของภาษาโปรแกรม	การเขีย์นโปรแกรม
โค์รงสัร้าง	ตัวแปร	ตัวปฏิิบัติการ	ฟัังก์ชัีนและหน่วย์รับเข้า/ส่ังออกข้อม้ล
	ค์ำาสัั�งค์วบคุ์มและค์ำาสัั�งปฏิิบัติการที่างภาษา	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างตัวแปร
	ตัวชีี�	และการใช้ีเนื�อทีี่�ในหน่วย์ค์วามจิำา	ตัวแปร	โลค์อลและโกลบอล	การ
ส่ังค่์าระหว่างฟัังก์ชีัน	สัตริงก์	แฟ้ัมข้อม้ล	การรับเข้า/ส่ังออกข้อม้ล	แถึว
ลำาดับประเภที่มิติเดีย์วและสัองมิติ	การออกแบบและการเขีย์นโปรแกรม
	การแก้จุิดบกพัร่องโปรแกรม
 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.

619206 ระบบปฏิบ่ติการ แลัะระบบปฏิบ่ติการเวลัาจิริง 3(2-2-6)
 (Operating Systems)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วิวัฒนาการและบที่บาที่หน้าทีี่�ของระบบปฏิิบัติการ	วิธี์การ
ที่ำางานและส่ัวนประกอบของโปรแกรมค์วบคุ์มระบบ	การที่ำางานทีี่ละ
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โปรแกรม	การที่ำางานพัร้อมกันหลาย์โปรแกรม	ระบบการแบ่งเวลา	หน่วย์
ค์วามจิำาชัี�วค์ราว	การจัิดสัรรที่รัพัย์ากรของระบบซึี�งรวมถึึงหน่วย์ค์วามจิำา
โปรเซีสัเซีอร์	อุปกรณ์และแฟัม้ข้อม้ล	ปัญหาพืั�นฐานที่ี�เกี�ย์วกับการที่ำางาน
ของโปรแกรมค์วบค์มุระบบ	จิงัหวะประสัานงาน	การกำาหนดลำาดับชัี�นงาน
	การแบ่งหน่วย์ค์วามจิำาแบบเสัมือน	การประมวลผลแบบขนาน	และค์ลา
วด์ค์อมพิัวติ�ง
 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 
and clound computing

619207 โคัรงสูร้างข้อมูลัแลัะอ่ลักอริธึม 3(2-2-6)
 (Data Structures and Algorithms)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 บที่บาที่ของอัลกอริธึ์มทีี่�ใช้ีในกระบวนการแก้ปัญหา	โค์รงสัร้าง
ข้อม้ล	แถึวลำาดับ	สัาย์ข้อม้ล	ราย์การโย์งสัแตค์	คิ์ว	ที่รี	ไบนารีที่รี	กราฟั	
การเรีย์งลำาดับข้อม้ล	และการค์้นหาข้อม้ล	กลย์ุที่ธ์์ในการแก้ปัญหา	การ
วิเค์ราะหค์์วามซีบัซ้ีอนของขั�นตอนวธีิ์	การออกแบบขั�นตอนวธีิ์สัำาหรบัการ
แก้ปัญหา	ประเภที่ของขั�นตอนวิธี์ที่างค์อมพิัวเตอร์
 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.

619208 การพ่ฒนุาโปรแกรมประยุกต์สูำาหร่บอุปกรณ์เคัล่ั�อนุทีั่�  
  3(2-2-6)
 (Mobile Application Programming)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	
	 619205	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 สัถึาปัตย์กรรมของอปุกรณเ์ค์ลื�อนที่ี�	การเขีย์นโปรแกรมสัำาหรบั
อุปกรณ์เค์ลื�อนทีี่�	การพััฒนาซีอฟัต์แวร์สัำาหรับอุปกรณ์เค์ลื�อนทีี่�	ออกแบบ

ส่ัวนติดต่อกับผ้้ใช้ี	โดย์ใช้ีเค์รื�องมือจิำาลองการที่ำางานบนอุปกรณ์เค์ลื�อนทีี่�
ให้สัามารถึที่ำางานได้บนเค์รื�องไมโค์รค์อมพัิวเตอร์	การแปลงไฟัล์ไปใช้ีใน
อุปกรณ์เค์ลื�อนทีี่�	การติดต่อข้อม้ลผ่านเซีอร์ฟัเวอร์จิำาลอง
	 Mobile	architecture.	Mobile	programming	concept.	
Mobile	application	development.	User-interface	design	by	
simulating	interface	on	microcomputer.	Mobile	data	handling	
through virtual server.

 2.2.4  กลุั�มโคัรงสูร้างพ่�นุฐานุของระบบ จิำานุวนุ 18 หนุ�วยกิต 
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
619209 คัณิตศึาสูตร์แบบไม�ต�อเนุ่�อง 3(3-0-6)
 (Discrete Mathematics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ที่ฤษฎีีกราฟั	ต้นไม้	และการค้์นหาโดย์ต้นไม้	ที่วิภาค์	ที่วิตรรก
	ฟัังก์ชัี�นตรรก	พีัชีค์ณิตแบบบ้ลีน	พีัชีค์ณิตของเซีที่ค์วามสััมพัันธ์์	วงจิร
ตรรก	พีัชีค์ณิตของเซีที่และสัาย์อักขระกลุ่มและกลุ่มย์่อย์	ฟัังก์ชัี�นในร้ป
ค์วามสััมพัันธ์์	สัมการผลต่างและฟัังก์ชัี�นเวีย์นเกิด
	 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.

619210 การสู่�อสูารข้อมูลัแลัะเคัร่อข�ายคัอมพิวเตอร์ 3(2-2-6)
 (Data Communications and Computer 
 Networks)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 องค์์ประกอบของระบบการสืั�อสัารข้อม้ล	ตัวกลางและอุปกรณ์
สัำาหรับการสืั�อสัาร	การสืั�อสัารแบบใช้ีสัาย์และการสืั�อสัารแบบไร้สัาย์	
เที่ค์โนโลย์ด้ีานการสืั�อสัารขอ้ม้ลแบบตา่งๆ	สัถึาปตัย์กรรมการสืั�อสัารและ
โปรโตค์อล	มาตรฐานโอเอสัไอ	โปรโตค์อลทีี่�ใช้ีในเค์รือข่าย์ต่าง	ๆ 	การแก้ไข
ปัญหาในการใช้ีงานเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์
	 Components	of	data	communication	systems.	Media	
and instruments relevant to data communications. Wired and 
wireless network communication. Types of data communications. 
Computer network architecture. Network protocal. OSI 
standard. Problem solving in computer network services.
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619211 ทั่ฤษฎีการคัำานุวณ 3(3-0-6)
 (Theory of Computation )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์ณิตศาสัตร์และสััญลักษณ์ทีี่�เกี�ย์วข้อง	แนวคิ์ดพืั�นฐานของ
ภาษา	ไวย์กรณ์	ออโตมาตา	ไฟัไนท์ี่ออโตมาตา	ไวย์ากรณ์ปกติ	ภาษาปกติ
	นิพัจิน์ปกติ	วิธี์ปั�มปิ�งเลมม่าสัำาหรับภาษาปกติ	ภาษาไม่พึั�งบริบที่	
ไวย์ากรณ์ไม่พึั�งบริบที่	วิธี์ปั�มปิ�งเลมม่าสัำาหรับภาษาไม่พึั�งบริบที่	การแปลง
ไวย์ากรณ์	ออโตมาตาแบบกดลง
	 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

619212 การวิเคัราะห์ ออกแบบ แลัะพ่ฒนุา ระบบแลัะผลิัตภ่ณฑ์์   
 IoT 3(3-0-6)
	 (IoT	products	and	system	analysis,	design,	and	
	 development)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวค์วามคิ์ดในการพััฒนาระบบ	และผลิตภัณฑ์์	IoT	ขั�นตอน
การวิเค์ราะห์	ออกแบบและวิจัิย์	ระบบผลิตภัณฑ์์	IoT	การสัำารวจิตลาด	
เที่ค์นิค์การรวบรวมค์วามต้องการ	การวิเค์ราะห์ค์วามต้องการ	เพืั�อการ
พััฒนาระบบและผลิตภัณฑ์์	การออกแบบระบบ	การออกแบบซีอฟัต์แวร์
	การออกแบบฮาร์ดแวร์	การออกแบบสั่วนติดต่อกับผ้้ใช้ี	การออกแบบ
ฐานข้อม้ล	การที่ดสัอบระบบ	ตามหลัก	PDCA	การมาตรฐานผลิตภัณฑ์์	
การที่ำาการตลาด	รวมทัี่�งร้ปแบบของการสัร้างราย์ได้
 System and IoT products development concepts, 
Process of analysis, design, and research of IoT product system, 
Market	survey,	requirement	gathering	techniques	and	analysis	
for system and product development, System design, Software 
design, Hardware design, User interface design, Database 
design, System testing, according to PDCA principles, Product 
standardization,	Marketing	and	revenue	model.

619213 วิศึวกรรมซอฟัต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	
	 619212	การวิเค์ราะห์	ออกแบบ	และพััฒนา	ระบบ
	 และผลิตภัณฑ์์	IoT
	 กระบวนการพััฒนาซีอฟัตแ์วร	์กลย์ทุี่ธ์์ในการพััฒนาซีอฟัตแ์วร์
	ระเบีย์บวิธี์การพััฒนาซีอฟัต์แวร์	การออกแบบเพืั�อการเวีย์นใช้ีและการ
บำารุงรักษา	การที่ดสัอบ	การประมาณต้นทุี่นซีอฟัต์แวร์	และการบริหาร
โค์รงการ
 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.

619214 การสู่�อสูารระบบอะนุาล็ัอกแลัะดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Analog and Digital Communication Systems)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ที่ฤษฎีีการสุ่ัมตัวอย์่างของสััญญาณ	สััญญาณประเภที่สุ่ัมและ
ไม่สุ่ัม	สััญญาณสุ่ัมแบบค์วามถีึ�ตำ�าผ่าน	ระบบเบสัแบนด์ดิจิิทัี่ล	การจัิดระดับ
เข้ารหัสั	การเข้ารหัสั	แหล่งกำาเนิดสััญญาณ	ระบบ	PCM	DM	และอื�นๆ	
ระบบผ่านแถึบดิจิิทัี่ล	ASK	PSK	FSK	วิธี์การเข้ารหัสัช่ีองสััญญาณ	การส่ัง
และการซิีงโค์รไนซ์ี
 Theory of sampling of signals, Random and non-
random	signal,	Low	frequency	random	signal	via	digital	
baseband,	Encoding	level,	Encryption,	Signal	source,	PCM	DM	
system and others, System via ASK PSK FSK Digital band, 
Channel encryption method, Sending and synchronizing.
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2.2.5  กลุั�มฮาร์ดแวร์แลัะสูถีาปัตยกรรมคัอมพิวเตอร์ จิำานุวนุ 14 
หนุ�วยกิต 
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
619215  การออกแบบวงจิรดิจิิท่ั่ลัแลัะวงจิรตรรกะ 3(3-0-6)
 (Digital Circuits and Logic Design )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ระบบตัวเลขและรหัสั		พีัชีค์ณิตของสัวิตชิีงฟัังก์ชัีน	อุปกรณ์สั
วิตชิีง		การลดที่อน	สัวิตชิีง	ให้น้อย์ทีี่�สุัด	การออกแบบตรรกะค์อมบิเนชัีน
นัล	หลักการเบื�องต้นของวงจิรซีีเค์วนเชีีย์ลแบบ	ซีิงโค์รนัสัและอะซีิงโค์
รนัสั		ฟัลิบฟัลอป	วงจิรแลตชี์	วงจิรฐานเวลา	วงจิรนับ	รีจิิสัเตอร์	ศึกษา
วงจิรแปลงสััญญาณ	D/A	และ	A/D	วงจิรหน่วย์ค์วามจิำาแบบต่างๆ	และ
การประย์ุกต์วงจิรดิจิิทัี่ลในงานระบบต่างๆ
 Number and code system, Algebra of switching 
functions,	Switching	equipment,	Switching	attenuation	to	a	
minimum, Logical combination design, Basic principles of 
sequential	and	asynchronous	sequential	circuits,	Flip	flop,	
Latch circuit, Timebase circuit, Counting circuit, Register, Study 
the converter circuit D/A and A/D, Various memory circuits 
and the application of digital circuits in various systems.

619216 ปฏิบ่ติการวงจิรดิจิิท่ั่ลัแลัะวงจิรตรรกะ 1(0-3-1)
 (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์นหรือเรีย์นค์วบกับ
	 วิชีา	619215	การออกแบบวงจิรดิจิิทัี่ลและวงจิรตรรกะ
	 ปฏิิบัติการที่ดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	619215	การ
ออกแบบวงจิรดิจิิทัี่ลและวงจิรตรรกะ
 The experimental operation which has related in line 
with	619215	Digital	Circuits	and	Logic	Design

619217 โคัรงสูร้างแลัะสูถีาปัตยกรรมคัอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Organization and Architecture)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วิวัฒนาการโค์รงสัร้างระบบค์อมพิัวเตอร์	ระบบตัวเลขทีี่�ใช้ีแที่น
ข้อม้ล	ภาษาเค์รื�อง	ภาษาแอสัแซีมบลี	หน่วย์ประมวลผล	การกำาหนดทีี่�
อย์้	่หน่วย์ค์วามจิำาและลำาดับชัี�นของหน่วย์ค์วามจิำา	หน่วย์ค์วามจิำา	การนำา

เข้าและส่ังออกข้อม้ล	สัถึาปัตย์กรรมค์อมพิัวเตอร์	ระบบการที่ำางานแบบ
มัลติโปรแกรมมิ�ง	มัลติที่าสักิ�งและแบบเสัมือน
 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.

619218 การออกแบบแลัะการติดต่�งเคัร่อข�ายการสู่�อสูารไร้
 สูาย 3(2-3-6)
 (Wireless LAN Communication Network 
 Installation and Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	
	 619210	การสืั�อสัารข้อม้ลและเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์
	 มาตรฐานของเค์รือข่าย์การสืั�อสัารไร้สัาย์และเค์ลื�อนทีี่�	อุปกรณ์
ในเค์รือข่าย์การสืั�อสัารไร้สัาย์	โพัรโที่ค์อลในเค์รือข่าย์การสืั�อสัารไร้สัาย์	
ร้ปแบบบริการเค์รือข่าย์การสืั�อสัารไร้สัาย์และเค์ลื�อนทีี่�	เค์รื�องมือและ
เที่ค์นิค์ในการสัร้างเค์รือข่าย์	การประยุ์กต์และบริหารจัิดการเค์รือข่าย์	
ประสิัที่ธิ์ภาพัและคุ์ณภาพัของบริการ	ซีอฟัต์แวร์ทีี่�ใช้ีในเค์รือข่าย์การ
สืั�อสัารไร้สัาย์และเค์ลื�อนทีี่�	และเที่ค์โนโลย์ทีีี่�เกี�ย์วข้อง
 Standards of wireless and mobile communication 
networks, the wireless communication network devices, 
Protocols in wireless communication networks, Wireless and 
mobile communication network service model, Tools and 
techniques	for	network	construction,	Network	application	and	
management,	Efficiency	and	quality	of	services,	Software	used	
in wireless and mobile communication networks and related 
technology.

619219 การโปรแกรมสูมองกลัฝังต่ว แลัะ IoT 3(3-0-6)
 (Embedded Systems and IoT Programming)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 เค์ย์เรีย์น	619111	ไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์
	 การประย์ุกต์ใช้ีงานพัอร์ตแบบขนาน	พัอร์ตแบบอนุกรม	การ
สืั�อสัารข้อม้ลแบบ	I2C	การเชืี�อมต่อระบบด้วย์สััญญาณแอนะล็อก	และ
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สััญญาณดิจิิทัี่ล	การประยุ์กต์ใช้ีไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์การเชืี�อมต่ออุปกรณ์
สันับสันุนเซีนเซีอร์และ	ที่รานดิวเซีอร์แบบต่างๆ	เช่ีน	การเชืี�อมต่อกับตัว
ตรวจิจัิบอุณหภ้มิ	ตรวจิจัิบแสังสัว่าง	ตรวจิจัิบการสัั�นสัะเทืี่อน	ตรวจิจัิบ
ค์วามชืี�น	ตรวจิจัิบระย์ะที่าง	ตรวจิจัิบเสีัย์ง	อื�นๆ	ให้สัามารถึสืั�อสัารผ่าน
แพัลที่ฟัอร์ม	IoT	ทัี่�งแบบ	เค์รือข่าย์ระย์ะใกล้	ระย์ะกลาง	และระย์ะไกล		
	 Applications	of	Parallel	port,	Serial	port,	I2C	data	
communication, System connection with analog and digital 
signals,	Microcontroller	application,	Connection	devices	
support different types of sensors and transducers such as 
Connection with temperature detectors, Light detection, 
Vibration	detection,	Moisture	detection,	Detecting	distance,	
Other sound detection etc. on IoT plateform via Short-range 
wireless,	Medium-range	wireless	and	Long-range	wireless.

619220  ปฏิบ่ติการโปรแกรมสูมองกลัฝังต่ว แลัะ IoT 1(0-3-1)
  (Embedded Systems and IoT Programming 
 Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์นหรือเรีย์นค์วบกับ
	 วิชีา	619219	การโปรแกรมสัมองกลฝัังตัวและ	IoT
	 ปฏิิบัติการที่ดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	619219	การ
โปรแกรมสัมองกลฝัังตัวและ	IoT
 Laboratory experiments with content consistent with 
the	subject	619219	Embedded	Systems	and	IoT	Programming.

 2.3)  กลุั�มวิชาเล่ัอกทั่างวิศึวกรรมคัอมพิวเตอร์ จิำานุวนุ 9 
หนุ�วยกิต	โดย์เลือกจิากวิชีาใดวิชีาหนึ�งดังต่อไปนี�
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
619301 บล็ัอกเชนุ 3(3-0-6)
 (Blockchain)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับบล็อกเชีน	ระบบแบบรวมศ้นย์์และ
กระจิาย์	เลเย์อร์ของบล็อกเชีน	ค์วามสัำาคั์ญของบล็อกเชีน	การที่ำางานของ
บล็อกเชีน	การอ่านรหัสั	ที่ฤษฎีีเกม	การที่ำางานของบิที่ค์อย์น์	การที่ำางาน
ของอีเธ์อเรีย์ม	การพััฒนาบล็อกเชีนแอพัพัลิเค์ชัี�น	การสัร้าง	Ethereum	
DApp

 Introduction to Blockchain, Centralized vs. 
Decentralized Systems, Layers of Blockchain , Blockchain 
Important,	How	Blockchain	Works,	Cryptography,	Game	Theory,	
How Bitcoin Works, How Ethereum Works, Blockchain 
Application Development, Building an Ethereum DApp.

619302 วิทั่ยาการข้อมูลัแลัะข้อมูลัอ่จิฉริยะ 3(2-2-6)
 (Data Science and Data Intelligence)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 เค์ย์เรีย์น	619202	ระบบฐานข้อม้ล
	 วิที่ย์าการข้อม้ลเบื�องต้น	นักวิที่ย์าการข้อม้ลและนักพััฒนา
ข้อม้ล	การสืับค้์นหรือการขุด	คุ์ณภาพัข้อม้ลหรือการล้างข้อม้ล	การสัร้าง
แบบจิำาลองขอ้ม้ล	การค์ดิแบบนกัวิที่ย์าการขอ้ม้ล	พััฒนาวธีิ์การที่ี�ดีในการ
ที่ำาค์วามเข้าใจิข้อม้ล	การใช้ีการคิ์ดเชิีงสัถิึติ	การเพิั�มค์วามสัามารถึที่างการ
ตลาด	การเรีย์นร้้อย์่างต่อเนื�อง	การกำาหนดวัตถึุประสังค์์	การรวบรวม
ข้อม้ล	การประมวลผลข้อม้ล	การสัำารวจิและการแสัดงข้อม้ล	การวิเค์ราะห์
ข้อม้ลและ	ใช้ีการเรีย์นร้้ของเค์รื�องกับข้อม้ล	การตัดสิันใจิขึ�นอย์้่กับค์วาม
เข้าใจิทีี่�ได้มา	สัถึิติ	ค์วามน่าจิะเป็น	การสัร้างแบบจิำาลองการที่ำานาย์	
แนวที่างการพััฒนาเพืั�อล้างข้อม้ล	การขุดข้อม้ล	การวิเค์ราะห์ที่างสัถึิติ
สัำาหรับผ้้พััฒนาฐานข้อม้ล	ค์วามก้าวหน้าและถึดถึอย์ของฐานข้อม้ล	การ
ที่ำานาย์ด้วย์โมเดลเชิีงเสัน้	การที่ำาใหเ้ปน็มาตรฐานสัำาหรบัการปรบัปรงุฐาน
ข้อม้ล	การพััฒนาและการประเมินฐานข้อม้ล	ฐานข้อม้ลกับเค์รือข่าย์
ประสัาที่เทีี่ย์ม	การส่ังเสัริมฐานข้อม้ล	การจิำาแนกฐานข้อม้ลโดย์ใช้ี
ซัีพัพัอร์ตเวกเตอร์แมชีชีีน	โค์รงสัร้างฐานข้อม้ลและการเรีย์นร้้ของ
เค์รื�อง	 	
 Introduction to Data Science, Data Scientist and Data 
developer,	Querying	or	mining,	Data	quality	or	data	cleansing,	
Data modeling, Advantages of thinking like a data scientist, 
Developing a better approach to understanding data, Using 
statistical thinking, Increased marketability, Perpetual learning, 
Declaring the Objectives, Collecting data, Processing data, 
Exploring and visualizing data, Analyzing the data and/or 
applying machine learning to the data, Deciding based upon 
acquired	insight,	Common	terminology,	Statistical	population,	
Probability, Predictive modeling, A Developer Approach to 
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Data	Cleaning,	Data	Mining	and	the	Database	Developer,	
Statistical Analysis for the Database Developer, Database 
Progression to Database Regression, Predicting with linear 
model, Regularization for Database Improvement, Database 
Development and Assessment, Databases and Neural 
Networks,	Boosting	Database,	Database	Classification	using	
Support	Vector	Machines,	Database	Structures	and	Machine	
Learning.

619303 การจ่ิดการคัวามคิัดสูร้างสูรรค์ัแลัะนุว่ตกรรมเชิงธุรกิจิ  
  3(3-0-6)
 (Creativity Management and 
 Business  Innovation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาตัวแบบจิำาลอง	วิธี์การจัิดการและการพััฒนาค์วามร้้	
ทัี่กษะ	ประสับการณ์และค์วามคิ์ดทีี่�สัร้างสัรรค์์ให้เกิดเป็นเที่ค์นิค์และวิธี์	
การบรหิารการเปลี�ย์นแปลงที่างนวตักรรม	กระบวนการดำาเนนิธ์รุกิจิทีี่�นำา
	ไปส่้ัค์วามค์ิดสัร้างสัรรค์์ในการพััฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ใหม่หรือ	
กระบวนการบริหารงานใหม่	ๆ	ที่ี�ส่ังเสัริมและสันับสันุนประสัิที่ธิ์ผลของ	
องค์์การและค์วามสัำาเร็จิตามเป้าหมาย์	โดย์ใช้ีเที่ค์นิค์การจัิดการ	
เปลี�ย์นแปลงทีี่�เหมาะสัม
 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.

619304 สู่ญญาณแลัะระบบ 3(3-0-6)
 (Signal and System)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :ไม่มี
	 สััญญาณและระบบ	สััญญาณแบบต่อเนื�องและไม่ต่อเนื�อง	
ระบบเชิีงเส้ันและไมแ่ปรตามเวลา	ฟัังก์ชัีนถ่ึาย์โอน	อนุกรมฟ้ัเรีย์ร์	ผลการ
แปลงฟ้ัเรีย์ร์	ลาปลาซีและการแปลงแซีที่	ที่ฤษฎีีการชัีกตัวอย์่าง	การแก้

สัมการเชิีงอนุพัันธ์์และสัมการผลต่างสืับเนื�องโดย์ใช้ีผลการแปลง
 Signal and system, Continuous and intermittent 
signals, Linear and time-variable systems, Transfer function, 
Fourier	Series,	Fourier	transform	results,	Laplace	and	Zat	
Conversion,	Sampling	theory,	Differential	equation	solving	and	
Divided	Difference	equations	using	transformation	results.

619305 การประมวลัผลัสู่ญญาณดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Signal Processing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 โค์รงสัร้างต่างๆ	ของดิจิิทัี่ลฟิัลเตอร์ทัี่�งแบบ	FIR	และ	แบบ	IIR	
รวมทัี่�งการออกแบบและการนำามาสัร้างโดย์ใช้ีฮาร์ดแวร์	และ/หรือ	
ซีอฟัต์แวร์	และการประย์กุต์ใช้ีงาน
	 Various	structures	Of	both	FIR	and	IIR	digital	filters	
including the design and construction using hardware and/or 
software and applications.

619306 คัวามม่�นุคังของระบบคัอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Security)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	
	 619210	การสืั�อสัารข้อม้ลและเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์
	 เที่ค์นิค์การวิเค์ราะห์ค์วามปลอดภัย์และค์วามมั�นค์งในระดับ
ต่าง	ๆ	ของเค์รือข่าย์แบบเปิด		เที่ค์โนโลย์ีด้านค์วามปลอดภัย์ของเค์รือ
ข่าย์ค์อมพัิวเตอร์		เที่ค์นิค์การเข้ารหัสั		ค์วามปลอดภัย์ในเค์รือข่าย์
อินเที่อร์เน็ต	ไวรัสั	เวิร์ม	ไฟัล์วอลล์	การบริหารค์วามปลอดภัย์เที่ค์โนโลย์ี
สัารสันเที่ศ
 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.
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619307 การพ่ฒนุาซอฟัต์แวร์เชิงว่ตถุี 3(2-2-6)
 (Object-Oriented Software Development)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	
	 619205	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 การพััฒนาซีอฟัต์แวร์โดย์ใช้ีภาษาทีี่�สันับสันุนการพััฒนา
ซีอฟัต์แวร์เชิีงวัตถึุ	การวิเค์ราะห์และออกแบบโดย์ใช้ีย์้เอ็มแอล	การ
ประย์ุกต์ใช้ีเฟัรมเวิร์ก	การพััฒนาซีอฟัต์แวร์ที่ำางานกับฐานข้อม้ล	การ
ที่ดสัอบซีอฟัต์แวร์
 Software development via object-oriented supporting 
languages.	Analysis	and	design	pattern	using	UML	and	
framework methodology. Database connectivity. Software 
testing.

619308 การตลัาดยุคัดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Marketing Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาแนวค์ดิ	กลยุ์ที่ธ์์	การจัิดการ	และเค์รื�องมือที่างการ	ตลาด
ดิจิิทัี่ล	โค์รงสัร้างพืั�นฐานด้านที่ฤษฎีีที่างการตลาดโดย์อาศัย์เที่ค์โนโลยี์ต่าง
	ๆ 	ทีี่�เกิดขึ�นในปัจิจุิบันมาประย์กุต์ใช้ีและพััฒนาให้เกิด	ประโย์ชีน์ที่างธุ์รกิจิ
	อาที่ิ	ระบบ	E-Commerce	E-Marketing	การวางแผนและการพััฒนา
ตลาดออนไลน์	โมเดลธุ์รกิจิออนไลน์	และค์วามร้้	เบื�องต้นของการนำา	Best	
Practice	ด้าน	IT	มาใช้ีวิเค์ราะห์และประเมิน	ผลที่างการตลาด	ตลอดจิน
ศึกษาแนวที่างแกปั้ญหาและการตดัสันิใจิโดย์	ใช้ีกรณศึีกษาและการปฏิิบัติ
จิริง
 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.

619309 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-6)
 (Artificial Intelligence)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปัญญาประดิษฐ์เบื�องต้น	ตัวแที่นอัจิฉริย์ะ	การแก้ปัญหา	การ
แก้ปัญหาดว้ย์การค้์นหา	การค้์นหาแบบตา่งๆ	การค้์นหาแบบค่้์ปรับ	ปัญหา
ค์วามพึังพัอใจิของขอ้จิำากัด	ค์วามร้ก้ารใช้ีเหตผุลและการวางแผน	ตวัแที่น
เชิีงตรรกะ	ตรรกะลำาดับแรก	การอนุมานในลอจิิกลำาดับแรก	การวางแผน
และการแสัดงในโลกแห่งค์วามจิริง	การเป็นตัวแที่นค์วามร้้	ค์วามร้้และ
เหตุผลทีี่�ไม่แน่นอน	ค์วามไม่แน่นอนเชิีงปริมาณ	การใช้ีเหตุผลเชิีงค์วาม
น่าจิะเป็น	การใช้ีเหตุผลทีี่�น่าจิะเป็นเมื�อเวลาผ่านไป	การตัดสิันใจิอย์่าง
ง่าย์	การตัดสิันใจิทีี่�ซัีบซ้ีอน	การเรีย์นร้้	การเรีย์นร้้จิากตัวอย์า่ง	ค์วามร้้ใน
การเรีย์นร้้	การเรีย์นร้้แบบจิำาลองค์วามน่าจิะเป็น	การเสัริมการเรีย์นร้้	การ
สืั�อสัารการรับร้้และการแสัดงผล	การประมวลผลภาษาธ์รรมชีาติ	ภาษา
ธ์รรมชีาติเพืั�อการสืั�อสัาร	ค์วามเข้าใจิ	และหุ่นย์นต์
	 Introduction	Artificial	Intelligence,	Intelligent	Agents,	
Problem-solving, Solving Problems by Searching, Beyond 
Classical Search, Adversarial Search, Constraint Satisfaction 
Problems, Knowledge, reasoning, and planning, Logical Agents, 
First-Order Logic, Inference in First-Order Logic, Planning and 
Acting in the Real World, Knowledge Representation, Uncertain 
knowledge and reasoning, Quantifying Uncertainty, Probabilistic 
Reasoning,	Probabilistic	Reasoning	over	Time,	Making	Simple	
Decisions,	Making	Complex	Decisions,	Learning,	Learning	from	
Examples	Knowledge	in	Learning,	Learning	Probabilistic	Models,	
Reinforcement Learning, Communicating, perceiving, and 
acting, Natural Language Processing, Natural Language for 
Communication, Perception, Robotics

619310 การพ่ฒนุาโปรแกรมประยุกต์บนุเว็บ 3(2-2-6)
 (Web Application Programming)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :เค์ย์เรีย์น	
	 619205	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 หลักการพััฒนาโปรแกรมประย์กุต์บนเว็บ	โค์รงสัรา้งการที่ำางาน
ของเว็บเซิีร์ฟัเวอร์	เว็บบราวเซีอร์	การออกแบบส่ัวนติดต่อกับผ้้ใช้ี	การ
บันทึี่กข้อม้ลผ่านฟัอร์ม	การเชืี�อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บบราวเซีอร์	การ
พััฒนาโปรแกรมฝัั�งแม่ข่าย์ด้วย์ภาษามาตรฐานต่างๆ	การค์วบคุ์มสัถึานะ
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ของโปรแกรมดว้ย์เซีสัชัี�น	การพััฒนาโปรแกรมเพืั�อเชืี�อมต่อฐานขอ้ม้ล	การ
จัิดการข้อม้ลด้วย์เซีสัชัี�นอาร์เรย์์	รวมถึึงการแสัดงราย์งานในร้ปแบบต่างๆ
  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.

619311  การบริหารเคัร่อข�ายคัอมพิวเตอร์ 3(2-2-6)
 (Computer Network Administration)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	
	 619210	การสืั�อสัารข้อม้ลและเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์
	 หลักการที่ำางานพืั�นฐานของอุปกรณ์จัิดเส้ันที่าง	การเชืี�อมต่อ
กับเค์รือข่าย์แบบต่างๆ	เที่ค์โนโลยี์แบบไค์ลแอนท์ี่/เซีอร์ฟัเวอร์	การเชืี�อม
ต่อสัาย์เค์เบิล	การเดินสัาย์ระบบเค์รือข่าย์ระย์ะใกล้	การวางแผนติดตั�ง
ระบบเค์รือข่าย์	การสัร้างผ้้ใช้ีงานและการจัิดการเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์	
การแก้ไขปัญหาทีี่�เกิดจิากการใช้ีงานระบบเค์รือข่าย์
  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.

619312 ระบบคัวบคุัมแบบดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Control Systems)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ดที่างระบบค์วบคุ์มแบบดิจิิทัี่ล	ที่บที่วนวิธี์การแปลงแบบ
	z	ที่รานส์ัเฟัอร์ฟัังก์ชัีน	การวิเค์ราะห์ผลตอบสันอง	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง
ตัวแปร	s	กับตัวแปร	z	เสัถีึย์รภาพั	การออกแบบ	ตัวค์วบคุ์มและการ
ออกแบบตัวสัังเกตด้วย์เที่ค์นิค์ตัวแปรสัถึานะ	การจิำาลอง	และการอนุวัต
ระบบค์วบคุ์มแบบดิจิิทัี่ล
 Digital control system concepts, Reviewing the 
z-transform method, Transfer function, Responses analysis. 

The relationship between the s variable and z variable z, 
Stability, Design, Controller and observer design with state 
variable	techniques,	Simulation	and	Digital	control	system.

619313  เซนุเซอร์แลัะทั่รานุส์ูดิวเซอร์ 3(2-3-5)
 (Sensors and Transducers )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การวัดที่างตรงและการวัดที่างอ้อม	การแปลงร้ปพัลังงานของ
เซีนเซีอร์	เซีนเซีอร์ชีนิดพัาสัซีีปและเซีนเซีอร์ชีนิดแอค์ทีี่ป	ปัจิจัิย์ค์วามผิด
พัลาดของเซีนเซีอร์	นิย์ามเกี�ย์วกับเซีนเซีอร์การปรับ-ปรุงการวัดของ
เซีนเซีอร์	วงจิรส่ังสััญญาณออกของเซีนเซีอร์	วงจิรขย์าย์รับสััญญาณของ
เซีนเซีอร์	วงจิรของเซีนเซีอร์	วงจิรขย์าย์สัำาหรับเซีนเซีอร์	การป้องกัน
สััญญาณรบกวน	อุปกรณ์วัดค์วามเร่ง	โพัเที่นชิีออมิเตอร์	เอ็นโค์ดเดอร์	รี
โซีล์ฟัเวอร์	อุปกรณ์ตรวจิจัิบระย์ะ	อุปกรณ์ตรวจิจัิบแสัง	อุปกรณ์ตรวจิจัิบ
การชีน	อุปกรณ์สัำาหรับวัดแรง	วัสัดุเพีัย์โซีเซีรามิกส์ั	ไจิโรสัโค์ป	อุปกรณ์
ตรวจิวัดค์วามดัน
 Direct and indirect measurement, Energy 
transformation of sensors, Passive and active sensors, Error 
factor	of	sensor	,	Sensor	definition,	Sensor	measurement	
improvements,	Sensor	output	circuit,	Sensor	receiver	amplifier	
circuit,	Sensor	circuit,	Amplifiers	for	sensors,	Signal	protection,	
Accelerometer, Potentiometer, Encoder, Resolver, Distance 
detection	equipment,	Optical	detector,	Crash	detection	
equipment,	Force	measuring	equipment,	Piezo	Ceramic	
Materials,	Gyroscope,	Pressure	measuring	equipment.

619314  การอินุเทั่อร์เฟัซไมโคัรคัอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
 (Microcomputer  Interfacing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์เรีย์น	619111	ไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์
	 การเชืี�อมต่ออุปกรณ์สันับสันุนต่างๆ	ที่ี�ทัี่นสัมัย์ทีี่�ใช้ีในปัจิจุิบัน	
ได้แก่	พัอร์ตแบบขนาน	พัอร์ตแบบอนุกรม		อุปกรณ์ตั�งเวลาและนับ	ตัว
ค์วบคุ์มการอินเที่อร์รัปต์	การเปลี�ย์นสััญญาณจิากแอนะล็อกเป็นดิจิิทัี่ล	
การ-เปลี�ย์นสััญญาณดิจิิทัี่ลเป็นแอนะล็อก	การเชืี�อมต่อกับตัวตรวจิจิับ
อุณหภ้มิ		ตัวตรวจิจัิบแสังสัว่าง		ตัวตรวจิจัิบการเค์ลื�อนทีี่�และระย์ะที่าง		
ตัวตรวจิจิับการไหลของของเหลว		การเชืี�อมต่อกับอุปกรณ์อินพัุตต่างๆ	
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ได้แก่	เมาส์ั	ดิจิิไที่เซีอร์	เป็นต้น	ระบบบัสัตามมาตรฐาน	IEEE	488	การ
เชืี�อมต่อในลักษณะเค์รื�องข่าย์ท้ี่องถิึ�น	การกราวด์และชีีลด์เพืั�อลดสััญญาณ
รบกวน
 Connecting various supporting devices that are 
currently used are Parallel port, Serial port, Timer and counting 
device, Interrupt control, Changing signal from analog to digital, 
Digital signal conversion to analog, Connection with temperature 
detectors,	Light	detector,	Motion	and	distance	detector,	liquid	
flow	detector.	The	connection	of	various	input	devices,	
including	Mouse,	Register,	etc.,	Bus	system	according	to	IEEE	
488	standard,	Local	network	connection,	Ground	and	shield	
to reduce noise.

619315 การประยุกต์แลัะใช้งานุไมโคัรโพรเซสูเซอร์ 3(2-3-5)
 (Microprocessor  Applications)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 เค์ย์เรีย์น	619111	ไมโค์รค์อนโที่รลเลอร์
	 ที่รานส์ัดิวเซีอร์และตัวตรวจิจัิบแบบต่างๆ	การประยุ์กต์และใช้ี
งานไมโค์รโพัรเซีสัเซีอร์	ด้านค์วบค์ุมระบบการที่ำางานต่างๆ	เช่ีน	ค์วบค์ุม
การที่ำางานของระบบจัิกรกล	ระบบโที่รศัพัท์ี่	ระบบสืั�อสัาร	และอื�นๆ
 Transducer and various detectors, Application and 
usage	Microprocessor,	Control	systems	such	as	Control	of	the	
mechanical system, Telephone system, Communication 
system and others.

619316 ระบบคัวบคุัมอ่ตโนุม่ติ 3(3-0-6)
 (Automatic Control Systems)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 เค์ย์เรีย์น	619304	สััญญาณและระบบ	
	 และ	619312	ระบบค์วบคุ์มแบบดิจิิทัี่ล
	 หลักการค์วบคุ์มอัตโนมัติ	การวิเค์ราะห์และแบบจิำาลองของ
ชิี�นส่ัวนค์วบคุ์มเชิีงเส้ัน	แบบจิำาลองที่างค์ณิตศาสัตร์ของระบบพัลวัต	
คุ์ณลักษณะของระบบค์วบคุ์มป้อนกลับ	สัมรรถึนะของระบบค์วบคุ์มป้อน
กลับ	เสัถีึย์รภาพัของระบบป้อนกลับเชิีงเส้ันระเบีย์บวิธี์ร้ที่โลกัสั	ระเบีย์บ
วิธี์ตอบสันองค์วามถีึ�	เสัถีึย์รภาพัในโดเมนค์วามถีึ�	การวิเค์ราะห์ระบบ

ค์วบคุ์มในโดเมนเวลา	การออกแบบและการที่ดแที่นของระบบค์วบค์ุม
ป้อนกลับ
 The principles of automatic control, Analysis and 
model	of	linear	control	parts,	Mathematical	model	of	dynamic	
system, Features of feedback control systems, Performance 
of feedback control systems, Stability of the linear feedback 
system,	Root	Locus	Method,	Frequency	response	method,	
Stability	in	the	frequency	domain,	Analysis	of	control	systems	
in time domains, Design and replacement of feedback control 
systems.

619317 การประยุกต์ IoT การประมวลัผลัคัลัาวด์ 
 แลัะปัญญาประดิษฐ์ ก่บงานุวิศึวกรรม 3(3-0-6)
 (The Application of IoT, Cloud Processing 
 and Artificial Intelligence for Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 อินเที่อร์เน็ตสัำาหรับสัรรพัสิั�ง	(IoT)	เบื�องต้น	วิวัฒนาการของ	
IoT	เที่ค์โนโลย์แีละเค์รื�องมือสัำาหรับ	IoT	การออกแบบ	IoT	ในเชิีงตรรกะ
และเชิีงกาย์ภาพั	การสัร้างและการปรับใช้ี	IoT	ให้เกิดผลสััมฤที่ธิ์�กับองค์์กร
ปัญญาประดิษฐ์เบื�องต้น	การตัดสิันใจิอย์่างง่าย์	การตัดสิันใจิทีี่�ซัีบซ้ีอน	
การเรีย์นร้้	การเรีย์นร้้จิากตัวอย์่าง	ค์วามร้้ในการเรีย์นร้้	การเรีย์นร้้แบบ
จิำาลองค์วามน่าจิะเป็น	การประมวลผลภาษาธ์รรมชีาติ	ภาษาธ์รรมชีาติ
เพืั�อการสืั�อสัาร	และหุ่นย์นต์	วิธี์การที่างสัถิึติสัำาหรับการประเมินผล	ที่ฤษฎีี
และวิธี์การวิเค์ราะห์ขั�นส้ัง	การจิัดกลุ่ม	สัหสััมพัันธ์์	การถึดถึอย์	การถึด
ถึอย์โลจิิสัติกส์ั	การจิำาแนกประเภที่	นาอิฟัเบย์์	การวิเค์ราะห์อนุกรมเวลา
แบบจิำาลอง	ARIMA	การวิเค์ราะห์ข้อค์วาม	การวิเค์ราะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่
ภาพัรวมข้อม้ลขนาดใหญ่	โค์รงสัร้างข้อม้ล	วิที่ย์าการข้อม้ล	วัฏิจัิกรการ
วิเค์ราะห์ข้อม้ล	ค้์นหาโดเมนธุ์รกิจิ	การเตรีย์มข้อม้ล	การวางแผนแบบ
จิำาลอง	การสัร้างแบบจิำาลอง	สืั�อสัารผลลัพัธ์์	การดำาเนินการ	การวิเค์ราะห์
ข้อม้ลเชิีงสัำารวจิ	การบ้รณาการการวิเค์ราะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่	และการบ้
รณาการกับงานวิศวกรรมในโดเมนต่างๆ	อาทิี่	งานวิศวกรรมไฟัฟ้ัา	งาน
วิศวกรรมเค์รื�องกล	งานวิศวกรรมโย์ธ์า	เป็นต้น
	 Introduction	to	Internet	for	Things	(IoT),	The	evolution	
of IoT, Technology and tools for IoT, Logical and physical IoT 
design, IoT Development and Implementation fot organization 
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successfully,	Basic	Artificial	Intelligence,	Simple	decision,	
Complex decisions, Learning, Learning from examples, 
Knowledge in learning, Learning the probability model, Natural 
language processing, Natural language for communication and 
robots, Statistical methods for evaluation, Theory and methods 
of	advanced	analysis,	Grouping,	Correlation,	Regression,	Logistic	
regression,	Classification,	Naïve-Bay,	Time	series	analysis,	ARIMA	
model, Text analysis, Big data analysis, Big data overview, Data 
structure, Data science, Data analysis cycle, Search for a 
business	domain,	Data	preparation,	Model	planning,	Modeling,	
Communicate results, An operation, Survey data analysis, 
Integrating big data analysis, and application fot engineering 
in	various	domains	such	as	Electrical	engineering,	Mechanical	
engineering, Civil engineering etc.

619318 การประมวลัผลัภาพดิจิิท่ั่ลัแลัะคัอมพิวเตอร์วิช่�นุ 3(2-2-6)
 (Digital Image Processing and
  Computer Vision)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 พืั�นฐานภาพัดิจิิทัี่ล	แบบจิำาลองภาพั	การแปลงภาพั	การ
ปรับปรุงภาพัให้ดีขึ�น	การซ่ีอมแซีมภาพั	การลดขนาดข้อม้ลภาพั	การแบ่ง
และจิำาแนกภาพั	การแที่นและจิำากัดค์วามภาพั	การร้้จิำาและการแปลค์วาม
หมาย์	หัวข้อเกี�ย์วกับการประมวลผลภาพัทีี่�น่าสันใจิในปัจิจุิบัน
 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.

กลุั�มวิชาแกนุทั่างธุรกิจิ
620001 เศึรษฐศึาสูตร์เบ่�องต้นุ 3(3-0-6)
  (Principles of Economics) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
หลักและค์วามหมาย์ของวิชีาเศรษฐศาสัตร์โดย์ศึกษาเกี�ย์วกับ

หลักทัี่�วไปของเศรษฐศาสัตร์จุิลภาค์	อุปสังค์์และอุปที่าน	โค์รงสัร้างและ

การกำาหนดราค์าในตลาดแข่งขนัสัมบ้รณ์และไมส่ัมบ้รณ์	พัฤตกิรรมของผ้้
บริโภค์	และหลักทัี่�วไปของเศรษฐศาสัตร์มหภาค์	ราย์ได้ประชีาชีาติ	
วัฏิจัิกรธุ์รกิจิ	เงินเฟ้ัอและเงินฝืัด	นโย์บาย์การค์ลังและการค์้าระหว่าง
ประเที่ศ	ผลกระที่บการเปลี�ย์นแปลงในดชัีนีชีี�วัดดา้นเศรษฐศาสัตรม์หภาค์
ต่อกิจิกรรมที่างธุ์รกิจิ

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 การวิเคัราะห์เชิงปริมาณทั่างธุรกิจิ  3(3-0-6)
 (Quantitative Analysis in Business)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
กระบวนการตัดสัินใจิและประโย์ชีน์การใช้ีเที่ค์นิค์ที่าง

ค์ณิตศาสัตร์เชิีงปริมาณเพืั�อช่ีวย์ในการตัดสิันใจิ	การโปรแกรมเชิีงเสั้น	
เที่ค์นิค์การประเมินผลและการตรวจิสัอบโค์รงการ	ที่ฤษฎีีการตัดสิันใจิ	ตัว
แบบของมาร์ค์อฟั	ที่ฤษฎีีเกม	แถึวค์อย์	ตัวแบบสิันค้์าค์งค์ลัง	การจิำาลอง
สัถึานการณ์	การนำาโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปมาใช้ีประมวลผลลัพัธ์์

 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 กฎหมายธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Business Law)  

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
ค์วามร้้ทัี่�วไปที่างกฎีหมาย์	กฎีหมาย์เกี�ย์วกับองค์์กรธ์ุรกิจิ	ห้าง

หุ้นส่ัวน	บริษัที่จิำากัด	บริษัที่มหาชีน	หลักกฎีหมาย์นิติกรรมและสััญญา
ที่างธุ์รกิจิ	สััญญาซืี�อขาย์	สััญญาขาย์ฝัาก	สััญญาเช่ีาที่รัพัย์–์เช่ีาซืี�อ	สััญญา
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ก้้ย์มืเงินและหลักการประกันด้วย์บุค์ค์ลและที่รัพัย์	์สััญญาตัวแที่น	สััญญา
ตั�วเงิน	สััญญาจ้ิางแรงงาน	สััญญาเพืั�อระงับข้อพิัพัาที่ที่างธุ์รกิจิ	กฎีหมาย์
เกี�ย์วกับตราสัารที่างการเงิน	ตราสัารทีุ่นและตราสัารหนี�	กฎีหมาย์
ที่รัพัย์สิ์ันที่างปัญญา	กฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประกอบวิชีาชีีพัที่างด้าน
ธุ์รกิจิและจิรรย์าบรรณที่างธุ์กิจิ

 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.

620004 ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ 1 3(2-2-5)
 (Business English 1)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ศึกษาศัพัท์ี่	สัำานวน	ประโย์ค์ที่ี�ใช้ีในการสืั�อสัารในสัถึานการณ์

ต่างๆ	ที่างธุ์รกิจิทีี่�หลากหลาย์	ได้แก่	การกล่าวถึึงประวัติขององค์์กร	การ
ให้ข้อม้ลเกี�ย์วกับบริษัที่	การดำาเนินกิจิกรรมที่างธ์รุกิจิ	การวางแผนปฎีบัิติ
งาน	การฝึักปฎิีบัติการต้อนรับและเย์ี�ย์มล้กค้์า	การเลื�อนและการย์กเลิก
นัดหมาย์	การแสัดงค์วามคิ์ดเห็น	การสัั�งงาน	การเชืี�อเชิีญ	ฯลฯ	โดย์เน้น
ให้ผ้้เรีย์นมีค์วามร้้ค์วามสัามารถึในด้านทัี่กษะการพ้ัด	การฟััง	การอ่าน	การ
เขีย์น	รวมทัี่�งสัามารถึออกสัำาเนีย์งค์ำา	วลี	ประโย์ค์และบที่สันที่นาพืั�นฐาน
ได้อย์่างถ้ึกต้อง

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 ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ 2 3(2-2-5) 
 (Business English 2)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ศึกษาศัพัท์ี่	สัำานวน	ประโย์ค์ทีี่�ใช้ีในการสืั�อสัารที่างธุ์รกิจิทีี่�ซัีบ

ซ้ีอนขึ�น	ฝึักปฏิิบติัการใช้ีภาษาในสัถึานการณ์ต่างๆ	ได้อย์า่งถ้ึกต้องเหมาะ
สัมกบักาละเที่ศะ	เช่ีน	การตดิตอ่ที่างโที่รศพััท์ี่	การใหข้้อม้ล	เกี�ย์วกับสันิค์า้
และบริการ	การที่ำาตารางเวลาและการนัดหมาย์	การตรวจิสัอบค์วามคื์บ
หน้าของงาน	กฎีข้อบังคั์บต่างๆ	และการแนะนำาขององค์์กร	การประชุีม
และการอภิปราย์	การพ้ัดในทีี่�สัาธ์ารณะ	ผลสััมฤที่ธิ์�ขององค์์กรรวมไปถึึง
การค์าดการณ์อนาค์ตขององค์์กร	ฯลฯ	โดย์เน้นให้ผ้้เรีย์นมีค์วามร้้	ค์วาม
สัามารถึในด้านทัี่กษะ	การพ้ัด	การฟััง	การอ่าน	การเขีย์น	รวมทัี่�งสัามารถึ
ออกสัำาเนีย์งค์ำา	วลี	ประโย์ค์	และบที่สันที่นาทีี่�ส้ังขึ�นได้อย์่างถ้ึกต้อง

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 สูถิีติธุรกิจิ 3(3-0-6) 
 (Business Statistics)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
การวิเค์ราะห์ปัญหาที่างธุ์รกิจิในเชิีงสัถิึติ	โดย์ศึกษาการวัดแนว

โน้มเข้าส่้ัส่ัวนกลาง	การวัดการกระจิาย์	การประมาณค่์า	การที่ดสัอบ
สัมมติฐานของค่์าพัารามิเตอร์	การวิเค์ราะห์ค์วามแปรปรวน	การวิเค์ราะห์
อนุกรมเวลา	การวิเค์ราะห์การถึดถึอย์และสัหสััมพัันธ์์

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.
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620007 การภาษีอากร  3(3-0-6)
 (Taxation) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
หลักเกณฑ์์วิธ์ีการจัิดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎีากรทีี่�

บังคั์บใช้ีในปัจิจุิบัน	ภาษีเงินได้บุค์ค์ลธ์รรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุค์ค์ล	ภาษี
เงินได้หัก	ณ	ทีี่�จ่ิาย์	ภาษีม้ลค่์าเพิั�ม	ภาษีธุ์รกิจิเฉพัาะ	ภาษีสัรรพัสัามิต	ภาษี
ศุลกากร	อากรแสัตมป์	ภาษีมรดก	ภาษีอื�นๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประกอบ
ธุ์รกิจิ

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 การจ่ิดการการปฏิบ่ติการ 3(3-0-6)
 (Operation Management) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
การจัิดการการผลิตในลักษณะทีี่�เป็นเชิีงระบบ	หน้าทีี่�และระบบ

การผลิต	การออกแบบผลิตภัณฑ์์และกระบวนการผลิต	การวางแผนกำาลัง
การผลติ	และค์วามตอ้งการที่รพััย์ากรการผลติ	การวางแผนที่ำาเลที่ี�ตั�ง	การ
วางแผนผังสัถึานประกอบการ	การจัิดการการจัิดซืี�อและสิันค้์าค์งค์ลัง	ตัว
แบบการขนสัง่	การจัิดการโลจิิสัติกส์ั	การค์วบค์มุคุ์ณภาพั	และการจิดัการ
โค์รงการเพืั�อประสิัที่ธิ์ภาพัการดำาเนินงาน

Systematic approach for manufacturing management; 
functions and production systems; production design and 
process;	production	capacity	planning	and	resource	requirement	
planning; location planning; layout; purchasing and inventory 
management; transportation model; logistics management; 
quality	control;	project	management	for	performance	
enhancement.

620009 ธุรกิจิระหว�างประเทั่ศึ 3(3-0-6)
  (International Business)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ลักษณะสัำาคั์ญของโลกาภิวัฒน์	บที่บาที่ของธ์รุกิจิข้ามชีาติ	การ

พัาณิชีย์์อิเล็กที่รอนิกส์ั	ปัจิจัิย์และสัภาพัแวดล้อมทีี่�มีผลกระที่บต่อธุ์รกิจิ

ระหว่างประเที่ศ	องค์์การการค้์าโลกและเขตการค้์าเสัรี	ที่ฤษฎีีการค้์า
ระหว่างประเที่ศ	บที่บาที่ของวัฒนธ์รรมในการจัิดการธุ์รกิจิระหว่าง
ประเที่ศ	วิธี์ดำาเนินธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ	กลย์ทุี่ธ์์การจัิดการธุ์รกิจิระหว่าง
ประเที่ศ	กระบวนการบรหิารการจิดัการธ์รุกิจิระหวา่งประเที่ศในดา้นการ
ตลาด	ที่รัพัย์ากรมนุษย์์	การเงิน	เที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศ	การจัิดการข้าม
วัฒนธ์รรม	วิเค์ราะห์สัภาพัแวดล้อมโลกทีี่�ผลต่อการค้์าและการเงินระหว่าง
ประเที่ศ	จิริย์ธ์รรมในการดำาเนินธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ

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

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
กระบวนการวางแผนกลย์ุที่ธ์์	การวิเค์ราะห์สัภาพัแวดล้อม

ภาย์ในและภาย์นอกทีี่�มีผลต่อการกำาหนดกลยุ์ที่ธ์์ขององค์์กร	เค์รื�องมือใน
การวิเค์ราะห์กลย์ุที่ธ์์	แนวค์ิดเกี�ย์วกับการจัิดการเชิีงกลย์ุที่ธ์์	การกำาหนด
กลย์ทุี่ธ์์	การนำากลย์ทุี่ธ์์ไปปฏิิบตัแิละการติดตามประเมินผลกลยุ์ที่ธ์์	ตลอด
จินการวิเค์ราะห์โค์รงสัร้างองค์์กรและการปรับปรุงกลย์ุที่ธ์์ให้สัอดค์ล้อง
กับสัถึานการณ์ปัจิจุิบันรวมทัี่�งจิรรย์าบรรณของผ้้บริหารในการจิัดการ
กลย์ุที่ธ์์

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. 
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621001 การบ่ญชีข่�นุต้นุ 1 3(2-2-5)
 (Principles of Accounting 1)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
Prerequisite	 :	None
พััฒนาการที่างวิชีาชีีพับัญชีี	แนวค์วามคิ์ดที่างการบัญชีี	ค์วาม

หมาย์และวัตถุึประสังค์์ของการบัญชีี	ประโย์ชีน์ของข้อม้ลที่างการบัญชีี	
กรอบแนวค์ิดสัำาหรับการราย์งานที่างการเงิน	กฎีหมาย์และพัระราชี
บัญญัติเกี�ย์วกับการบัญชีี	จิรรย์าบรรณของผ้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีี	หลัก
การและวิธี์การบันทึี่กบัญชีีตามหลักการบัญชีีค่้์	การบันทึี่กราย์การในสัมุด
ราย์วันทัี่�วไปและสัมุดราย์วันเฉพัาะ	และการผ่านราย์การไปย์ังบัญชีีแย์ก
ประเภที่	การปรับปรุงและปิดบัญชีี	การจัิดที่ำางบที่ดลอง	การจัิดที่ำา
กระดาษที่ำาการ	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 การบ่ญชีข่�นุต้นุ 2 3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting 2)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621001	การบัญชีีขั�นต้น	1
การบัญชีีสัำาหรับกิจิการซืี�อขาย์สิันค้์าและกิจิการให้บริการ	

การบัญชีีภาษีม้ลค่์าเพิั�ม	การบัญชีีสัำาหรับกิจิการอุตสัาหกรรม	ระบบใบ
สัำาคั์ญ	การบัญชีีเกี�ย์วกับล้กหนี�	การบัญชีีเกี�ย์วกับเจ้ิาหนี�	การบัญชีีเกี�ย์ว
กับเงนิเดอืนและค์า่จิา้งแรงงาน	เงินลงที่นุ	ตั�วเงนิ	สิันค์า้	ทีี่�ดิน	อาค์ารและ
อุปกรณ์ที่รัพัย์ากรธ์รรมชีาติ	สิันที่รัพัย์์ไม่มีตัวตน	หนี�สัิน	และส่ัวนของ
เจ้ิาของ	

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.

621003 หล่ักการบ่ญชี 3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ค์วามหมาย์และวัตถุึประสังค์์ของการบัญชีี	แนวค์วามคิ์ดและ

หลักการของการจัิดที่ำาบัญชีีตามหลักการบัญชีีค่้์	และนำาเสันองบการเงิน
ทีี่�สัมบ้รณ์ตามหลักการบัญชีีทีี่�รับรองทัี่�วไป	ของธุ์รกิจิจิำาหน่าย์สิันค้์าและ
ให้บริการโดย์ค์รอบค์ลุมด้วย์วิธี์การบัญชีีเกี�ย์วกับภาษีม้ลค่์าเพิั�ม

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 การบริหารต้นุทุั่นุเพ่�อการต่ดสิูนุใจิ 3(2-2-5)
 (Cost Management for Decision Making) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 สัอบได้วิชีา	621003	หลักการบัญชีี	

แนวคิ์ดเกี�ย์วกับต้นทุี่น	การคิ์ดต้นทุี่น	และการจัิดที่ำางบกำาไร
ขาดทีุ่นตามระบบต้นทุี่นรวม	ระบบต้นทุี่นผันแปร	การวิเค์ราะห์	ค์วาม
สััมพัันธ์์ของต้นทีุ่น	ปริมาณกำาไร	ผลของการเปลี�ย์นแปลงในปัจิจัิย์ต่างๆ	
ต่อการวิเค์ราะห์ต้นทุี่น	แนวคิ์ดเบื�องต้นทีี่�ใช้ีในการตัดสิันใจิ	การจัิดที่ำางบ
ประมาณเพืั�อการวางแผนและค์วบคุ์ม

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 การบ่ญชีการเงินุ 3(3-0-6) 
 (Financial Accounting)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
สัำาหรับนักศึกษาทีี่�สัำาเร็จิการศึกษา	ปวสั.ที่างการบัญชีี	
พััฒนาการของวชิีาชีีพับัญชีี	แนวค์วามค์ดิที่างบญัชีี	ค์วามหมาย์
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และวัตถุึประสังค์์ของการบัญชีี	ประโย์ชีน์ของข้อม้ลที่างการบัญชีี	กรอบ
แนวคิ์ดสัำาหรับราย์งานที่างการเงิน	กฎีหมาย์และพัระราชีบัญญัติเกี�ย์วกับ
การบัญชีี	จิรรย์าบรรณของผ้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีี	หลักการและ
วิธี์การบันทึี่กบัญชีีตามหลักการบัญชีีค่้์	การบันทึี่กราย์การในสัมุดราย์วัน
ทัี่�วไปและสัมุดราย์วันเฉพัาะ	และการผ่านราย์การไปย์งับัญชีีแย์กประเภที่
การปรับปรุงและปิดบัญชีี	การจัิดที่ำางบที่ดลอง	การจัิดที่ำากระดาษที่ำาการ
และงบการเงนิ	การบัญชีีสัำาหรับกจิิการซืี�อขาย์สันิค้์าและกจิิการใหบ้รกิาร
การบัญชีี	ภาษีม้ลค่์าเพิั�ม	การบัญชีีสัำาหรับกิจิการอุตสัาหกรรม	ระบบใบ
สัำาคั์ญ	การบัญชีีเกี�ย์วกับล้กหนี�	การบัญชีีเกี�ย์วกับเจ้ิาหนี�	การบัญชีีเกี�ย์ว
กับเงนิเดอืนและค์า่จิา้งแรงงาน	เงินลงที่นุ	ตั�วเงนิ	สิันค์า้	ทีี่�ดิน	อาค์ารและ
อุปกรณ์	ที่รัพัย์ากรธ์รรมชีาติ	สิันที่รัพัย์์ไม่มีตัวตน	หนี�สิัน	และส่ัวนของ
เจ้ิาของ	

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 หล่ักการตลัาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ค์วามหมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	กระบวนการที่างการตลาด	แนวค์ิด

การตลาดสัมัย์ใหม่	บที่บาที่	และผลกระที่บทีี่�สัำาคั์ญของการตลาดทีี่�มีต่อ
เศรษฐกิจิ	สัังค์ม	และสัภาพัแวดล้อม	พัฤติกรรมผ้้บริโภค์	ส่ัวนประสัม
ที่างการตลาด	การแบ่งสั่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย์และ
กระบวนการบริหารตลาดเบื�องต้น	ตลอดจินจิริย์ธ์รรมของนักการตลาด

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.

623001 การเงินุธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Business Finance)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ค์วามร้้ทัี่�วไปด้านธ์ุรกิจิ	ด้านการเงินและการจิัดการเงิน	เค์รื�อง

มือที่างการเงินและตลาดทุี่นทัี่�งภาย์ในประเที่ศและระหว่างประเที่ศ	เป้า
หมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	ขอบเขต	บที่บาที่หน้าทีี่�ของฝั�าย์การเงิน	การจิัดการ
ที่รัพัย์ากรที่างการเงิน	การจัิดหาเงินทุี่น	การวางแผน	และการพัย์ากรณ์
ที่างการเงิน	เที่ค์นิค์การวิเค์ราะห์ราย์งานที่างการเงิน	การตัดสิันใจิที่างการ
เงิน	การตัดสิันใจิโค์รงการลงทีุ่น	โค์รงสัร้างของเงินทุี่นและนโย์บาย์การ
จ่ิาย์เงินปันผล	

Introduction	to	business,	finance,	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 เศึรษฐศึาสูตร์จุิลัภาคั 3(3-0-6)
 (Microeconomics)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ที่ฤษฎีีเบื�องต้นเกี�ย์วกับพัฤติกรรมของผ้้บริโภค์	ค์วามพึังพัอใจิ

ของผ้้บริโภค์การเลือกบริโภค์ภาย์ใต้ข้อจิำากัดของงบประมาณ	ทีี่�มาของ
เส้ันอุปสังค์์	ตัวแปรทีี่�กำาหนดอุปสังค์์และ	การเปลี�ย์น	แปลงของอุปสังค์์	
ค่์าค์วามยื์ดหย์ุน่ของอุปสังค์์	ที่ฤษฎีีการผลิตและต้นทุี่นการผลิต	ทีี่�มาของ
เส้ันอุปที่าน	และค่์าค์วามย์ืดหย์ุ่นของอุปที่าน	ดุลย์ภาพัของตลาด
โค์รงสัร้างตลาดและการกำาหนดราค์าสิันค้์าในตลาดประเภที่ต่างๆ

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.
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623003 เศึรษฐศึาสูตร์มหภาคั 3(3-0-6)
 (Macroeconomics) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
หลักเศรษฐศาสัตร์ทัี่�วไปทีี่�ว่าด้วย์ราย์ได้ประชีาชีาติ	การบริโภค์

การออม	การลงทีุ่น	ราย์จ่ิาย์ของรัฐบาล	การค์้าระหว่างประเที่ศ	การ
เปลี�ย์นแปลงระดับราย์ได้ประชีาชีาติ	การเงินการธ์นาค์าร	อุปสังค์์และ
อุปที่านของเงิน	นโย์บาย์การเงิน	เงินเฟ้ัอและเงินฝืัด	บที่บาที่ของรัฐบาล
นโย์บาย์การค์ลัง	การค้์าระหว่างประเที่ศและการพััฒนาเศรษฐกิจิ

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 หล่ักการบริหาร 3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
แนวค์ิดและหลักการที่างการบริหาร	กระบวนการที่างการ

บริหาร	วัฒนธ์รรมองค์์การและสัภาวะแวดล้อมภาย์นอก	ที่ฤษฎีีและ
วิวัฒนาการที่างการบริหาร	หน้าทีี่�การบริหาร	คื์อ	การวางแผน	การจัิด
องค์์การ	การนำา	และการค์วบคุ์ม	ศึกษาพัฤติกรรมระดับบุค์ค์ล	พัฤติกรรม
กลุ่ม	ภาวะผ้้นำา	การสืั�อสัาร	และการบริหารภาย์ใต้ภาวะการเปลี�ย์นแปลง

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 เทั่คัโนุโลัยีสูารสูนุเทั่ศึเพ่�อธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Information Technology for Business)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ค์วามร้เ้บื�องต้นเกี�ย์วกับระบบสัารสันเที่ศ	บที่บาที่	และร้ปแบบ

ของระบบสัารสันเที่ศในองค์์การธุ์รกิจิ	องค์์ประกอบของเที่ค์โนโลย์ี
สัารสันเที่ศ	ประเภที่และวิธี์การประมวลผลข้อม้ล	แนวค์วามคิ์ดในการนำา

ระบบค์อมพิัวเตอรม์าใช้ีในการบรหิารงานธ์รุกิจิปรเภที่ตา่งๆ	การประย์กุต์
ใช้ีเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศในการจิดัเกบ็	การเข้าถึึง	การประมวลผลและการ
ค์วบคุ์มเที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศทีี่�ใช้ีในการบริหารจัิดการ	ระบบงานที่าง
ธุ์รกิจิ	และทัี่กษะในการใช้ีเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศโดย์สัามารถึบ้รณาการใน
บที่บาที่ของผ้้ประเมิน	ผ้้ออกแบบระบบสัารสันเที่ศ

 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 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 สูาขาวิชาการบ่ญชี
กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ 

621101 การบ่ญชีข่�นุกลัาง 1 3(2-2-5)
 (Intermediate Accounting 1)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
621002	การบัญชีีขั�นต้น	2	หรือ	621005	การบัญชีีการเงิน
แนวค์ดิและมาตรฐานการราย์งานที่างการเงนิเกี�ย์วกับสิันที่รพััย์์

ว่าด้วย์เรื�อง	การรับร้้ราย์การ	การวัดม้ลค่์า	การแสัดงราย์การและม้ลค่์า	
การจิำาแนกประเภที่และการเปิดเผย์ข้อม้ล	การบันทึี่กบัญชีีเกี�ย์วกับ
สิันที่รัพัย์	์การตีราค์าสิันที่รัพัย์	์วิธ์กีารค์ำานวณค่์าเสืั�อมราค์า	ค่์าตัดจิำาหน่าย์
และค่์าส้ัญสิั�น	การเปลี�ย์นแปลงในม้ลค่์าของสิันที่รัพัย์์	และการด้อย์ค่์า
ของสิันที่รัพัย์์

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.
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621102 การบ่ญชีข่�นุกลัาง 2 3(2-2-5)
 (Intermediate Accounting 2)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621002	การบัญชีีขั�นต้น	2	หรือ	
621005	การบัญชีีการเงิน
หลักการและวิธี์การบัญชีีเกี�ย์วกับหนี�สิันและสั่วนของเจ้ิาของ	

การจิำาแนกประเภที่หนี�สิัน	การรับร้้	การวัดม้ลค่์า	การตีราค์า	การแสัดง
ราย์การหนี�สิันในงบแสัดงฐานะที่างการเงิน	ประมาณการ	หนี�สิัน	ผล
ประโย์ชีน์พันักงาน	และการเปิดเผย์ข้อม้ลหนี�สิันให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การราย์งานที่างการเงิน	การบัญชีีเกี�ย์วกับการจิัดตั�งกิจิการ	การดำาเนิน
งาน	การแบ่งผลกำาไรขาดทีุ่น	การเปลี�ย์นแปลงสั่วนของเจ้ิาของ	การเลิก
กิจิการ	และการชีำาระบัญชีีของห้างหุ้นส่ัวน	บริษัที่จิำากัด	และบริษัที่
มหาชีนจิำากัด	การค์ำานวณกำาไรต่อหุ้น	การแสัดงราย์การส่ัวนของเจ้ิาของ
ในงบแสัดงฐานะการเงินและการเปิดเผย์ข้อม้ลในการงบการเงิน	และการ
จัิดที่ำางบกระแสัเงินสัด

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 การบ่ญชีต้นุทุั่นุ 3(2-2-5)
 (Cost Accounting)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621002	การบัญชีีขั�นต้น	2	
หรือ	วิชีา	621005	การบัญชีีการเงิน
บที่บาที่ของการบัญชีีต้นทุี่นในองค์์กรธุ์รกิจิ	ศัพัท์ี่และค์วาม

หมาย์ของตน้ที่นุตา่ง	ๆ 	ระบบบญัชีีทีี่�ใช้ีบันที่กึต้นที่นุ	วิธี์การบัญชีีและการ
ค์วบคุ์มวัตถุึดิบ	ค่์าแรงงาน	และค่์าใช้ีจ่ิาย์การผลิต	ระบบบัญชีีต้นทุี่นงาน
สัั�งที่ำา	ระบบต้นทุี่นช่ีวงการผลิต	ระบบต้นทุี่นมาตรฐาน	การปันส่ัวนค่์าใช้ี

จ่ิาย์การผลิต	วิธี์การบัญชีีเกี�ย์วกับของเสีัย์	การสิั�นเปลือง	งานทีี่�บกพัร่อง	
เศษซีาก	การบัญชีีต้นทุี่นผลิตภัณฑ์์ร่วมและผลิตภัณฑ์์ผลพัลอย์ได้	การ
บัญชีีต้นทุี่นกิจิกรรม

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 การบ่ญชีเพ่�อการจ่ิดการ 3(2-2-5)
 (Management Accounting)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621103	การบัญชีีต้นทุี่น
แนวคิ์ดเกี�ย์วกับต้นทุี่น	การบัญชีีเพืั�อการจัิดการ	การค์ำานวณ

ต้นทุี่นเต็มและระบบต้นทุี่นผันแปร	การวิเค์ราะห์ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง
ต้นทุี่น	ปริมาณและกำาไร	การวิเค์ราะห์ต้นทุี่น	การใช้ีข้อม้ลเพืั�อประโย์ชีน์
ในการตัดสิันใจิในการวางแผนและค์วบค์ุม	การดำาเนินงานกิจิการภาย์ใต้
สัภาวการณ์ทีี่�แน่นอนและไม่แน่นอน	การกำาหนดราค์าสิันค้์า	ราค์าโอน	
และ	การบัญชีีตามค์วามรับผิดชีอบและการวัดผลการปฏิิบัติงาน	การ
วิเค์ราะห์การจ่ิาย์ลงทุี่น		การจัิดที่ำางบประมาณ	การนำาเสันอข้อม้ลต้นทุี่น
ทีี่�เกี�ย์วข้องในการปฏิิบัติงานให้ตรงกับค์วามต้องการของผ้้บริหาร

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.
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621105 การตรวจิสูอบภายในุแลัะการคัวบคุัมภายในุ 3(3-0-6)
 (Internal Auditing and Internal Control)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621101	การบัญชีีขั�นกลาง	1	
และวิชีา	621102	การบัญชีีขั�นกลาง	2
วิวัฒนาการ	แนวคิ์ดของการค์วบคุ์มภาย์ในและการตรวจิสัอบ

ภาย์ใน	มาตรฐานของวิชีาชีีพัตรวจิสัอบภาย์ใน	หน้าทีี่�	ค์วามรับผิดชีอบ	
และจิริย์ธ์รรมของผ้้ตรวจิสัอบภาย์ใน	การกำากับด้แลกิจิการทีี่�ดี	การ
ค์วบคุ์มภาย์ในและการจัิดการค์วามเสีั�ย์งขององค์์กร	ตามแนวคิ์ดของ	
COSO	การประเมินประสิัที่ธิ์ภาพัการค์วบคุ์มภาย์ใน	เที่ค์นิค์	ขั�นตอนการ
การตรวจิสัอบภาย์ใน	วางแผนงานตรวจิสัอบภาย์ใน	การราย์งานและ
ติดตามผลการตรวจิสัอบภาย์ใน	การค์วบคุ์มคุ์ณภาพังานตรวจิสัอบภาย์ใน
	รวมทัี่�งการบริหารหน่วย์งานตรวจิสัอบภาย์ใน	การตรวจิสัอบการปฏิิบัติ
งานด้านต่างๆ	การนำาค์อมพัิวเตอร์มาชี่วย์ในงานตรวจิสัอบ	และบที่บาที่
ของผ้้ตรวจิสัอบภาย์ในต่อการทุี่จิริต

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 การสูอบบ่ญชี 3(3-0-6)
 (Auditing)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621101	การบัญชีีขั�นกลาง	1	
และวิชีา	621102	การบัญชีีขั�นกลาง	2
แนวคิ์ดทัี่� วไปและแม่บที่สัำาหรับงานที่ี� ใ ห้ค์วามเชืี�อ มั�น	

วิวัฒนาการเกี�ย์วกับวิชีาชีีพัการสัอบบัญชีี	บที่บาที่และค์วามรับผิดชีอบ
ของผ้้สัอบบัญชีี	กฎีหมาย์และพัระราชีบัญญัติเกี�ย์วกับการสัอบบัญชีี	
จิรรย์าบรรณ	และค์วามรับผิดชีอบของผ้้สัอบบัญชีี	ข้อตกลงในการรับงาน
สัอบบัญชีีและบรกิารอื�นในการใหค้์วามเชืี�อมั�นที่างวชิีาชีีพั	การทุี่จิริตและ
ข้อผิดพัลาด	การวางแผนงานสัอบบัญชีี	ค์วามเสีั�ย์งในการสัอบบัญชีีและ

ค์วามมีสัาระสัำาคั์ญ	การประเมินค์วามเสีั�ย์ง	หลักฐานการสัอบบัญชีี	
วิธี์การรวบรวมหลักฐานและวิธี์การตรวจิสัอบ	การเลือกตัวอย์่างในงาน
สัอบบัญชีี	กระดาษที่ำาการ	และราย์งานการสัอบบัญชีี	การตรวจิสัอบ
สิันที่รัพัย์์	หนี�สิัน	สั่วนของผ้้ถืึอหุ้น	ราย์ได้	ค่์าใช้ีจ่ิาย์	แนวที่างการตรวจิ
สัอบบัญชีีด้วย์ค์อมพิัวเตอร์	การค์วบคุ์มคุ์ณภาพังานสัอบบัญชีี	และบริการ
อื�นของผ้้สัอบบัญชีี

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 ระบบสูารสูนุเทั่ศึทั่างการบ่ญชี 3(2-2-5)
 (Accounting Information System)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	625001	เที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศ
เพืั�อธุ์รกิจิ	และวิชีา	621002	การบัญชีีขั�นต้น	2	หรือสัอบได้
วิชีา	625001	เที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศเพืั�อธุ์รกิจิ	
และวิชีา	621005	การบัญชีีการเงิน
องค์์ประกอบของระบบบัญชีี	ลักษณะ	สั่วนประกอบ	และ

วิธี์การของระบบสัารสันเที่ศ	หลักการจัิดที่ำาเอกสัารธุ์รกิจิ	การค์วบคุ์ม
ภาย์ในเกี�ย์วกับสัารสันเที่ศที่างการบัญชีี	หลักการวิเค์ราะห์และออกแบบ
ระบบสัารสันเที่ศที่างการบัญชีี	วงจิรที่างธุ์รกิจิขั�นพืั�นฐาน	ประเภที่ของ
เอกสัาร	ที่างเดินเอกสัารและสัารสันเที่ศที่างการบัญชีี	ระบบย่์อย์ต่างๆ	
ในวงจิรราย์ได้	วงจิรค่์าใช้ีจ่ิาย์	วงจิรการผลิตสิันค้์า	วงจิรการลงทุี่นและ
วงจิรการจัิดหาเงินและการราย์งานที่างการเงิน

Elements of accounting system; characteristics, 
components, and methods of information system; principles 
of business documentation; internal control relevant to 
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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 รายงานุทั่างการเงินุแลัะการวิเคัราะห์ 3(3-0-6)
 (Financial Report and Analysis)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	623001	การเงินธุ์รกิจิ	
วิชีา	621101	การบัญชีีขั�นกลาง	1	
และวิชีา	621102	การบัญชีีขั�นกลาง	2
การรับร้้	การวัดม้ลค่์า	และการเปิดเผย์ข้อม้ลในราย์งานที่างการ

เงินตามกรอบแนวคิ์ดสัำาหรับราย์งานที่างการเงิน	และมาตรฐานการ
ราย์งานที่างการเงิน	วิธ์ีการและเค์รื�องมือในการวิเค์ราะห์งบการเงินและ
ข้อม้ลที่างการบัญชีีอื�นทีี่�สัำาคั์ญเพืั�อการตดัสิันใจิ	การวิเค์ราะหอุ์ตสัาหกรรม
	ผลกระที่บต่องบการเงินจิากการใช้ีนโย์บาย์	การบัญชีีทีี่�ต่างกัน	ปัญหา
และข้อจิำากัดของงบการเงิน	การวิเค์ราะห์งบการเงินรวมโดย์เน้นกรณี
ศึกษาหรือเหตุการณ์จิริง	ประเมินม้ลค่์าธุ์รกิจิ	รวมทัี่�งวิธี์การประเมินม้ลค่์า
ธุ์รกิจิเพืั�อการตัดสิันใจิลงทุี่น

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 การบ่ญชีภาษีอากร 3(3-0-6)
 (Tax Accounting)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621002	การบัญชีีขั�นต้น	2	หรือ	
621005	การบัญชีีการเงิน	และวิชีา	620007	การภาษีอากร	
แนวคิ์ดและค์วามแตกต่างระหว่างเกณฑ์์การรับร้้ราย์ได้และค่์า

ใช้ีจ่ิาย์ตามหลักบัญชีีและการภาษีอากร	การจิัดที่ำากระดาษที่ำาการเพืั�อ
ค์ำานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎีากร	การปรับปรุงกำาไรสุัที่ธิ์ที่างการ
บัญชีีเป็นกำาไรสุัที่ธิ์ที่างภาษีอากร	การจัิดที่ำาราย์งานต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับ
ภาษีและแบบแสัดงราย์การภาษี	ประเด็นปัญหาที่างภาษีอากรทีี่�มี
ผลกระที่บต่อการตัดสิันใจิที่างการเงินและการบริหาร	การบัญชีีภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีี	และค์วามแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี	การหลีก
เลี�ย์งภาษี	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 การบ่ญชีข่�นุสููง 1 3(2-2-5)
 (Advanced Accounting 1) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621101	การบัญชีีขั�นกลาง	1	
และวิชีา	621102	การบัญชีีขั�นกลาง	2
การบัญชีีธุ์รกิจิฝัากขาย์	ธุ์รกิจิขาย์ผ่อนชีำาระ	การบัญชีีสัำาหรับ

สััญญาเช่ีา	สััญญาก่อสัร้าง	นโย์บาย์การบัญชีี	การเปลี�ย์นแปลงประมาณ
การที่างบญัชีีและขอ้ผิดพัลาด	การบญัชีีสัำาหรับราย์การที่ี�เป็นเงนิตราตา่ง
ประเที่ศและการแปลงค่์างบการเงิน	การบัญชีีสัำานักงานใหญ่และสัาขา	
การบัญชีีสัำาหรับการปรับโค์รงสัร้างหนี�	และงบการเงินระหว่างกาล

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 การบ่ญชีข่�นุสููง 2 3(2-2-5)
 (Advanced Accounting 2)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621101	การบัญชีีขั�นกลาง	1	
และวิชีา	621102	การบัญชีีขั�นกลาง	2	
การบัญชีีสัำาหรับการรวมธ์ุรกิจิ	การบัญชีีสัำาหรับเงินลงทีุ่นใน

บริษัที่ร่วม	การบัญชีีสัำาหรับเงินลงทุี่นในบริษัที่ย์่อย์	การจัิดที่ำางบการเงิน
รวม	งบกระแสัเงนิสัดรวม	การบัญชีีสัำาหรับกิจิการร่วมค้์าการบญัชีี	กองทุี่น
และกิจิการไม่หวังผลกำาไร	

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 สู่มมนุาการบ่ญชีการเงินุ  3(3-0-6)
 (Seminar in Financial Accounting)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621101	การบัญชีีขั�นกลาง	1	
และวิชีา	621102	การบัญชีีขั�นกลาง	2
อภิปราย์ประเด็นปัญหาต่างๆที่ี�เกิดขึ�นในปัจิจุิบันและที่ี�จิะ

เปลี�ย์นแปลงในอนาค์ต	แนวที่างปฏิิบัติและวิธี์การแก้ปัญหาทีี่�เกิดขึ�นจิาก
การปฏิิบัติในการนำามาตรฐานและหลักการบัญชีีมาใช้ี	กฎีเกณฑ์์ข้อบังคั์บ
ที่างการบัญชีี	จิรรย์าบรรณและค์วามรับผิดชีอบที่างวิชีาชีีพัของผ้้ประกอบ
วิชีาชีีพับัญชีีทีี่�สััมพัันธ์์กับสัภาพัแวดล้อมที่างวิชีาชีีพัและภาค์สัาธ์ารณชีน

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. 

กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก 
621201 การบ่ญชีเฉพาะกิจิการ 3(3-0-6)
 (Specialized Accounting)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621101	การบัญชีีขั�นกลาง	1	
และวิชีา	621102	การบัญชีีขั�นกลาง	2
หลักการและร้ปแบบของการบัญชีีสัำาหรับกิจิการทีี่�มีลักษณะ

เฉพัาะ	ซึี�งประกอบดว้ย์การจิดัที่ำาบัญชีี	งบการเงนิ	และการเปดิเผย์ข้อม้ล
สัำาหรับกิจิการต่างๆ	เช่ีน	สัถึาบันการเงิน	ธุ์รกิจิการส่ังออกและนำาเข้า	
โรงแรม	โรงพัย์าบาล	ธุ์รกิจิประกันภัย์	ธุ์รกิจิอสัังหาริมที่รัพัย์์	การบัญชีี
มรดก	และที่รัสัตี	การบัญชีีของธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ	

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 การบ่ญชีระหว�างประเทั่ศึ 3(3-0-6)
 (International Accounting)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621110	การบัญชีีขั�นส้ัง	1
ระบบบัญชีีในธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ	การเปรีย์บเทีี่ย์บระบบ

บัญชีีและวิธี์การที่างการบัญชีีของประเที่ศต่าง	ๆ	การลดค์วามแตกต่าง
ที่างการบญัชีี	งบการเงนิระหวา่งประเที่ศ	การจิดัที่ำาราย์งานและวเิค์ราะห์
งบการเงิน	ราค์าโอนและภาษีระหว่างประเที่ศ	บที่บาที่ของค์ณะกรรมการ
มาตรฐานการบญัชีีระหวา่งประเที่ศ	ค์ณะกรรมการมาตรฐานการราย์งาน
ที่างการเงนิระหวา่งประเที่ศ	ผลกระที่บของสัภาพัแวดลอ้มที่างเศรษฐกจิิ
	สัังค์ม	และนโย์บาย์ของรฐับาลมผีลตอ่การกำาหนดนโย์บาย์การบญัชีีและ
การจัิดที่ำางบการเงิน	

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.		
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621203 การวางแผนุแลัะคัวบคุัมกำาไร  3(3-0-6)
 (Profit Planning and Control)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621104	การบัญชีีเพืั�อการจัิดการ
บที่บาที่และหน้าทีี่�ของฝั�าย์บริหารในการวางแผนและค์วบค์ุม

กำาไร	การประเมินผลองค์์กรประเภที่ต่างๆ	การวางแผนกลยุ์ที่ธ์์	การใช้ีงบ
ประมาณเป็นเค์รื�องมือในการวางแผนและค์วบคุ์มการดำาเนินงานให้บรรลุ
วัตถุึประสังค์์ทีี่�วางไว้	การกำาหนดดัชีนีวัดผลการดำาเนินงาน	และการ
ราย์งานเพืั�อการค์วบคุ์มและการบริหาร

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.

 
621204 สู่มมนุาการบ่ญชีเพ่�อการจ่ิดการ 3(3-0-6)
 (Seminar in Managerial Accounting)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621104	การบัญชีีเพืั�อการจัิดการ	
อภิปราย์	วิเค์ราะห์	บที่บาที่ที่างการบัญชีีเพืั�อการจัิดการกับ

สัภาพัแวดล้อมทีี่�เปลี�ย์นแปลง	และนำาเสันอประเด็นสัำาคั์ญที่างบัญชีีเพืั�อ
การจัิดการตามสัภาพัปจัิจุิบัน	การใช้ีข้อม้ลที่างการบญัชีีในเชิีงกลย์ทุี่ธ์์	การ
ประยุ์กต์การบัญชีีต้นทุี่นและการวิเค์ราะห์ข้อม้ลที่างการบัญชีีเพืั�อการ
บริหารและจิรรย์าบรรณวิชีาชีีพั

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 การจ่ิดการต้นุทุั่นุ 3(3-0-6)  
 (Cost Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621103	การบัญชีีต้นทุี่น
แนวค์ิดเกี�ย์วกับต้นทุี่นเพืั�อการจิัดการเชิีงกลย์ุที่ธ์์	ต้นทุี่น

คุ์ณภาพั	ตน้ที่นุตามเปา้หมาย์	การวเิค์ราะหห่์วงโซ่ีคุ์ณค์า่	ต้นที่นุวงจิรตาม

อายุ์ผลิตภัณฑ์์	ระบบการจัิดการสิันค้์าทัี่นเวลา	การวัดผลและประเมินผล
แบบดุลภาพั	การค์ำานวณม้ลค่์าเพิั�มที่างเศรษฐศาสัตร์	และการจิัดการ
ต้นทุี่นกิจิกรรม

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 การบ่ญชีสิู�งแวดล้ัอม  3(3-0-6)
 (Environmental Accounting)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621101	การบัญชีีขั�นกลาง	1	
และวิชีา	621102	การบัญชีีขั�นกลาง	2
แนวคิ์ดการพััฒนาอย่์างย์ั�งยื์น	ค์วามรับผิดชีอบขององค์์กรทีี่�มี

ต่อสัังค์มด้านต่างๆ	กระบวนการและเค์รื�องมือการจัิดการสิั�งแวดล้อม	การ
รวบรวม	การวิเค์ราะห์และการราย์งานข้อม้ลด้านสิั�งแวดล้อม	ตลอดจิน
การจัิดที่ำาราย์งานการพััฒนาเพืั�อค์วามย์ั�งยื์นตามแนวปฏิิบัติของ	ISO	หรือ
หน่วย์งานทีี่�เกี�ย์วข้อง	

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 การใช้คัอมพิวเตอร์ในุการตรวจิสูอบบ่ญชี 3(2-2-5)
 (Computerized Auditing) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621106	การสัอบบัญชีีและวิชีา	
625001	เที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศเพืั�อธุ์รกิจิ	
ค์วามร้้ทัี่�วไปเกี�ย์วกับระบบสัารสันเที่ศการตรวจิสัอบภาย์ใน	

สัภาพัแวดล้อมของระบบสัารสันเที่ศทีี่�ใช้ีค์อมพิัวเตอร์	การประเมินค์วาม
เสีั�ย์ง	การประเมินประสัิที่ธิ์ผลของการค์วบค์ุมภาย์ในระบบสัารสันเที่ศ	
เที่ค์นิค์การตรวจิสัอบโดย์ใช้ีค์อมพิัวเตอร์ช่ีวย์ในการตรวจิสัอบบัญชีี

Introduction to information systems of internal audit; 
environment of computerized information systems; risk 
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assessment; effectiveness assessment of internal control in 
information	systems;	computer-assisted	audit	techniques.	

621208 สู่มมนุาการสูอบบ่ญชี 3(3-0-6)
 (Seminar in Auditing)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621106	การสัอบบัญชีี
หลักการและปัญหาต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วกับการสัอบบัญชีี	วิธี์การตรวจิ

สัอบทีี่�จิะนำามาปรับใช้ี	การเขีย์นราย์งานของผ้้สัอบบัญชีี	โดย์ใช้ีกรณีศึกษา
มาตรฐานการสัอบบัญชีีและจิรรย์าบรรณวิชีาชีีพัสัอบบัญชีี

Principles	and	problems	in	auditing;	audit	techniques	
for potential adjustment; the auditor’s report in practice case 
studies; auditing standards and professional ethics. 

621209 สู่มมนุาการตรวจิสูอบภายในุแลัะคัวบคุัมภายในุ  3(3-0-6)
 (Seminar in Internal Audit and Internal Control)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621105	การตรวจิสัอบภาย์ในและการค์วบคุ์
ภาย์ใน
อภิปราย์	วิเค์ราะห์	และนำาเสันอประเด็นสัำาคั์ญในการตรวจิสัอบ

ภาย์ใน	การกำากับด้แลกิจิการที่ี�ดี	มาตรฐานการการปฏิิบัติงานวิชีาชีีพั
ตรวจิสัอบภาย์ใน	กระบวนการเข้าส่้ัวิชีาชีีพั	จิรรย์าบรรณผ้้ประกอบ
วิชีาชีีพัการตรวจิสัอบภาย์ใน	โดย์เน้นการใช้ีบที่ค์วามและกรณีศึกษา

Discussion, analysis and brainstorming of interesting 
issues in internal audit; good corporate governance; Standards 
for the Professional Practice of Internal Auditing; process 
towards professionals of internal auditors; professional ethics 
of internal auditors through journal articles and case studies.

621210 การฝึกห่ดงานุทั่างการบ่ญชี 3(0-270 ชม.-0)
 (Accounting Internship)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
นักศึกษาฐานะชัี�นปีทีี่�	3	ขึ�นไป	
หรืออย์้่ในดุลย์พิันิจิของค์ณะกรรมการบริหารหลักส้ัตรบัญชีี

บัณฑิ์ต
ฝึักทัี่กษะในการที่ำางานด้านการบัญชีี	การตรวจิสัอบบัญชีี	หรือ

ด้านอื�นทีี่�เกี�ย์วข้องกับวิชีาชีีพับัญชีี	เพืั�อให้สัามารถึนำาหลักการ	ที่ฤษฎีี
ประย์ุกต์กับการปฏิิบัติงานจิริงในองค์์กรต่างๆ	โดย์มีบุค์ค์ลที่ี�องค์์กรมอบ
หมาย์ที่ำาหน้าทีี่�ด้แลรับผิดชีอบการปฎิีบัติงาน	การกำาหนดงานเพืั�อประเมิน
ผล

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 การจ่ิดการฐานุข้อมูลั (3-0-6)
 (Database Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621107	ระบบสัารสันเที่ศที่างการบัญชีี
ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับฐานข้อม้ล	โค์รงสัร้าง	ส่ัวนประกอบ	

ชีนิดของข้อม้ล	การเชืี�อมโย์ง	ค์วามสััมพัันธ์์ของข้อม้ลในฐานข้อม้ลให้เป็น
ไปตามระบบและวิธี์การที่างบัญชีี	ตลอดจินการประย์ุกต์ใช้ีระบบการ
จัิดการฐานข้อม้ล

Introduction to database, structure, components, 
types of data, data in compliance with accounting systems 
and methods; applications of database management systems.

621212 โปรแกรมสูำาเร็จิรูปทั่างการบ่ญชี 3(2-2-5)
 (Accounting Software)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	625001	เที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศเพืั�อธุ์รกิจิ	
องค์์ประกอบและโค์รงสัร้างหลักของโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปที่างการ

บัญชีี	การใช้ีโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปที่างการบัญชีีในการประมวลขอ้ม้ลที่างการ
บัญชีี	การเลือกใช้ีโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปที่างการบัญชีีและการนำามาติดตั�งใช้ี
งาน	โดย์ฝึักปฏิิบัติการใช้ีโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปที่างการบัญชีีทีี่�นิย์มใช้ีใน
ปัจิจุิบัน

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. 
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621213 การร่กษาคัวามปลัอดภ่ยแลัะการคัวบคุัมระบบ 3(3-0-6)
 สูารสูนุเทั่ศึ
 (Information Systems Security)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621107	ระบบสัารสันเที่ศที่างการบัญชีี
การรักษาค์วามปลอดภัย์	การสัร้างระบบ	การค์วบคุ์ม	และการ

ประกันคุ์ณภาพัของระบบสัารสันเที่ศแผนการจัิดการ	และแนวโน้มของ
ระบบสืั�อสัารข้อม้ลในธุ์รกิจิ

Security,	system	creation,	control,	and	quality	
assurance in information systems; management plans and 
trends of business information communication.

621214 สู่มมนุาระบบสูารสูนุเทั่ศึทั่างการบ่ญชี 3(3-0-6)
 (Seminar in Accounting Information Systems) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	621107	ระบบสัารสันเที่ศที่างการบัญชีี
อภิปราย์	วิเค์ราะห์	และนำาเสันอประเด็นทีี่�น่าสันใจิเกี�ย์วกับ

ระบบสัารสันเที่ศที่างบัญชีี	การนำาเที่ค์โนโลยี์ค์อมพิัวเตอร์มาใช้ีกับงาน
ต่างๆ	ในระบบสัารสันเที่ศที่างการบัญชีีรวมทัี่�งศึกษาถึึงเที่ค์โนโลย์ีใหม่ๆ	
ทีี่�เกี�ย์วข้องกับระบบสัารสันเที่ศที่างการบัญชีี	โดย์เน้นการใช้ีกรณีศึกษา	
บที่ค์วามและเอกสัารทีี่�เกี�ย์วข้องทัี่�งในและต่างประเที่ศ

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 การวางแผนุภาษี 3(3-0-6)
 (Taxes Planning)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	620007	การภาษีอากร
การวางแผนภาษเีงนิไดบุ้ค์ค์ลธ์รรมดา	นติิบุค์ค์ล	ภาษม้ีลค่์าเพิั�ม

	และภาษีธุ์รกิจิเฉพัาะ	เพืั�อให้การเสีัย์ภาษีเป็นไปอย์่างเหมาะสัมและเป็น
ไปตามประมวลรัษฎีากร	ค์วามแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีเชิีงกล

ย์ุที่ธ์์	การเลี�ย์งภาษี	และการหนีภาษี	นโย์บาย์บัญชีีทีี่�มีผลต่อการวางแผน
และประหย์ดัภาษีในสัถึานการณ์ต่างๆ	ขององค์์กรธุ์รกิจิ	กฎีหมาย์ว่าด้วย์
การส่ังเสัริมการลงทุี่นทีี่�เกี�ย์วข้องกับการภาษีอากร	ภาษีอากรต่างประเที่ศ
	และอนุสััญญาภาษีซ้ีอน

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 สู่มมนุาการภาษีอากร 3(3-0-6)
 (Seminar in Taxation) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	620007	การภาษีอากร
อภิปราย์วิเค์ราะห์และนำาเสันอประเด็นทีี่�น่าสันใจิเกี�ย์วกับภาษี

เงินได้บุค์ค์ลธ์รรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุค์ค์ล	ภาษีม้ลค่์าเพิั�ม	ภาษีธุ์รกิจิเฉพัาะ
ภาษีเงินได้หัก	ณ	ทีี่�จ่ิาย์	โดย์เน้นประเด็นสัำาคั์ญทีี่�เกิดขึ�นในปัจิจุิบัน

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 ประเด็นุปัญหาด้านุภาษีอากร  3(3-0-6)
 (Issue in Taxation Problems) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	620007	การภาษีอากร	
ปัญหาภาษีอากรด้านต่างๆ	ของกรมสัรรพัากร	ค์ำาวินิจิฉัย์ของ

กรมสัรรพัากร	ค์ำาพิัพัากษาศาลฎีีกา	ตลอดจินปัญหาในที่างปฏิิบัติโดย์เน้น
ประเด็นสัำาคั์ญทีี่�เกิดขึ�นในปัจิจุิบัน	รวมทัี่�งแนวที่างแก้ไขปัญหา

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.
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621218 การวิจ่ิยทั่างการบ่ญชี 3(3-0-6)
 (Accounting Research)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบได้วิชีา	620006	สัถิึติธุ์รกิจิ
ศึกษาถึึงระเบีย์บวิธี์วิจัิย์	การที่ำาวิจัิย์ในร้ปแบบต่างๆ	ค์วาม

หมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	ประเภที่ของงานวิจัิย์	เพืั�อให้เข้าใจิแนวคิ์ดของการ
ที่ำางานวิจัิย์	เข้าใจิถึึงประโย์ชีน์ทีี่�ได้รบัจิากงานวิจัิย์	การเสันอโค์รงร่างการ
วิจัิย์	การนำาเสันอผลงานวิจัิย์ทีี่�เกี�ย์วข้องที่างด้านการบัญชีี	

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.

หมวดวิชาเฉพาะด้านุ สูาขาวิชาการบริหารทั่ร่พยากรมนุุษย์
กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ

624101 การบริหารทั่ร่พยากรมนุุษย์ 3(3-0-6)
 (Human Resource Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
แนวค์วามค์ิด	หลักการ	ลักษณะบที่บาที่และหน้าที่ี�ของการ

บริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์	กลยุ์ที่ธ์์การบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์	์การวิเค์ราะห์
งาน	การวางแผนที่รัพัย์ากรมนุษย์	์การสัรรหาและคั์ดเลือก	การฝึักอบรม
และพััฒนา	การประเมินการปฏิิบัติงาน	การให้ประโย์ชีน์ตอบแที่น	การ
สัร้างบรรย์ากาศในการที่ำางาน	ค์วามท้ี่าที่าย์ในการจัิดการด้านที่รัพัย์ากร
มนุษย์์

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 การวางแผนุ การสูรรหา แลัะการค่ัดเล่ัอก  3(3-0-6)
 ทั่ร่พยากรมนุุษย์
 (Human Resource Planning, Recruitment 
 and Selection)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624101	การบริหารที่รัพัย์ากมนุษย์์
แนวค์วามค์ิดการวางแผนที่รัพัย์ากรมนุษย์์	แหล่งกำาลังค์น	

กระบวนการค์ัดเลือกที่รัพัย์ากรมนุษย์์โดย์ใช้ีเค์รื�องมือต่าง	ๆ	โดย์เฉพัาะ	
การสัอบคั์ดเลือก	การสััมภาษณ์	เพืั�อการว่าจ้ิางโดย์ค์ำานึงค์วามหลากหลาย์
ของกำาลังค์นและร้ปแบบการจ้ิางงาน

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 การพ่ฒนุาทั่ร่พยากรมนุุษย์ 3(3-0-6)
 (Human Resource Training & Development)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624101	การบริหารที่รัพัย์ากมนุษย์์
ค์วามหมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	แนวคิ์ด	หลักการและส่ัวนประกอบ

ของการพััฒนาที่รัพัย์ากรมนุษย์์	วิธ์ีการต่าง	ๆ	ทีี่�ใช้ีในการพััฒนาค์วามร้้
ค์วามสัามารถึของค์น	การฝักึอบรม	การพััฒนาผ้บ้ริหาร	การพััฒนาอาชีีพั
การพััฒนาองค์์การ	และองค์์การแห่งการเรีย์นร้้	โดย์เน้นกระบวนการฝึัก
อบรมอย่์างค์รบวงจิร	การจัิดที่ำาแผนเส้ันที่างการฝึักอบรม	การเป็น
วิที่ย์ากร	ตลอดจินการบริหารงานฝึักอบรม	เพืั�อพััฒนาให้บุค์ลากรมี
ศักย์ภาพัสัอดค์ล้องกับการพััฒนาองค์์การ

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. 

577



624104 พฤติกรรมองค์ัการ  3(3-0-6)
 (Organizational Behavior)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
แนวค์ิดพืั�นฐานของพัฤติกรรมองค์์การ	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง

บุค์ค์ลในองค์์การ	ค์นกับองค์์การ	องค์์การกับองค์์การ	ประกอบด้วย์
พัฤติกรรมระดับบุค์ค์ล	พัฤติกรรมกลุ่ม	โดย์ศึกษาปัจิจัิย์ทีี่�มีผลกระที่บต่อ
การแสัดงพัฤติกรรม	และการนำาไปประย์ุกต์ใช้ีให้เกิดประสัิที่ธิ์ภาพัและ
ค์วามพัอใจิในการที่ำางาน	รวมทัี่�งพัฤติกรรมระดบัองค์์การ	ภาวะผ้้นำา	การ
สืั�อสัาร	ค์วามขัดแย์้ง	และการเปลี�ย์นแปลงขององค์์การ

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 การบริหารคั�าตอบแทั่นุ  3(3-0-6)
 (Compensation Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624101	การบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์
แนวคิ์ด	วัตถุึประสังค์์ของการบริหารค์่าตอบแที่น	ที่ฤษฎีีค่์า

ตอบแที่น	ปัจิจัิย์ทีี่�มีผลกระที่บต่อการจ่ิาย์ค่์าตอบแที่น	การประเมินค่์า
งานการสัำารวจิค่์าตอบแที่น	การจัิดที่ำาโค์รงสัร้างค่์าตอบแที่น	ค่์าตอบแที่น
แบบจ้ิงใจิ	ประโย์ชีน์และบริการ	รวมทัี่�งกฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับค์่า
ตอบแที่นและการรับรองค่์าตอบแที่นตามมาตรฐาน

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 กฎหมายแรงงานุ  3(3-0-6)
 (Labor Laws)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624101	การบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์
แนวค์วามคิ์ดเกี�ย์วกับกฎีหมาย์แรงงาน	และการพััฒนาที่าง

สัากล	กฎีหมาย์แรงงานกับการพััฒนาแรงงานสัากล	ลักษณะเฉพัาะของ
กฎีหมาย์แรงงานกับพััฒนาการของกฎีหมาย์แรงงานในประเที่ศไที่ย์	สัาระ
สัำาคั์ญของพัระราชีบัญญัติคุ้์มค์รองแรงงาน	พัระราชีบัญญัติประกันสัังค์ม
พัระราชีบัญญัติกองทุี่นเงินที่ดแที่น	การเปลี�ย์นแปลงและปัญหาในการ
บังค์ับใช้ีกฎีหมาย์	และประเด็นสัำาคั์ญสัำาหรับการปรับปรุงและพััฒนา
กฎีหมาย์ในอนาค์ต

 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 การประเมินุการปฏิบ่ติงานุ 3(3-0-6)
 (Performance Appraisal)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624101	การบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์
วัตถุึประสังค์์	หลักการ	วิธี์การ	ปัญหาในการประเมินการปฏิิบัติ

งานและการแก้ไข	การพััฒนาและการนำาระบบการประเมินการปฏิิบัติงาน
ส่้ัการปฏิิบัติ	กระบวนการประเมินการปฏิิบัติงาน	การให้ข้อม้ลย์้อนกลับ
และการสััมภาษณ์เมื�อมีการประเมินการปฏิิบัติงาน	รวมทัี่�งการนำาข้อม้ล
ย์อ้นกลับทีี่�ได้รับจิากผลการประเมินการปฏิิบัติงานไปใช้ีในการบริหารการ
ปฏิิบัติงาน	และระบบการบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์ขององค์์การ	ตลอดจิน
จิริย์ธ์รรมของวิชีาชีีพั

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; 
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organizational human resource systems and professional 
ethics.

624108 พนุ่กงานุสู่มพ่นุธ์ 3(3-0-6)
 (Employee Relations)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624101	การบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์
ค์วามหมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	วิวัฒนาการของการพันักงานสััมพัันธ์์

ทัี่�งในประเที่ศและต่างประเที่ศ	ลัที่ธิ์	สัหภาพัแรงงาน	ค์วามสััมพัันธ์์ของ
องค์์กรฝั�าย์ล้กจ้ิาง	นาย์จ้ิาง	รัฐบาล	ในระบบแรงงานสััมพัันธ์์ที่วิภาคี์และ
ไตรภาคี์	องค์์การแรงงานระหว่างประเที่ศ	พัระราชีบัญญัติแรงงานสััมพัันธ์์
	พัระราชีบัญญัตวิสิัาหกิจิสััมพัันธ์์	กระบวนการพันกังานสััมพัันธ์์	การเจิรจิา
ต่อรองรว่ม	รวมถึึงการบรหิารและการพััฒนาพันกังานสััมพัันธ์์เพืั�อใหเ้กิด
สัันติสุัขในอุตสัาหกรรม	ประสิัที่ธิ์ภาพั	ประสิัที่ธิ์ผล	และคุ์ณภาพัชีีวิตใน
การที่ำางานร่วมกัน	โดย์ค์ำานึงถึึงค์วามรับผิดชีอบต่อสัังค์ม

	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 ระบบสูารสูนุเทั่ศึเพ่�อการบริหารทั่ร่พยากรมนุุษย์ 3(3-0-6)
 (Human Resource Management System) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624101	การบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์
แนวคิ์ดและหลักการของระบบสัารสันเที่ศ	บที่บาที่ของหน่วย์

งานด้านบุค์ลากรทีี่�มีผลต่อค์วามสัำาเร็จิขององค์์การ	การกำาหนดคุ์ณสัมบัติ
และค์วามต้องการใช้ีข้อม้ลเพืั�อการบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์	เช่ีน	การ
วิเค์ราะห์และวางแผนภาระงาน	การจ้ิาง	การฝึักอบรม	และการกำาหนด
ภาระงานใหกั้บพันกังาน	เป็นต้น	ระบบการตดัสิันใจิด้านที่รพััย์ากรมนษุย์์
ขององค์์การ	การใช้ีเที่ค์โนโลย์คี์อมพิัวเตอร์เพืั�อกระบวนการบริหาร	การ
ปรับปรุงคุ์ณภาพัที่รัพัย์ากรมนุษย์ด้์วย์ระบบอัตโนมัติ	

 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.

624110 สู่มมนุาการบริหารทั่ร่พยากรมนุุษย์ 3(3-0-6)
 (Seminar in Human Resource Management)

คุัณสูมบ่ติ :	วิชีาเอกบังคั์บมาแล้วอย์่างน้อย์	4	วิชีา
624101	การบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์
624102	การวางแผน	การสัรรหา	การคั์ดเลือก	ที่รัพัย์ากร	 		

	 มนุษย์์
624103	การพััฒนาที่รัพัย์ากรมนุษย์์
624104	พัฤติกรรมองค์์การ	
ประเด็นพิัเศษและเรื�องทีี่�อย์้่ในค์วามสันใจิที่างด้านที่รัพัย์ากร

มนุษย์์ในองค์์การ	และงานวิจัิย์ทีี่�เกี�ย์วข้อง	หัวข้อเรื�องอภิปราย์อาจิ
เปลี�ย์นแปลงไปตามประเด็นปัญหาและสัภาพัแวดล้อม

Particular and interesting issues in organizational 
human resources and related research; ideas for discussion 
arising from controversial issues and environments.

กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก 
(1) กลุั�มวิชาการบริหารองค์ัการ
624211 การสู่�อสูารทั่างการบริหาร 3(3-0-6)
 (Management Communication)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
แนวคิ์ดการสืั�อสัารที่างการบริหาร	กระบวนการติดต่อสืั�อสัาร	

พัฤติกรรมของการสืั�อสัาร	ลักษณะของการสืั�อสัารระหว่างบุค์ค์ล	กลุ่มย์อ่ย์
	และองค์์การ	แบบของการสืั�อสัารทีี่�มีประสิัที่ธิ์ภาพั	เที่ค์โนโลย์ีการติดต่อ
สืั�อสัาร

Concepts of management communication; 
communication processes; communication behaviors; 
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characteristics of interpersonal communication; subgroups and 
organizations; types of effective communication; communication 
technology. 

624212 การออกแบบองค์ัการ  3(3-0-6)
 (Organization Design)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
ค์วามหมาย์	แนวค์ิดที่ฤษฎีีองค์์การและการบริหาร	ตั�งแต่สัมัย์

เดิมจินถึึงสัมัย์ปัจิจุิบัน	เพืั�อนำามาเป็นที่างประย์ุกต์ใช้ีในการออกแบบ
โค์รงสัร้างองค์์การ	การบริหารทีี่�เหมาะสัมตามสัถึานการณ์	และสัภาพั
แวดล้อมขององค์์การ	การศึกษาร้ปแบบขององค์์การและการออกแบบ
องค์์การอย่์างมีประสิัที่ธิ์ภาพัเพืั�อให้เกิดค์วามสััมพัันธ์์และค์วามร่วมมือ
ระหวา่งบุค์ค์ลฝั�าย์ต่างๆ	ในองค์์การ	รวมถึึงศึกษาผลกระที่บของโค์รงสัรา้ง
องค์์การแบบต่างๆ	ทีี่�มีผลต่อองค์์การในภาพัรวม

	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 ภาวะผู้นุำา 3(3-0-6)
 (Leadership)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
แนวค์วามคิ์ดที่ฤษฎีีเกี�ย์วกับการเป็นผ้้นำาและปัจิจัิย์ทีี่�กำาหนด

ตัวผ้น้ำา	วิธี์การบรหิารของผ้น้ำา	อิที่ธิ์พัลของผ้น้ำาทีี่�มีต่อพัฤตกิรรมการตดัสิัน
ใจิ	และผลงานของกลุ่ม	การปรับตัวของผ้้นำาในสัภาพัการณ์ต่างๆ	เพืั�อเพิั�ม
ประสิัที่ธิ์ภาพัในการที่ำางานของกลุ่ม	โดย์นำากรณีศึกษาประกอบการเรีย์น

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 การบริหารการเปลีั�ยนุแปลัง 3(3-0-6)
 (Change Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
Prerequisite	:	
Passed	624001	Principles	of	Management
หลักและวิ ธี์การเกี�ย์วกับการบริหารเพืั�อที่ำาให้ เกิดการ

เปลี�ย์นแปลงกระบวนการการเปลี�ย์นแปลง	ปัจิจัิย์ทีี่� มีผลต่อการ
เปลี�ย์นแปลงขององค์์การ	และกระบวนการพััฒนาองค์์การ	รวมทัี่�งการ
บริหารค์วามเปลี�ย์นแปลงทีี่�เกิดขึ�นให้เป็นไปในที่างทีี่�เหมะสัม

Principles and methods of change management; 
change management process; factors affecting organizational 
changes and organizational development processes; 
appropriate change management models.

624215 การบริหารคัวามหลัากหลัาย 3(3-0-6)
 (Diversity Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
การบ้รณาการค์วามแตกต่างและค์วามหลากหลาย์อันเกิดจิาก

พันักงานที่ำางานด้วย์กัน	 เพืั�อนำามาใช้ีกับสัภาพัแวดล้อมทีี่� มีการ
เปลี�ย์นแปลงและเสีั�ย์งต่อการบริหารงานในองค์์การทีี่�มีค์วามหลากหลาย์
ค์วามเชืี�อที่างศาสันา	การศึกษา	ประสับการณ์และสัภาพัค์รอบค์รัวของ
พันักงาน	อาย์	ุวัฒนธ์รรม	เพัศและค์วามสัามารถึของแต่ละค์น	การบริหาร
จิะต้องประสัานค์วามหลากหลาย์เหล่านี�สัำาหรับใช้ีในการปฏิิบัติต่อ
พันักงาน	ล้กค้์า	และกลุ่มผ้้เกี�ย์วข้องในทีี่�ที่ำางานได้อย์่างเหมาะสัมกับ
สัถึานการณ์

 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.
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624216 การเป็นุผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 (Entrepreneurship)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
ค์วามหมาย์	บที่บาที่	ประเภที่	และคุ์ณลักษณะพิัเศษของธุ์รกิจิ

แนวค์วามคิ์ดและลักษณะของการเป็นผ้้ประกอบการ	วิธี์การเริ�มต้นธุ์รกิจิ
การดำาเนินงาน	และปัญหาในการจัิดการ	นับตั�งแต่การวิเค์ราะห์และ
ประเมินสัภาพัแวดล้อมที่างธุ์รกิจิ	การศึกษาค์วามเป็นไปได้	การจัิดการ
แหล่งทุี่น	การจิัดที่ำาแผนธ์ุรกิจิ	ตลอดจินศึกษาปัจิจัิย์สัำาคั์ญทีี่�จิำาเป็นต่อ
การเริ�มต้นธุ์รกิจิทีี่�ประสับค์วามสัำาเร็จิได้แก่การตลาด	การเงิน	กฎีหมาย์	
สัังค์มและการแข่งขัน	

	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 การบริหารคัวามรู้ 3(3-0-6)
 (Knowledge Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
วิวัฒนาการการบริหารค์วามร้้เพืั�อสัร้างม้ลค่์าแก่องค์์การ	วงจิร

การเปลี�ย์นค์วามคิ์ดเป็นค์วามร้้	แนวคิ์ดในการจัิดระเบีย์บข้อม้ลของ
องค์์การและค์วามร้้แบบองค์์กรรวม	เพืั�อการเรีย์นร้้และการบริหารค์วาม
ร้้ในมุมมองของทุี่นที่างปัญญา	การจัิดระเบีย์บ	และการเข้าถึึงค์วามร้้	ระดับ
ของการบริหารค์วามร้้ในองค์์การ	เค์รื�องมือและขั�นตอนการกำาหนดร้ป
แบบการบริหารและประเมินค์วามร้้	การนำาการบริหารค์วามร้้ส่้ัการ
ปฏิิบัติ

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 การบริหารธุรกิจิขนุาดย�อม 3(3-0-6)
 (Small Business Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
คุ์ณลักษณะด้านบุค์ลิกภาพัและค์วามสัามารถึของผ้้ประกอบ

การซึี�งมีส่ัวนต่อค์วามสัำาเร็จิของธุ์รกิจิและการแสัวงหาโอกาสัในการเป็น
ผ้้ประกอบการ	ค์วามหมาย์	ลักษณะ	ประเภที่	บที่บาที่	ข้อได้เปรีย์บและ
ข้อเสีัย์เปรีย์บและปัญหาของธุ์รกิจิขนาดย่์อม	การดำาเนินงานของธุ์รกิจิ
ขนาดย่์อมด้านต่าง	ๆ	คื์อ	การตลาด	การบริหาร	การบัญชีีและการเงิน	
การบริหารบุค์ค์ล	การจัิดซืี�อ	และการค์วบคุ์มสิันค้์าค์งเหลือ	รวมทัี่�งสัาเหตุ
ทีี่�ที่ำาให้ธ์รุกิจิขนาดย์อ่มลม้เหลวและปัจิจัิย์ที่ี�ที่ำาให้ธ์รุกิจิขนาดย์อ่มประสับ
ค์วามสัำาเร็จิ

Behavioral characteristics and capabilit ies 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.

624219 การวางแผนุแลัะการคัวบคุัม 3(3-0-6)
 (Planning and Control)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624001	หลักการบริหาร
ที่ฤษฎีี	แนวคิ์ด	วัตถุึประสังค์์	นโย์บาย์ขององค์์การ	เที่ค์นิค์	ร้ป

แบบและกระบวนการวางแผนและค์วบคุ์มที่างการบริหาร	หลักสัำาคั์ญใน
การวางแผนและค์วบคุ์มที่างการบริหาร	ประเภที่ของการวางแผนและ
ค์วบคุ์มที่างการบริหาร	กลย์ทุี่ธ์์ในการวางแผนและค์วบคุ์มที่างการบริหาร
การวางแผนและค์วบค์ุมที่างการบริหารทีี่�มีประสัิที่ธิ์ภาพั	แนวโน้มการ
วางแผนและค์วบคุ์มที่างการบริหาร	การวิเค์ราะห์ล่้ที่างในการตัดสิันใจิ	
การประเมินผลการค์วบคุ์มการปฏิิบัติงาน	รวมทัี่�งเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีในการ
วางแผน	การประเมินผล	และการค์วบคุ์มที่างการบริหาร
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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 การศึึกษาเป็นุรายบุคัคัลั  3(2-3-4)
 (Individual Study)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
การกำาหนดหัวข้อทีี่�จิะศึกษาเกี�ย์วกับการจัิดการที่รัพัย์ากร

มนุษย์์	และให้นักศึกษาได้ค้์นค์ว้าด้วย์ตนเอง	โดย์อย่้์ภาย์ใต้การด้แล
แนะนำาและให้ค์ำาปรึกษาของอาจิารย์์ผ้้สัอน

 Research and self-study on topics and issues of 
human resource management under the supervision of an 
advisor.

624221 การบริหารคุัณภาพในุองค์ัการ 3(3-0-6)
 (Quality Management in Organizations)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ค์วามสัำาคั์ญของการจัิดองค์์การและระบบคุ์ณภาพั	หลักการ

บริหารคุ์ณภาพัและเพิั�มผลผลิต	การจัิดการค์วามเสีั�ย์ง	กลยุ์ที่ธ์์การเพิั�ม
ประสิัที่ธิ์ภาพัการที่ำางานด้วย์การนำากิจิกรรมระบบคุ์ณภาพัและระบบการ
จัิดเอกสัารมาประย์ุกต์ใช้ีในการจัิดการขององค์์การ	เพืั�อเพิั�มผลผลิตและ
พััฒนางานทัี่�วทัี่�งองค์์การ

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) กลุั�มวิชาการบริหารทั่ร่พยากรมนุุษย์

624231 การวิจ่ิยการบริหารทั่ร่พยากรมนุุษย์ 3(3-0-6)
 (Human Resource Management Research)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
สัอบผ่านวิชีา	624101	การบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์	์
และเค์ย์เรีย์น	620006	สัถิึติธุ์รกิจิ
บที่บาที่และค์วามสัำาคั์ญของการวิจัิย์การบริหารที่รัพัย์ากร

มนุษย์์	ระเบีย์บวิธี์วิจัิย์	การนำาเอาค์วามร้้ที่างสัถิึติและการประมวลผล
ข้อม้ลโดย์ใช้ีค์อมพิัวเตอร์มาใช้ีในการวิจัิย์	การจัิดที่ำาข้อเสันอโค์รงการวิจัิย์
การฝึักปฏิิบัติที่างการวิจัิย์	รวมทัี่�งการจัิดที่ำาราย์งานการวิจัิย์

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 กฎหมายสูว่สูดิการสู่งคัม 3(3-0-6)
 (Social Welfare Laws)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
แนวค์วามค์ิดเกี�ย์วกับกฎีหมาย์สัวัสัดิการสัังค์มและการพััฒนา

ที่างสัากล	กฎีหมาย์สัวัสัดิการสัังค์มกับการพััฒนาสัวัสัดกิารสัังค์ม	ลักษณะ
เฉพัาะของกฎีหมาย์สัวัสัดิการ	สัังค์ม	พััฒนาการของกฎีหมาย์สัวัสัดิการ
สัังค์มในประเที่ศไที่ย์	สัาระสัำาคั์ญของบที่บัญญัติแห่งกฎีหมาย์เกี�ย์วกับ
สัวัสัดิการสัังค์มฉบับต่าง	ๆ	การบังคั์บใช้ีกฎีหมาย์ในที่างปฏิิบัติ	การ
เปลี�ย์นแปลงที่างสัวัสัดิการสัังค์มที่ี�เกิดขึ�นจิากกฎีหมาย์สัวัสัดิการสัังค์ม	
ปัญหาทีี่�เกี�ย์วกับตัวบที่บัญญัติแห่งกฎีหมาย์และปัญหาในการบังค์ับใช้ี	
และประเด็นสัำาคั์ญเพืั�อการปรับปรุงและพััฒนากฎีหมาย์ในอนาค์ต

 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.
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624233 การบริหารสุูขภาพแลัะคัวามปลัอดภ่ย 3(3-0-6)
 ในุการทั่ำางานุ    
 (Health & Safety Management)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ค์วามหมาย์ของอุบัติเหตุ	ค์วามส้ัญเสีัย์	ประเภที่และอันตราย์

ของสัภาพัแวดล้อมในการที่ำางาน	กฎีหมาย์ทีี่�สัำาคั์ญด้านค์วามปลอดภัย์	
การจิดัสัวสััดิการดา้นค์วามปลอดภยั์ในองค์์การ	โรค์ทีี่�เกดิจิากการที่ำางาน
	การป้องกันอันตราย์จิากการที่ำางาน	การป้องกันอันตราย์จิากอัค์คี์ภัย์	
หลักการปฐมพัย์าบาลเบื�องต้นเมื�อได้รับการบาดเจ็ิบจิากการที่ำางาน	
เที่ค์นิค์การจัิดกิจิกรรมเพืั�อลดอุบัติเหตุในการที่ำางาน	กิจิกรรม	5	สั	เพืั�อ
ค์วามปลอดภัย์ในการที่ำางาน	การประเมินอันตราย์เบื�องต้นจิากการที่ำางาน
การปฏิิบัติเมื�อเกิดอุบัติภัย์

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 การบริหารทั่ร่พยากรมนุุษย์สูำาหร่บธุรกิจิข้ามชาติ 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management in Multinational 
 Business) 

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
สัอบผ่านวิชีา	624101	การบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์
ปัจิจัิย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการแสัดงพัฤติกรรมของชีนชีาติในภ้มิภาค์

ต่าง	ๆ	การปรับตัว	ค์่านิย์ม	วัฒนธ์รรม	สัังค์ม	การดำาเนินชีีวิตและการ
ที่ำางานทีี่�ส่ังผลกระที่บต่อพัฤติกรรมองค์์การ	การจ้ิงใจิ	การใช้ีภาวะผ้้นำา
กับบุค์ค์ลต่างวัฒนธ์รรม	แนวคิ์ดใหม่เรื�องธุ์รกิจิไร้พัรมแดน	แนวคิ์ด	การ
ตั�งธุ์รกิจิในต่างชีาติทัี่�งสัภาพัปัจิจุิบันและอนาค์ต	ระเบีย์บกฎีเกณฑ์์
ระหว่างประเที่ศ	วัฒนธ์รรมข้ามชีาติ	เพืั�อนำาไปใช้ีเป็นแนวที่าง	ในการ
บริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์	์ในองค์์การทีี่�มีพันักงานหลาย์เชืี�อชีาติ

 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 เทั่คันิุคัการสูอนุงานุแลัะให้คัำาปรึกษา 3(3-0-6)
 (Coaching & Counseling Techniques)

วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
ร้ปแบบการเพิั�มประสิัที่ธิ์ภาพัในการที่ำางานโดย์ใช้ีเที่ค์นิค์การ

สัอนงาน	การวินิจิฉัย์ปัญหาการที่ำางาน	สัาเหตุของปัญหา	การแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน	เที่ค์นิค์ในการให้ค์ำาปรึกษา	รับฟัังข้อร้องทุี่กข์	การแก้ปัญหาค์วาม
ขัดแย์้งเพืั�อสัร้างค์วามพัอใจิ	สัามารถึนำาค์ำาปรึกษาที่ี�ได้รับไปประย์ุกต์ได้
อย์่างถ้ึกต้องและมีค์วามเหมาะสัมตามแต่กรณี

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. 

หมวดวิชาเฉพาะด้านุ สูาขาวิชาระบบสูารสูนุเทั่ศึเพ่�อธุรกิจิดิจิิท่ั่ลั
กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ
หมวดวิชาเฉพาะด้านุ
							 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(ศึกษาด้วย์ตนเอง-ปฎิีบัติ-บรรย์าย์)
กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ
625101 การออกแบบเว็บไซด์  3(2-2-6)
 (Website Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite			:		None
	 แนวคิ์ดในการออกแบบเว็บเพัจิด้วย์	UX/UI		โค์รงสัร้างของ
เว็บไซีต์	การออกแบบโค์รงสัรา้งของเว็บไซีด์	การเลอืกใช้ีสีั	การจิดัร้ปแบบ
เว็บเพัจิ	การออกแบบด้วย์หลักการเข้าถึึงง่าย์และตอบสันองทีุ่กอุปกรณ์	
การใช้ีภาษาเอชีทีี่เอ็มแอล	5	และภาษาซีีเอสัเอสั	3	ในการสัร้างเว็บเพัจิ	
การใช้ีงานสืั�อประสัมและการจัิดเนื�อหาด้วย์กรอบและสัไตล์	การใช้ี
ซีอฟัต์แวร์สัำาเร็จิร้ปซีีเอ็มเอสัเพืั�อสัร้างเว็บเพัจิ	เค์รื�องมือพััฒนาเว็บและ
การปรับแต่งหน้าเว็บเพัจิด้วย์การแก้ไขโดย์ตรงทีี่�เอชีทีี่เอ็มแอล	
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 Concepts of Web design with UX/UI; structure of Web 
site; website structure design, choosing color , web page layout, 
accessibility	concept	and	responsive	design,	HTML5	(Hyper	
Text	Markup	Language)	and	CSS3	(Cascading	Style	Sheets	3)	
program for create web page construction, use of multimedia 
and	layout	creation	with	frame	and	style,	use	of		CMS	(Content	
Management	System)	software	for	web	page	creation,	web	
development tools and editing webpage by direct change at 
HTML.	

625102 การพ่ฒนุาโปรแกรมสูำาหร่บธุรกิจิด้วยภาษาไพทั่อนุ 
  3(2-2-6) 
 (Application Development for Business
 using Python)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite		:	None
	 พืั�นฐานการแก้ปัญหาด้วย์วิธี์การที่างค์อมพัิวเตอร์โดย์ใช้ีภาษา
ไพัที่อน	การโปรแกรมเชิีงโค์รงสัร้าง	ชีนิดของข้อม้ลพืั�นฐาน	โค์รงสัร้างการ
ค์วบคุ์ม	ฟัังก์ชัีนและการส่ังค่์าพัารามิเตอร์	โค์รงสัร้างข้อม้ลพืั�นฐาน	ลิสัต์
ท้ี่เพิัล	เซ็ีต	ดิกชัีนนารี	เรนจ์ิ	ไลบราลีการประมวลผลเชิีงตัวเลข	อาร์เรย์์
และแมที่ริกซ์ีภาษาไพัที่อนสัำาหรับการแสัดงผลข้อม้ล
 Basic computer programming and problem solving 
using Python. Structural design and Programming, basic data 
types. Control Structures. Functions and parameter passing, 
python built-in data structures: lists, tuples, sets, dictionaries, 
and range, numerical processing library, arrays and matrix, 
library for Data Visualization.

625103โคัรงสูร้างข้อมูลัแลัะอ่ลักอริทึั่ม       3(2-2-6)
 (Data Structures and Algorithms)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite			:		None
	 โค์รงสัร้างข้อม้ลแบบต่างๆ	ทัี่�งแบบเชิีงเส้ัน	อะเรย์์	ลิงค์์ลิสัต์	 
แสัตกค์ิวและแบบไม่ใช่ีเชิีงเสั้น		ที่รี	กราฟั	อัลกอริทึี่มพีั�นฐานที่ี�ใช้ีกับ
โค์รงสัร้างข้อม้ล	เที่ค์นิค์การเรีย์งลำาดับข้อม้ลในหน่วย์ค์วามจิำาหลักแบบ

ต่างๆ		ค์้นหาข้อม้ล		การพััฒนาอัลกอริทึี่มและการวิเค์ราะห์อัลกอริทึี่ม
อย์่างง่าย์	และการเขีย์นโปรแกรมเพืั�อจัิดการกับโค์รงสัร้างแบบต่างๆ	
 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  การสู่�อสูารข้อมูลัแลัะเคัร่อข�ายคัอมพิวเตอร์ 3(2-2-6)
 (Data Communications and Networking) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 Prerequisite			:		None
	 เที่ค์โนโลยี์การสืั�อสัารข้อม้ล	แนวคิ์ดและองค์์ประกอบของระบบ
เค์รือข่าย์	ประเภที่และระบบการสืั�อสัารข้อม้ล	โปรโตค์อล	และ
สัถึาปัตย์กรรมการสืั�อสัารแบบต่างๆ	สืั�อ	ตัวกลาง	และอุปกรณ์สัำาหรับการ
สืั�อสัารข้อม้ล	ระบบมาตรฐานโอเอสัไอ	เที่ค์โนโลยี์การเชืี�อมโย์งระหว่าง
เค์รือข่าย์	
 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  การจ่ิดการข้อมูลัแลัะฐานุข้อมูลัสูำาหร่บธุรกิจิ 3(2-2-6)
 (Database and Data Management for Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite		:		None
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับฐานข้อม้ล	หลักสัำาคั์ญของระบบฐาน
ข้อม้ล	สัถึาปตัย์กรรมของระบบฐานขอ้ม้ล	คุ์ณสัมบัติของระบบฐานขอ้ม้ล
ระบบจัิดการฐานข้อม้ล	การออกแบบฐานข้อม้ลโดย์การใช้ีตัวแบบเอ็นทิี่ตี
รีเลชีนัชีพิั	การที่ำาบรรที่ดัฐาน	ฐานขอ้ม้ลเชิีงสััมพัันธ์์	การสัรา้งรเีลชีนัแนลสั
คี์มา	เรเฟัอเรนเชีีย์ลอินทิี่กริตี	ภาษาเอสัคิ์วแอลเบื�องต้น	การปฏิิบัติการ
และการประย์ุกต์ใช้ีระบบจัิดการฐานข้อม้ล
 Introduction to database system; principles of 
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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. 
 
625108  ระบบสูารสูนุเทั่ศึเพ่�อการจ่ิดการ 3(3-0-6)
 (Management Information Systems)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite			:		None
	 แนวคิ์ดพืั�นฐานเกี�ย์วกับระบบสัารสันเที่ศและระบบสัารสันเที่ศ
เพืั�อการจิัดการ	โค์รงสัร้างองค์์กร	องค์์ประกอบของระบบสัารสันเที่ศ	
ประเภที่ของระบบสัารสันเที่ศ	ผลกระที่บของระบบสัารสันเที่ศต่อองค์์กร
การวางกลย์ุที่ธ์์และการพััฒนาระบบสัารสันเที่ศ	บที่บาที่เชิีงกลย์ุที่ธ์์ของ
ระบบสัารสันเที่ศ	ที่ฤษฎีีการตัดสิันใจิ	ระบบสันับสันุนการตัดสิันใจิ	หลัก
การค์ลังข้อม้ล	เหมืองข้อม้ล	และการประย์ุกต์ใช้ีในเชิีงการแข่งขันที่าง
ธุ์รกิจิ	กรณีศึกษาต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับระบบสัารสันเที่ศเพืั�อการจัิดการ		
 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  คัวามม่�นุคังของระบบสูารสูนุเทั่ศึ  3(3-0-6)
 (Information Systems Security)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 แนวค์วามค์ิดในการรักษาค์วามมั�นค์งปลอดภัย์ของระบบ
สัารสันเที่ศ	ประเภที่ของภยั์คุ์กค์ามและการโจิมตเีข้าส่้ัระบบค์อมพัวิเตอร์
เที่ค์โนโลยี์ด้านค์วามมั�นค์งของระบบเค์รือข่าย์	นโย์บาย์ในการพิัส้ัจิน์ที่ราบ
และการค์วบคุ์มการเข้าถึึงตามหลักมาตรฐานสัากล	การพััฒนาระบบไอ
เอสัเอ็มเอสัขึ�นใช้ีในองค์์กร	การประเมินค์วามเสีั�ย์ง	และการวิเค์ราะห์ค์วาม

เสีั�ย์งด้านสัารสันเที่ศขององค์์กร	การพััฒนาแผนระบบรักษาค์วามมั�นค์ง
ปลอดภัย์ขององค์์กร	กฎีหมาย์มาตรฐานที่ี�เกี�ย์วข้องกับค์วามมั�นค์ง
ปลอดภัย์
  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. 

625110การพ่ฒนุาธุรกิจิแลัะผู้ประกอบการธุรกิจิอิเล็ักทั่รอนิุกส์ู  
  3(3-0-6)
 (New Venture Creation and Electronics 
 Business Entrepreneurship)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การประกอบธ์ุรกิจิอิเล็กที่รอนิกสั์	บที่บาที่	ค์ุณลักษณะ	การ
พััฒนาค์วามคิ์ดสัร้างสัรรค์์ของการประกอบการธุ์รกิจิอิเล็กที่รอนิกส์ั	การ
ประกอบธุ์รกิจิอิเล็กที่รอนิกส์ัประเภที่ต่าง	ๆ	การพััฒนาแผนธุ์รกิจิให้
ประสับค์วามสัำาเร็จิ	การวิเค์ราะห์ตลาด	และกำาหนดกลย์ทุี่ธ์์ที่างการตลาด
	การบริหารจัิดการห่วงโซ่ีอุปที่าน	การบริหารจัิดการสิันที่รัพัย์	์เที่ค์นิค์การ
แก้ไขปัญหา	และการตัดสิันใจิเชิีงกลยุ์ที่ธ์์	การนำาเสันอแผนธุ์รกิจิเพืั�อระดม
เงินทุี่น	กฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้อง	ค์วามเสีั�ย์งในการประกอบธ์รุกิจิอิเล็กที่รอนกิส์ั
   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 การวิเคัราะห์แลัะออกแบบธุรกิจิดิจิิท่ั่ลั   3(3-0-6)
 (Digital Business Analysis and Design) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวค์วามคิ์ดในการพััฒนาระบบสัารสันเที่ศในธุ์รกิจิดิจิิทัี่ล	ขั�น
ตอนการวิเค์ราะห์และออกแบบระบบงาน	เที่ค์นิค์การรวบรวมค์วาม
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ต้องการ	วธีิ์การวเิค์ราะหค์์วามตอ้งการเพืั�อการพััฒนาระบบ	แผนภาพัการ
ไหลของข้อม้ล	พัจินานุกรมข้อม้ล	การออกแบบอินพุัที่และเอ้าท์ี่พุัที่	การ
ออกแบบฐานข้อม้ล	การเขีย์นข้อกำาหนดซีอฟัต์แวร์และข้อกำาหนดอื�นๆ	
เที่ค์นิค์และขั�นตอนการที่ดสัอบระบบงาน	การพััฒนาระบบ	การติดตั�ง
ระบบ	การจัิดที่ำาค่้์มือและเอกสัารประกอบระบบงาน
 System development concept for digital business; 
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;	system	testing	techniques	and	
procedure; system development; system installation; manual 
work and system handout preparation.    

625112 โคัรงงานุธุรกิจิดิจิิท่ั่ลั 1 1(0-2-6)
 (Digital Business Project 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  
	 เค์ย์เรีย์นวิชีา	625111	การวิเค์ราะห์และออกแบบธุ์รกิจิดิจิิทัี่ล
	 Prerequisite	:		Taken	course	625111	Digital	Business			
 Analysis and Design 
	 การใช้ีค์วามร้้รวบย์อดทีี่�ได้เรีย์นมาเพืั�อปฏิิบัติงานจิริงในการ
วิเค์ราะห์และออกแบบระบบสัารสันเที่ศสัำาหรับธ์ุรกิจิดิจิิทัี่ล	ในลักษณะ
การที่ำางานเป็นกลุ่ม	จัิดที่ำาและนำาเสันอเอกสัารข้อเสันอโค์รงการ	ภาย์ใต้
ค์ำาแนะนำาของอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษา
	 Apply	all	the	acquired	knowledge	to	the	work	of	
analysis and system design for digital business in group work; 
prepare and present the project proposal under adviser’s 
suggestions. 

625113 โคัรงงานุธุรกิจิดิจิิท่ั่ลั 2 2(0-4-12)
 (Digital Business Project 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 สัอบได้	625112	โค์รงงานธุ์รกิจิดิจิิทัี่ล	1
	 Prerequisite:Passed	625112	Digital	Business	Project	1	
	 การใช้ีค์วามร้้รวบย์อดทีี่�ได้เรีย์นมา	ประกอบกับการศึกษา

ค้์นค์ว้าเพิั�มเติม	เพืั�อปฏิิบัติงานจิริงในการพััฒนาระบบงานทีี่�ออกแบบไว้
ในวิชีา	625112	ให้สัามารถึใช้ีงานได้จิริง		จิัดที่ำาค่้์มือการใช้ีงานและ
เอกสัารประกอบระบบงาน	โดย์มีอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาให้ค์ำาแนะนำา
 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.  

625114 การออกแบบงานุกราฟิักสูำาหร่บธุรกิจิดิจิิท่ั่ลั  3(2-2-6)
 (Graphics Design for Digital Business) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 พืั�นฐานการที่ำางานของค์อมพิัวเตอร์กราฟิัก	การสัร้างภาพั
ค์อมพิัวเตอร์กราฟิัก	ภาพัเวกเตอร์และราสัเตอร์	ขั�นตอนการวาดภาพัสัอง
มิติและสัามมิติ	ด้วย์โปรแกรมสัำาเร็จิร้ปด้านการสัร้างภาพั	โดย์พิัจิารณา
ถึึงการจัิดองค์์ประกอบของภาพั	จิิตวิที่ย์าเกี�ย์วกับสีั	และการสัร้างภา
พัอินโฟักราฟิักสัำาหรับธุ์รกิจิดิจิิทัี่ล
 Fundamental operations of computer graphics; 
computer graphic creation; vector and raster images; processes 
of	2D	and	3D	drawing	with	graphic	software;	color	psychology;	
creating infographic for digital business.   

625115 การพ่ฒนุาเว็บแอปพลิัเคัช่นุ 3(2-2-6)
 (Web Application Development)
    วิชาบ่งค่ับก�อนุ :เค์ย์เรีย์น
	 วิชีา	625101		การออกแบบเว็บไซีด์	 		
	 Prerequisite	:		Taken	course	625101	Website	Design		
	 หลักการพััฒนาโปรแกรมบนอนิเที่อรเ์นต็	การออกแบบเว็บแบบ
ไดนามิก	โค์รงสัร้างการที่ำางานของเว็บเซีริฟัเวอร์	เว็บบราวเซีอร์	การ
ออกแบบสั่วนติดต่อกับผ้้ใช้ี	การบันที่ึกข้อม้ลผ่านฟัอร์ม	การเชืี�อมต่อกับ
โปรแกรมบนเว็บบราวเซีอร์	การพััฒนาโปรแกรมฝัั�งแม่ข่าย์ด้วย์ภาษา
มาตรฐานต่างๆ	การค์วบค์ุมสัถึานะของโปรแกรมด้วย์เซีสัชัี�น	การพััฒนา
โปรแกรมเพืั�อเชืี�อมต่อฐานข้อม้ล		
		 Principles	of	internet	(web-based)	application	
development; dynamic web design; structure of web server 
and web browser; user interface design; saving form data; 
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connection with web browser application; server side 
application development with standard programming 
languages; application status control with session; database 
application development.

กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก
							 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(ศึกษาด้วย์ตนเอง-ปฎิีบัติ-บรรย์าย์)
625212 เคัร่อข�ายสู่งคัมแลัะพาณิชย์เคัร่อข�ายสู่งคัม 3(3-0-6)
 (Social Network and Social Commerce)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
										 Prerequisite	:		None
	 แนวคิ์ด	ร้ปแบบและการพััฒนาการพัาณชิีย์อิ์เล็กที่รอนิกส์ั	เค์รือ
ข่าย์สัังค์ม	สืั�อสัังค์ม	แอพัพัลิเค์ชัี�นเค์รือข่าย์สัังค์ม	การบริหารล้กค้์าสััมพัันธ์์
และห่วงโซ่ีอุปที่านอิเล็กที่รอนิกส์ัด้วย์เค์รือข่าย์สัังค์ม	จิรรย์าบรรณ		
กฎีหมาย์ธุ์รกิจิอิเล็กที่รอนิกส์ั	ธ์รรมาภิบาล	
	 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  การฝึกประสูบการณ์วิชาชีพทั่างธุรกิจิดิจิิท่ั่ลั 3(0-150-0)
 (Field Experience in Digital Business Profession)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:		None
	 ฝึักประสับการณ์วิชีาชีีพัด้านค์อมพิัวเตอร์	ในหน่วย์งานรัฐบาล	
รัฐวิสัาหกิจิ	หรือธุ์รกิจิเอกชีน	ภาย์ใต้การค์วบคุ์ม	ด้แลของอาจิารย์์ทีี่�
ปรึกษา	โดย์นำาค์วามร้้ทัี่�งที่างภาค์ที่ฤษฎีีและภาค์ปฏิิบัติทีี่�ได้จิากการศึกษา
ไปใช้ีในสัถึานการณ์จิริง	จัิดให้มีการปฐมนิเที่ศเกี�ย์วกับราย์ละเอีย์ดของ
การฝึักประสับการณ์และจิัดให้มีการปัจิฉิมนิเที่ศเพืั�ออภิปราย์ปัญหาการ
ฝึักประสับการณที์ี่�เกิดขึ�น	และเสันอแนะแนวที่างแกปั้ญหาใหส้ัำาเร็จิลุล่วง
ไปด้วย์ดี	และมีการจัิดส่ังราย์งานเกี�ย์วกับภาระหน้าทีี่�ทีี่�ปฏิิบัติในช่ีวงฝึัก
ประสับการณ์วิชีาชีีพั
 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 problems; report writing of tasks 
and responsibilities during the internship.   

625214 เทั่คัโนุโลัยีคัลัาวน์ุสูำาหร่บธุรกิจิ  3(3-0-6)
 (Introduction to Cloud Computing for Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		เค์ย์เรีย์น	
	 625104	การสืั�อสัารข้อม้ลและเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์
	 Prerequisite:Taken	Course	
	 625104	Data	Communications	and	Networking	
	 การจัิดการสัถึาปัตย์กรรมเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศระดับองค์์กร	ทีี่�
ทัี่นสัมัย์	 แนวโน้มการประมวลผลระดับองค์์กร	 มาตรฐาน	 และ	
สัถึาปัตย์กรรมเชิีงบริการ	ข้อม้ลใหญ่	และเที่ค์โนโลย์ีค์ลาวด์ระดับองค์์กร
ค์วามคิ์ดสัร้างสัรรค์์และกระบวนการสัร้างสัรรค์์นวัตกรรม	นวัตกรรม	
กระบวนการ	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์์	การส่ังเสัริมการพััฒนานวัตกรรมและ
เที่ค์โนโลย์ใีนองค์์กร	การนำานวัตกรรมและเที่ค์โนโลย์ไีปส่้ัเชิีงพัาณิชีย์	์การ
ระดมเงินทุี่นเพืั�อการพััฒนาเที่ค์โนโลย์ีและนวัตกรรม	การวิจัิย์ประเมิน	
ค์วามเป็นไปได้ที่างธ์ุรกิจิ	การตลาดและการเป็นผ้้ประกอบการด้าน	
นวัตกรรมและเที่ค์โนโลย์ี
 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.
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625215 วิทั่ยาการข้อมูลัเบ่�องต้นุ 3(3-0-6)
 (Fundamentals of Data Science)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		เค์ย์เรีย์น	
	 625105	การจัิดการข้อม้ลและฐานข้อม้ลสัำาหรับธุ์รกิจิ
	 Prerequisite	:		Taken	Course	
	 625105	Database	and	Data	Management	for	Business	
	 วิที่ย์าการข้อม้ลเบื�องต้น	การสัร้างแบบจิำาลองข้อม้ล	การ
ที่ำาค์วามเข้าใจิข้อม้ล	การใช้ีการคิ์ดเชิีงสัถิึติ	การเพิั�มค์วามสัามารถึที่างการ
ตลาด	การเรีย์นร้้อย์่างต่อเนื�อง	การกำาหนดวัตถุึประสังค์์	การรวบรวม
ข้อม้ล	การประมวลผลข้อม้ล	การสัำารวจิและการแสัดงข้อม้ล	การวิเค์ราะห์
ข้อม้ลและใช้ีการเรีย์นร้้ของเค์รื�องกับข้อม้ล	สัถิึติ	ค์วามน่าจิะเป็น	การ
สัร้างแบบจิำาลองการที่ำานาย์	แนวที่างการพััฒนาเพืั�อล้างข้อม้ล	การขุด
ข้อม้ล	การวิเค์ราะห์ที่างสัถิึติสัำาหรับผ้้พััฒนาฐานข้อม้ล	ค์วามก้าวหน้า
และถึดถึอย์ของฐานข้อม้ล	การที่ำานาย์ด้วย์โมเดลเชิีงเสั้น	การที่ำาให้เป็น
มาตรฐานสัำาหรับการปรับปรุงฐานข้อม้ล	การพััฒนาและการประเมินฐาน
ข้อม้ล	โค์รงสัร้างฐานข้อม้ลและการเรีย์นร้้ของเค์รื�อง		
 Introduction to Data Science, Data modeling, 
Developing a better approach to understanding data, Using 
statistical thinking, Increased marketability, Perpetual learning, 
Declaring the Objectives, Collecting data, Processing data, 
Exploring and visualizing data, Analyzing the data and/or 
applying machine learning to the data, Deciding based upon 
acquired	insight,	Common	terminology,	Statistical	population,	
Probability, Predictive modeling, A Developer Approach to 
Data	Cleaning,	Data	Mining	and	the	Database	Developer,	
Statistical Analysis for the Database Developer, Database 
Progression to Database Regression, Predicting with linear 
model, Regularization for Database Improvement, Database 
Development and Assessment, Database Structures and 
Machine	Learning.	

625222 การประยุกต์ใช้งานุกราฟิักในุธุรกิจิดิจิิท่ั่ลั 3(2-2-6)
 (Graphic applications in digital businesses)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:		None

	 การนำาค์วามร้เ้รื�องการใช้ีสีั	การใช้ีเส้ัน	การจิดัองค์์ประกอบศลิปะ
การจัิดหน้าสิั�งพิัมพ์ั	ออกแบบส่ัวนปฏิิสััมพัันธ์์กับผ้้ใช้ีงานโปรแกรม
ค์อมพิัวเตอร์		ออกแบบการนำาเสันอผลงาน		เพืั�อใช้ีประกอบในธุ์รกิจิ
ประเภที่ต่าง	ๆ	โดย์ใช้ีโปรแกรมการออกแบบกราฟิักเป็นเค์รื�องมือและ
สัามารถึเลือกระบบการพิัมพ์ัได้อย์า่งเหมาะสัม
 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

625224 การทั่ำาเหม่องข้อมูลัเพ่�อธุรกิจิ 3(2-2-6)
 (Data Mining for Business) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	เค์ย์เรีย์น	
	 625105	การจัิดการข้อม้ลและฐานข้อม้ลสัำาหรับธุ์รกิจิดิจิิทัี่ล	
	 Prerequisite	:		Taken	course	
	 625105	Database	and	Data	Management	for	Business
	 ค์วามร้้เบื�องต้นของการที่ำาเหมืองข้อม้ล	ค์ลังข้อม้ล	นิย์ามของ
การที่ำาเหมืองข้อม้ล	ขั�นตอนการที่ำาเหมืองข้อม้ล	การนำาเหมืองข้อม้ลมา
ประย์ุกต์ใช้ีในงานธ์ุรกิจิ	โปรแกรมในการที่ำาเหมืองข้อม้ล	การจิัดเตรีย์ม
ข้อม้ล	เที่ค์นิค์การที่ำาเหมืองข้อม้ลด้วย์การจิำาแนกกลุ่มข้อม้ลและการเชืี�อม
โย์งค์วามสััมพัันธ์์	การประยุ์กต์ใช้ีเที่ค์นิค์สัำาหรับการวิเค์ราะห์ข้อม้ลจิำานวน
มาก	ให้เป็นสัารสันเที่ศในร้ปแบบทีี่�ผ้้ใช้ีต้องการได้อย์า่งมีประสิัที่ธิ์ภาพั
 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 ห่วข้อพิเศึษทั่างธุรกิจิดิจิิท่ั่ลั 3(2-2-6)
 (Special Topics in Digital Business) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:		None
	หัวข้อหรือพััฒนาการใหม่	ๆ 	ในสัาขาวิชีาระบบสัารสันเที่ศเพืั�อธุ์รกิจิดิจิิทัี่ล
	ทีี่�เป็นประโย์ชีน์ต่อนักศึกษาในการศึกษาต่อ	หรือในการประกอบอาชีีพั
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ในอนาค์ต
	New	beneficial	topics	or	advancement	in	Information	System	
for Digital Business department for students’ further studies 
or careers.   

625226 การใช้แอปพลิัเคัช่นุสูำาหร่บธุรกิจิ  3(2-2-6)
 (Application Usage for Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การใช้ีงานเค์รื�องมือโปรแกรมประเภที่สัเปรดชีีต	การจิัดเก็บ
ข้อม้ล	การใช้ีค์ำาสัั�งเพืั�อจัิดการข้อม้ล	ส้ัตรการค์ำานวณ	การใช้ีงานฟัังก์ชีัน	
การเชืี�อมโย์งส้ัตรขา้มไฟัล	์การนำาเสันอขอ้ม้ลในร้ปแผนภ้ม	ิการสัรา้งฟัอรม์
และการเขีย์นค์ำาสัั�งเพืั�อจัิดการข้อม้ล	
 Studying computer application for organizing, analysis, 
and storage of data in form of electronic document.  Practice 
techniques	in	creating,	viewing,	editing,	file	sharing,	and	data	
managing through spreadsheet application.

625233 การเขียนุโปรแกรมบนุฐานุข้อมูลั 3(2-2-6)
 (Database Programming) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		เค์ย์เรีย์นวิชีา	
	 625102	การพััฒนาโปรแกรมสัำาหรับธุ์รกิจิด้วย์ภาษาไพัที่อน			
	 และ	625105	การจัิดการข้อม้ลและฐานข้อม้ลสัำาหรับธุ์รกิจิ
	 Prerequisite		:		Taken	course	
	 625102	Application	Development	for	Business		using		
	 Python	and	625105	Database	and	Data	management	
 for Business 
	 หลักการพััฒนาโปรแกรมบนฐานข้อม้ล	การเขีย์นค์ำาสัั�งเอสัคิ์ว
แอล		เพืั�อที่ำางานกับฐานข้อม้ลเชิีงสััมพัันธ์์		การจิำากัดการเข้าถึึงข้อม้ล		
การเรีย์งลำาดับข้อม้ล		การสืับค้์นข้อม้ลจิากหลาย์ตาราง	การเชืี�อมตาราง		
การใช้ีฟัังก์ชัีนเดี�ย์วและฟัังก์ชัีนกลุ่ม	การใช้ีคิ์วรีย์อ่ย์	การสัร้างและจัิดการ
ตาราง		การค์วบคุ์มการเข้าถึึงข้อม้ล	การใช้ีตัวแปร	การเขีย์นค์ำาสัั�งเพืั�อ
เปลี�ย์นแปลงข้อม้ลในฐานข้อม้ล			การเขีย์นโปรแกรมย์่อย์
 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 การเขียนุโปรแกรมบนุอุปกรณ์ไร้สูาย 3(2-2-6)
 (Wireless Programming)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		เค์ย์เรีย์น	
	 625115	การพััฒนาเว็บแอปพัลิเค์ชัีน	
	 Prerequisite	:		Taken	course	
	 625115	Web	Application	Development
	 สัถึาปัตย์กรรมของอุปกรณ์และเค์รือข่าย์ไร้สัาย์	การพััฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณ์ไร้สัาย์	เค์รื�องมือพััฒนาโปรแกรม	และการประย์ุกต์
สัำาหรับงานต่างๆ	บนแพัล็ตฟัอร์มสัำาหรับอุปกรณ์ไร้สัาย์
 Device and wireless network architecture; wireless 
software development; tools for development; application of 
working on wireless device platform.  

625235  การนุำาเสูนุอภาพข้อมูลัสูำาหร่บงานุธุรกิจิ  3(2-2-6)
 (Data Visualization for Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:		None
หลักการออกแบบ	พััฒนาและการประเมินการมานำาเสันอข้อม้ล	การได้
มา	การจิำาแนกรวมถึึงการวิเค์ราะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่	การใช้ีเที่ค์นิค์และ
เค์รื�องมือในการแสัดงข้อม้ลในหลากหลาย์ร้ปแบบ	ทัี่�งแบบกราฟั	แผนภ้มิ
	การจิำาลองภาพั	หรือภาพัเค์ลื�อนไหว	การวิเค์ราะห์ข้อม้ลเชิีงลึก	ทีี่�ที่ำาให้
เกิดการค์าดการณ	์หรือการวางแผนงานธ์รุกิจิล่วงหน้า	เพืั�อสันับสันุนการ
ตัดสิันใจิ
 Design and evaluation of complementary visual and 
verbal	representations	of	patterns,	and	learn	how	to	acquire,	
parse,	and	analyze	large	datasets	in	order	to	convey	findings	
answer	questions,	drive	decisions,	applying	interactive	data	
exploration and visualization technology to create interactive 
charts, graphs, maps, and other visibilities that enable in-depth 
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data analysis used in supporting strategic business planning 
and provide persuasive evidence supported by data.  

625236 อินุเทั่อร์เน็ุตในุทุั่กสูรรพสิู�งสูำาหร่บธุรกิจิดิจิิท่ั่ลั  3(3-0-6)
 (IoT for Digital Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:		None
	 อินเตอร์เน็ตสัำาหรับสัรรพัสิั�ง	จิริย์ธ์รรม	ค์วามเป็นส่ัวนตัว	และ
ค์วามรับผิดชีอบ	สัถึาปัตย์กรรมของ	IoT	การโปรแกรม	IoT	และทิี่ศที่าง	
งานวิจัิย์	IoT	การพััฒนาผลิตภัณฑ์์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับ	IoT	โดย์ย์ึดหลัก	PDCA	
ประกอบด้วย์	การสัำารวจิตลาด	การวิเค์ราะห์ค์วามต้องการของผ้้ใช้ี	การ
ออกแบบ	พััฒนาที่ดสัอบผลิตภัณฑ์์	การที่ำาการตลาด	รวมทัี่�งร้ปแบบของ
	การสัร้างราย์ได้
					 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. 

625251 พ่�นุฐานุไมโคัรคัอมพิวเตอร์ก่บการประยุกต์ใช้งานุโปรแกรม  
 สูำาเร็จิรูปทั่างธุรกิจิ 3(2-2-6)
	 (Basic	Microcomputer	and	Business	 	
	 Software	Package	Application)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite		:		None
	 หลักการที่ำางานของไมโค์รค์อมพิัวเตอร์		การเลือกใช้ีอุปกรณ์
ค์อมพิัวเตอร์ให้เหมาะสัมกับลักษณะงาน	การประกอบเค์รื�องค์อมพิัวเตอร์
	การเลือกใช้ี	การติดตั�ง	และการปรับแต่งระบบปฏิิบัติการ	การติดตั�งและ
ตั�งค่์าอุปกรณ์ต่อพ่ัวง	หลักการใช้ีงานโปรแกรมประยุ์กต์หรือโปรแกรม
สัำาเร็จิร้ปในงานธุ์รกิจิต่าง	ๆ 		หลักการใช้ีงานโปรแกรมประเภที่สัเปรดชีีที่
เพืั�องานวิจัิย์ที่างธุ์รกิจิ	การเก็บรวบรวมข้อม้ล	ประมวลผลข้อม้ล	และจัิด
ที่ำาราย์งานข้อม้ลการวิจัิย์ที่างธุ์รกิจิ
 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 เทั่คัโนุโลัยีการจ่ิดการภาพแลัะสู่�อดิจิิท่ั่ลั 3(2-2-6)
 (Digital Image and Media Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite		:		None
	 เที่ค์นคิ์และหลกัการสัรา้งภาพันิ�ง	ภาพัเค์ลื�อนไหว	ประเภที่และ
ชีนิดของไฟัล์ภาพัแบบ	Bitmap	ภาพัแบบ	Vector	การจิัดการไฟัล์ภาพั
เค์ลื�อนไหว	การเลือกใช้ีโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปประเภที่โปรแกรมสัร้างภาพันิ�ง
หรือภาพัเค์ลื�อนไหว	การนำาเสันอผลงานดว้ย์ภาพัชีนดิตา่ง	ๆ 	การประย์กุต์
ใช้ีงานภาพัเค์ลื�อนไหวในงานธ์ุรกิจิ		เที่ค์นิค์และหลักการสัร้างสืั�อประสัม
ระหว่าง	ภาพั	ข้อค์วาม	เสีัย์ง	ภาพัเค์ลื�อนไหว	วีดีโอ	และจัิดที่ำาแผนงาน
ด้วย์สัตอรี�บอร์ด	การประยุ์กต์ใช้ีโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปประเภที่สืั�อประสัม	
การนำาเสันอและเผย์แพัร่ผลงานสืั�อประสัม
	 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 เทั่คัโนุโลัยีบนุอินุเทั่อร์เน็ุตแลัะพ่�นุฐานุการสูร้างเว็บ  
  3(2-2-6)
 (Internet Technology and Basic Web   
 Developments)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 Prerequisite			:		None	
	 พืั�นฐานและการที่ำางานของบริการเว็บบนระบบอินเที่อร์เน็ต	
(World	Wide	Web)	การพััฒนาเว็บไซีต์ด้วย์โปรแกรมสัำาเร็จิร้ป	เที่ค์โนโลย์ี
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อินเที่อร์เน็ตในปัจิจุิบัน	ประเภที่และการใช้ีประโย์ชีน์ของเที่ค์โนโลย์ี
อินเที่อร์เน็ต	ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ่	(Cloud	Computing)	การ
บริการบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ่	การให้บริการซีอฟัต์แวร์	การ
ให้บริการแพัลตฟัอร์ม	การให้บริการโค์รงสัร้างพืั�นฐาน	บริการระบบจิัด
เก็บข้อม้ล	การประยุ์กต์ใช้ีโปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ่
เพืั�อพััฒนางานด้านธุ์รกิจิ	
 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. หล่ักสููตรบริหารธุรกิจิบ่ณฑิ์ต สูาขาวิชาการจ่ิดการ
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ
	 									จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

626101 จิริยธรรมทั่างธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Business Ethics)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาแนวค์ิดที่ฤษฏิีจิริย์ธ์รรม	จิรรย์าบรรณวิชีาชีีพั	เหตุผล
และแนวปฏิิบัติด้านจิรรย์าบรรณที่างธุ์รกิจิ	สัภาพัแวดลอ้มของธุ์รกิจิ	การ
สัร้างระบบการจิัดการและกำากับด้แลกิจิการที่ี�ดีให้มีค์วามโปร่งใสัและ
ค์วามรับผิดชีอบของธ์ุรกิจิในเชิีงค์วามสััมพัันธ์์กับผ้้มีส่ัวนได้ส่ัวนเสัีย์ใน
สัังค์ม	ตลอดจินการใช้ีหลักธ์รรมาภิบาลในการบริหารโดย์มุ่งเน้นศึกษา
ประเด็นปัญหาตา่ง	ๆ 	จิากกรณศึีกษาทีี่�เกิดขึ�นจิรงิด้านจิริย์ธ์รรมที่างธ์รุกิจิ
และค์วามรับผิดชีอบต่อสัังค์มของการประกอบธุ์รกิจิ
  Study the theories of ethics, professional ethics, 
reasons and guidelines for business ethics, business 
environment. Establishing a good corporate governance and 
management system to ensure transparency and accountability 
of businesses in relation to stakeholders in society. As well as 
applying good governance principles in management by 

focusing on various issues from the actual case study of 
business ethics and social responsibility in business operations.

626102 ระบบสูารสูนุเทั่ศึเพ่�อการจ่ิดการ  3(3-0-6)           
 (Management Information System)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ศึกษาแนวค์วามคิ์ดเกี�ย์วกับการจัิดระบบสัารสันเที่ศ	อันจิะเป็น
ประโย์ชีน์ในการจิัดการ	เนื�อหาวิชีาค์รอบค์ลุมถึึงการวิเค์ราะห์	การ
ออกแบบ	และองค์์ประกอบของระบบสัารสันเที่ศเพืั�อการจัิดการ	และ
ค์วามสััมพัันธ์์ระหวา่งองค์์ประกอบเหลา่นั�น	บที่บาที่และหนา้ที่ี�ของระบบ
สัารสันเที่ศเพืั�อการจัิดการภาย์ในองค์์การ	สัภาพัแวดล้อมภาย์นอก
องค์์การ	และผลกระที่บตอ่สัารสันเที่ศเพืั�อการจิดัการ	รวมถึึงการประย์กุต์
ใช้ีระบบสัารสันเที่ศในการตัดสิันใจิงานต่าง	ๆ	รวมถึึงระบบสัำานักงาน
อัตโนมัติด้วย์
  Study the concepts of information system 
management which will be useful in management. The course 
covers analysis, design and components of management 
information systems and the relationship between those 
elements. Roles and duties of information systems for 
management within the organization. External environment 
and the impact on management information Including the 
application of information systems for decision making in 
various	tasks	including	office	automation	system.

626103 การวางแผนุแลัะคัวบคุัมกลัยุทั่ธ์   3(3-0-6)           
 (Strategic Planning and Control)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ที่ฤษฎีี	แนวค์ดิ	วัตถึปุระสังค์์	นโย์บาย์ขององค์์การ	เที่ค์นคิ์	ร้ป
แบบและกระบวนการวางแผนและค์วบคุ์มที่างการบริหาร	หลักสัำาคั์ญใน
การวางแผนและค์วบคุ์มที่างการบริหาร	ประเภที่ของการวางแผนและ
ค์วบค์ุมที่างการบริหาร				กลย์ุที่ธ์์ในการวางแผนและค์วบค์ุมที่างการ
บริหาร	การวางแผนและค์วบคุ์มที่างการบริหารที่ี�มีประสิัที่ธิ์ภาพั	แนวโน้ม
การวางแผนและค์วบคุ์มที่างการบริหาร	การวิเค์ราะห์ล่้ที่างในการตัดสิัน
ใจิ	การประเมนิผลการค์วบค์มุการปฏิิบัติงาน	รวมทัี่�งเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีในการ
วางแผน	การประเมินผล	และการค์วบคุ์มที่างการบริหาร
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 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.

626104 การออกแบบองค์ัการเพ่�อคัวามย่�งย่นุ   3(3-0-6)           
 (Organization Design for sustainability)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์	แนวคิ์ดที่ฤษฎีีองค์์การและการบริหาร	เพืั�อนำามา
เป็นที่างประย์กุต์ใช้ีในการออกแบบโค์รงสัรา้งองค์์การ	การบรหิารที่ี�เหมาะ
สัมตามสัถึานการณ์	สัภาพัแวดล้อมขององค์์การ	และวัฒนธ์รรมองค์์การ		
การศึกษาร้ปแบบขององค์์การและการออกแบบองค์์การอย่์างมี
ประสิัที่ธิ์ภาพัเพืั�อให้เกิดค์วามสััมพัันธ์์และค์วามรว่มมือระหวา่งบุค์ค์ลฝั�าย์
ต่างๆ	ในองค์์การ	รวมถึึงศกึษาผลกระที่บที่ี�เกี�ย์วกับผ้มี้ส่ัวนได้ส่ัวนเสีัย์ทุี่ก
ฝั�าย์	มุ่งเน้นค์นเป็นศ้นย์์กลางการพััฒนาในการที่ี�จิะที่ำาให้เกิดการพััฒนา
อย์่างย์ั�งย์ืน	โดย์สัร้างดุลภาพัให้เกิดขึ�น
			 Definitions,	concepts,	organizational	theories	and	
management to be used as a way to apply in the organization 
structure design. Appropriate management according to the 
situation, organizational environment and organizational 
culture. The study of the organization model and the 
organization	design	efficiently	to	create	the	relationship	and	
cooperation between the various parties in the organization, 
including the study of the impact on all stakeholders, focusing 
on people as the center of development in order to achieve 
sustainable development by creating a balanced image.

626105 การจ่ิดการคัวามเปลีั�ยนุแปลัง      3(3-0-6)           
 (Change Management)         
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาหลกัและวิธี์การเกี�ย์วกับการบรหิารการเปลี�ย์นแปลงและ
การพััฒนาองค์์การ	แนวคิ์ด	ร้ปแบบกระบวนการเปลี�ย์นแปลง	ปัจิจัิย์ทีี่�มี

ต่อการเปลี�ย์นแปลงขององค์์การ	กระบวนการพััฒนาองค์์การ	การจัิดองค์์
ค์วามร้้และการสัร้างองค์์การแห่งการเรีย์นร้้	การบริหารค์วามขัดแย์ง้	และ
การนำาเอานวตักรรมการบรหิารมาประย์กุต์ใช้ีในการจิดัการ	เพืั�อเป็นการ
เพิั�มขีดค์วามสัามารถึในการแข่งขัน
 Study the principles and methods of change 
management and organizational development, concepts, 
models of change processes. Factors affecting organizational 
change, organizational development process.  Knowledge 
management and the creation of a learning organization, 
conflict	management	and	applying	management	innovation	
to management in order to increase the ability to compete.

626106 วิธีวิทั่ยาการวิจ่ิยทั่างธุรกิจิ      3(3-0-6)           
 (Business Research Methodology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามเป็นมา	แนวค์ิดและวัตถึุประสังค์์ของการวิจัิย์ที่างธ์ุรกิจิ	
หลักการ	ระเบีย์บวิธี์	และกระบวนการวิจัิย์ที่างธุ์รกิจิ	ประโย์ชีน์และค์วาม
สัำาคั์ญของการวิจัิย์	การวางแผนการวิจัิย์	หลักการกำาหนดประเด็นปัญหา
เพืั�อการวิจิัย์	ขั�นตอนในการที่ำาวิจัิย์	การเขีย์นโค์รงร่าง	การเขีย์นราย์งาน
การวิจัิย์และการเผย์แพัร่	
 Background; concepts and objectives of business 
research; principles; methods and process of business research. 
Benefits	and	importance	of	research.	Research	planning;	
principles of problem determination for research. Steps for 
conducting research; outline writing; research report writing 
and dissemination.

626107 การจ่ิดการโคัรงการ   3(3-0-6)           
 (Project Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์ของการจิัดการโค์รงการ	ประเภที่ของโค์รงการ	
ค์วามสัำาคั์ญของการจัิดที่ำาโค์รงการ	องค์์ประกอบของโค์รงการ	การเขีย์น
โค์รงการ	กระบวนการในการจิัดการโค์รงการในร้ปแบบต่าง	ๆ	การ
วางแผนโค์รงการ	ปัจิจัิย์ทีี่�มีส่ัวนเกี�ย์วข้องกับการจัิดที่ำาโค์รงการ	การ
วิเค์ราะห์สัภาพัแวดล้อมของโค์รงการ	การวิเค์ราะห์ค์วามเป็นไปได้ของ
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โค์รงการ	การวิเค์ราะห์ระบบการดำาเนินงานโค์รงการ	การค์วบคุ์มและการ
ติดตามโค์รงการในร้ปแบบต่าง	ๆ	และการยุ์ติโค์รงการ
  The meaning of project management; types of 
projects; the importance of projects; components of projects; 
project writing; process in different types of project management; 
project planning; factors affecting project preparation; project’s 
environment analysis; project feasibility analysis; analysis of 
project implementation system; different forms of project 
follow-up and control and projects termination. 

626108 การจ่ิดการนุว่ตกรรมแลัะเทั่คัโนุโลัยี      3(3-0-6)           
 (Management of Innovation and Technology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 สัาระสัำาคั์ญของการพััฒนาเที่ค์โนโลย์ีในองค์์การธ์ุรกิจิ	
กระบวนการนวัตกรรมการวางแผน	การจัิดการนวัตกรรมและเที่ค์โนโลย์ี
อย์่างเป็นระบบ	การประย์ุกต์และถึ่าย์ที่อดเที่ค์โนโลย์ีจิากต่างประเที่ศ	
การหาพัันธ์มิตรที่างเที่ค์โนโลย์ี	การจัิดองค์์การและการพััฒนาที่รัพัย์ากร
บุค์ค์ลที่างเที่ค์โนโลย์ี	การวิเค์ราะห์ค์วามต้องการที่างเที่ค์โนโลย์ี
 The essence of technological development in 
enterprises; innovative planning process; systematic 
management of innovation and technology; applications and 
transfer of overseas technology; technology partnerships; 
organization and human resource development in technology; 
technological needs analysis.

626109 การเป็นุผู้ประกอบการ    3(3-0-6)           
 (Entrepreneurship) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
				 ค์วามหมาย์	บที่บาที่	ประเภที่	และคุ์ณลักษณะพิัเศษของธุ์รกิจิ
แนวค์วามคิ์ดและลักษณะของการเป็นผ้้ประกอบการ	วิธี์การเริ�มต้นธุ์รกิจิ
	การดำาเนินงาน	และปัญหาในการจัิดการ	นับตั�งแต่การวิเค์ราะห์และ
ประเมินสัภาพัแวดล้อมที่างธุ์รกิจิ	การศึกษาค์วามเป็นไปได้	การจัิดการ
แหล่งทุี่น	การจิัดที่ำาแผนธ์ุรกิจิ	ตลอดจินศึกษาปัจิจัิย์สัำาคั์ญทีี่�จิำาเป็นต่อ
การเริ�มต้นธุ์รกิจิทีี่�ประสับค์วามสัำาเร็จิได้แก่การตลาด	การเงิน	กฎีหมาย์	
สัังค์มและการแข่งขัน	รวมถึึงแนวค์วามคิ์ดในการเป็นผ้้ประกอบการในยุ์ค์
ของค์วามเปลี�ย์นแปลง

			 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.

626110 สู่มมนุาทั่างการจ่ิดการธุรกิจิ    3(3-0-6)           
 (Seminar in Business Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 เค์ย์เรีย์นวิชีาเอกบังคั์บมาแล้วอย์่างน้อย์	4	วิชีา
	 ประเดน็พัเิศษและเรื�องที่ี�อย์้ใ่นค์วามสันใจิที่างดา้นการจิดัการ
ธุ์รกิจิ	และงานวิจัิย์ทีี่�เกี�ย์วข้อง	หัวข้อเรื�องอภิปราย์อาจิเปลี�ย์นแปลงไป
ตามประเด็นปัญหาและสัภาพัแวดล้อม	โดย์ประย์ุกต์ใช้ีที่ฤษฎีีการจัิดการ
และอภิปราย์ผล
 Special issues and topics of interest in business 
management and related research. Discussion topics may 
change according to issues and environmental conditions by 
applying management theory and discussion of results.

กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก
	 	 						จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

626201 การจ่ิดการคัวามรู้        3(3-0-6)           
 (Knowledge Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาองค์์ค์วามร้้และวิวัฒนาการที่างค์วามค์ิดของแนวค์ิด
องค์์การแห่งการเรีย์นร้้และแนวค์ดิการจิดัการค์วามร้	้นักศึกษาจิะได้เรีย์น
ร้้ถึึงค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างองค์์การแห่งการเรีย์นร้้และการจัิดการค์วามร้้	
ค์วามสัำาคั์ญของการจัิดการค์วามร้้และการจัิดการค์วามร้้ในโลกยุ์ค์
เศรษฐกิจิสัังค์มบนฐานค์วามร้	้และจิะไดศึ้กษาแนวที่างการพััฒนาองค์์การ
ให้เปน็องค์์การแหง่การเรีย์นร้้อย์า่งเปน็ระบบและไดเ้รีย์นร้้ถึึงแนวที่างและ
กระบวนการจัิดการค์วามร้้อย์า่งเป็นระบบ
 Study the knowledge and conceptual evolution of 
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the learning organization concept and the concept of 
knowledge management. Students will learn the relationship 
between a learning organization and knowledge management. 
The importance of knowledge management and knowledge 
management in a knowledge-based society-based world and 
will study the ways to develop the organization to be a system 
of learning systematically and learn the methods and 
processes of knowledge management systematically.

626202 ภาวะผู้นุำา    3(3-0-6)           
 (Leadership)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ดเกี�ย์วกับผ้้นำาและภาวะผ้้นำา	ที่ฤษฎีีเกี�ย์วกับภาวะผ้้นำา	
การวางแผนและการตดัสันิใจิของผ้น้ำา	ภาวะผ้น้ำาเชิีงกลย์ทุี่ธ์์	คุ์ณธ์รรมและ
จิริย์ธ์รรมของผ้้นำา	ภาวะผ้้ตาม	ผ้้นำากับการที่ำางานเป็นทีี่ม	การบริหาร
ค์วามขัดแย้์ง	การจ้ิงใจิ	และการสืั�อสัารในองค์์การ	การปรับตัวของผ้้นำาใน
สัภาพัการณ์ต่างๆ	เพืั�อเพิั�มประสิัที่ธิ์ภาพัในการที่ำางานของกลุ่ม	โดย์นำา
กรณีศึกษาประกอบการเรีย์น	
 Concepts of leader and leadership; leadership 
theories; planning and decision making of leaders; strategic 
leadership; moral and ethical of leaders; followership; leaders 
and	team	work;	conflict	management;	motivation	and	
communication in organization. Adaptation of leaders in various 
situations	to	increase	the	efficiency	of	group	work	by	using	
the case study to study.

626203 การจ่ิดการคุัณภาพแลัะการเพิ�มผลิัตภาพ      3(3-0-6)           
 (Quality Management and Productivity   
 Improvement)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการและวิธี์ปฏิิบัติในการค์วบคุ์มคุ์ณภาพัในกิจิการผลิต
สิันค้์าและบริการ	เที่ค์นิค์และเค์รื�องมือที่างสัถิึติในการค์วบคุ์มคุ์ณภาพั
การผลิตสิันค้์า	ระบบบริหารคุ์ณภาพัและมาตรฐานระบบการจัิดการสิั�ง
แวดล้อม	แนวคิ์ดและการวัดผลิตภาพั	เที่ค์นิค์วิธี์การปรับปรุงวิธี์การปฏิิบัติ
งานเพืั�อเพิั�มผลิตภาพั	การเพิั�มผลิตภาพักับคุ์ณภาพังานและคุ์ณภาพัชีีวิต

ในการที่ำางาน
	 Principles	and	methods	of	quality	control	for	
manufacturers	and	service	providers;	statistical	techniques	
and	instruments	for	production	quality	control;	quality	
management system and environment management system 
standards; concepts and measurement of productivity; 
operations	improvement	techniques	for	increasing	productivity;	
increasing	productivity	and	quality	of	work;	quality	on	life	in	
work place.

626204 การจ่ิดการธุรกิจิบริการ      3(3-0-6)           
 (Service Business Management)         
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาการจิัดการธ์ุรกิจิการบริการต่างๆ	ศึกษาวิธี์การปฏิิบัติ
งานของบุค์ลากรในธุ์รกิจิบริการ	ได้แก่		อุตสัาหกรรมการท่ี่องเทีี่�ย์ว	มัค์คุ์
เที่ศก์	พันักงานโรงแรม	ผ้้ประกอบการและพันักงาน	ร้านอาหาร	ร้านขา
ย์ของทีี่�ระลึก	ฯลฯ	เพืั�อเตรีย์มค์วามพัร้อมในการประกอบอาชีีพั
 Study the management of various service businesses; 
study the operational methods of personnel in the service 
business; including tourism industry, tourist guide, hotel staff, 
entrepreneurs and staff, restaurants, gift shops, etc. to prepare 
them for their careers.

626205 การจ่ิดการธุรกิจิขนุาดกลัางแลัะขนุาดย�อม  3(3-0-6)           
 (Small and Medium Business Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 คุ์ณลักษณะด้านบุค์ลิกภาพัและค์วามสัามารถึของผ้้ประกอบ
การซึี�งมีส่ัวนต่อค์วามสัำาเร็จิของธุ์รกิจิและการแสัวงหาโอกาสัในการเป็น
ผ้้ประกอบการ	ค์วามหมาย์	ลักษณะ	ประเภที่	บที่บาที่	ข้อได้เปรีย์บและ
ข้อเสีัย์เปรีย์บและปัญหาของธุ์รกิจิขนาดกลางและขนาดย่์อม	การดำาเนิน
งานของธุ์รกิจิขนาดกลางและขนาดย์่อมด้านต่างๆ	คื์อ	การตลาด	การ
บริหาร	การบัญชีีและการเงิน	การบริหารบุค์ค์ล	การจิัดซืี�อ	และการ
ค์วบคุ์ม	สิันค้์าค์งเหลือ	รวมทัี่�งสัาเหตุทีี่�ที่ำาให้ธุ์รกิจิขนาดกลางและขนาด
ย์่อมล้มเหลวและปัจิจัิย์ทีี่�ที่ำาให้ธุ์รกิจิขนาดกลางและขนาดย่์อมประสับ
ค์วามสัำาเร็จิ	
 Behavioral characteristics and capabilities of 
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entrepreneurs affecting business success and opportunity 
seeking	in	entrepreneurship;	definitions,	types,	roles,	
advantages, disadvantages, and problems of small and medium 
business; small and medium business operations, marketing, 
management,	accounting	and	finance,	human	resource	
management, purchasing, and inventory control Including the 
reasons why small and medium businesses fail and factors 
that make small and medium businesses successful.

626206 การจ่ิดการโลัจิิสูติกส์ูแลัะโซ�อุปทั่านุ      3(3-0-6)           
 (Logistics Management and Supply Chain)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์	แนวคิ์ด	ค์วามสัำาคั์ญของการบริหารโซ่ีอุปที่าน	
กลย์ุที่ธ์์ของการจัิดการโซ่ีอุปที่าน	ระบบการบริหารข้อม้ลและการแลก
เปลี�ย์นข้อม้ลอิเล็กที่รอนิกส์ั	การจัิดการวัตถุึดิบ	การจัิดการค์วามเสีั�ย์งใน
การจัิดซืี�อจัิดหา	การสัร้างพัันธ์มิตรในการผลิต	การจัิดการสิันค้์าค์งค์ลัง	
การกระจิาย์สิันค้์า	ระบบเที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศเพืั�อการตัดสิันใจิสัำาหรับ
สันับสันุนกิจิกรรมการจัิดการโซ่ีอุปที่าน
	 Meaning,	concepts,	and	importance	of	supply	chain	
management; strategies for supply chain management; data 
management system and electronic data exchange; raw 
materials management; procurement risk management; 
building production alliance; inventory management; 
distribution; information system for decision making in supply 
chain activities.

626207 ประสูบการณ์วิชาชีพการจ่ิดการ(การฝึกงานุ)  
  6(0-300ช่�วโมง-0)           
 (Professional Experiences in Management)   
 (Internship)         
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		โดย์ผ่านค์วามเห็นชีอบจิากอาจิารย์ที์ี่�ปรึกษา
		 จัิดให้มีการเพิั�มพ้ันค์วามร้้ค์วามสัามารถึและค์วามชีำานาญ
ที่างการจัิดการ	โดย์ให้มีการฝึักงานในหน่วย์งานภาค์รัฐ	ภาค์รัฐวิสัาหกิจิ	
หรือภาค์เอกชีน	รวมทัี่�งหน่วย์งานประเภที่อื�นๆ	ทัี่�งนี�เน้นการรวบรวม
ข้อม้ล	การวิเค์ราะห์การบริหารในองค์์การ	ตลอดจินการวางโค์รงการใน

การแก้ไขปัญหาในชีีวิตจิริง	โดย์เฉพัาะวัฒนธ์รรมองค์์การ	เที่ค์นิค์การ
บริหารงานขององค์์การ	และพัฤติกรรมมนุษย์์ในองค์์การ
   To increase knowledge and competency in 
management by having an internship in a government 
department, State enterprise or private sector, including other 
types of agencies.  This focuses on data collection; analysis 
of administration in organization, as well as project planning 
to solve real life problems, especially the organizational 
culture;	techniques	of	organization	management	and	human	
behavior in organizations.

หล่ักสููตรบริหารธุรกิจิบ่ณฑิ์ต สูาขาวิชาการจ่ิดการนุว่ตกรรมการค้ัา
																						จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

627101 คัวามรู้พ่�นุฐานุทั่างนุว่ตกรรม               2(1-2-3)
 (Foundation of Innovation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ทีี่�มาและแนวคิ์ดของนวัตกรรม	ค์วามหมาย์และประเภที่ของ
นวัตกรรม	ค์วามสัำาคั์ญของนวัตกรรมทีี่�มีผลต่อชีีวิตมนุษย์์ค์วามสััมพัันธ์์
ระหว่างนวัตกรรมกับค์วามต้องการพืั�นฐานของมนุษย์์ประโย์ชีน์และ
ตัวอย์่างนวัตกรรมทีี่�ก่อให้เกิดประโย์ชีน์แก่มวลมนุษชีาติ	กระบวนการ
สัร้างนวัตกรรม
					 The	source	and	concept	of	innovation;	the	definition	
and types of innovation; the importance of innovation affecting 
human life; the relationships between innovation and basic 
human	needs;	and	the	examples	of	innovations	that	benefit	
humankind; the innovation process.

627102 การจ่ิดการคุัณภาพแลัะเพิ�มผลัผลิัต      2(1-2-3) 
 (Quality and Productivity Management)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ค์วามสัำาคั์ญของระบบคุ์ณภาพัเละการเพิั�มผลผลิต	หลักการ
และกระบวนการจัิดการงานคุ์ณภาพัและเพิั�มผลผลิต	กิจิกรรมการเพิั�ม
ประสิัที่ธิ์ภาพัขององค์์การ	กิจิกรรมการจัิดการค์วามเสีั�ย์ง	กลย์ทุี่ธ์์การเพิั�ม
ประสิัที่ธิ์ภาพัการที่ำางาน	การนำากิจิกรรมระบบคุ์ณภาพัมาประย์ุกต์ใช้ีใน

595



การพััฒนางานขององค์์การ
				 The	importance	of	a	quality	system	and	productivity;	
the	principles	and	processes	of	quality	management	and	
productivity; the activities to increase the organization 
efficiency;		risk	management	activities;	strategy	for	increasing	
work	efficiency;	applying	the	quality	system	activities	in	
organization development.

627103 การคิัดเชิงสูร้างสูรรค์ั      2(1-2-3) 
 (Creative Thinking)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ที่ฤษฎีีและหลักการการพััฒนาค์วามค์ิดสั ร้างสัรร ค์์	
กระบวนการพััฒนาค์วามค์ิดเชิีงสัร้างสัรรค์์ด้วย์กระบวนการเรีย์นร้้แบบ
ต่างๆ	บที่บาที่ของค์วามค์ิดเชิีงสัร้างสัรรค์์ที่ี�มีต่อมวลมนุษย์ชีาติ	การนำา
เสันอการประย์ุกต์ค์วามคิ์ดสัร้างสัรรค์์ส่้ัการเป็นผลงานด้านนวัตกรรม
       Theory and principles of creative development; the 
process of creative thinking development through various 
learning processes; the role of creative thinking towards 
humankind; presenting the application of creativity to be 
innovative works.

627104 กระบวนุการแก้ปัญหา      2(1-2-3) 
   (Problem Solving Process)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 หลักการ	ขั�นตอน	วิธี์การ	และเที่ค์นิค์ในการดำาเนินการเก้
ปัญหาการที่ำางานด้วย์กระบวนการทีี่�เป็นระบบ	ตั�งแต่การวิเค์ราะห์ปัญหา
การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหา	โดย์ฝัึกปฏิิบัติใช้ีกิจิกรรมกลุ่ม
คุ์ณภาพั
				 Principles;	methods	and	techniques	in	operating	
problems with systematic processes   from problem analysis; 
problem	solving	and	prevention	by	practicing	quality	group	
activities.

627105 การจ่ิดการนุว่ตกรรม      2(1-2-3) 
   (Innovation Management)
     วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 แนวคิ์ดการจัิดการนวัตกรรมอย์่างเป็นระบบ	การเกิดองค์์
ค์วามร้้ไปส่้ัการสัร้างนวัตกรรม	การถ่ึาย์ที่อดองค์์ค์วามร้้ของบุค์ลากรใน
องค์์กร	การถ่ึาย์โอนนวัตกรมจิากภาย์นอก	กลย์ุที่ธ์์การจิัดการนวัตกรรม
ปัจิจัิย์ทีี่�มีผลต่อการเปลี�ย์นแปลงขององค์์การและการสัร้างนวัตกรรม	
การนำานวัตกรรมออกส่้ัตลาดเพืั�อการพัาณิชีย์ก์ารประเมินค์วามสัำาเร็จิของ
นวัตกรรม
   Systematic innovation management concepts; 
knowledge to the creation of innovation; knowledge transfer 
of personnel in the organization; transferring innovation from 
the outside; strategy for innovation management; factors affect 
organizational changes and innovation creation; bringing 
innovation to the market for commercials; evaluating the 
success of innovation.

627106 คัวามรู้พ่�นุฐานุปัญญาประดิษฐ์     2(2-0-4)
 (Foundation of Artificial Intelligence)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 นวัตกรรมและเที่ค์โนโลย์ีสัมัย์ใหม่	เที่ค์นิค์การนำานวัตกรรม
และเที่ค์โนโลย์ีมาใช้ีการประกอบธ์ุรกิจิ	ระบบสัารสันเที่ศเพืั�องานธ์ุรกิจิ
และการจัิดการ		การประย์กุต์ใช้ีระบบสัารสันเที่ศ	ระบบฐานขอ้ม้ล	ระบบ
ปฏิิบัติการเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์		ทัี่กษะการใช้ีซีอฟัแวร์ค์อมพิัวเตอร์		
อินเที่อร์เน็ตของสัรรพัสิั�ง	(IOT)	เที่ค์โนโลยี์ของสืั�อสัังค์ม		เว็บไซีต์	การ
ประมวลผลค์ลาวด์เบื�องต้น		เที่ค์โนโลย์ีอุปกรณ์พักพัาและการสืั�อสัารไร้
สัาย์ทีี่�นำามาใช้ีในการประกอบธุ์รกิจิ
	 Innovation	and	modern	technology;	techniques	for	
applying innovation and technology to conduct business; 
information systems for business and management; applying 
information system and database system; computer network 
operating system ; computer software skills; Internet of Things 
(IOT);	social	media	technology;	websites;		basic	cloud	
processing; portable devices and wireless communication 
technology for business operations.
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627107 ปัญญาประดิษฐ์เพ่�อธุรกิจิการค้ัา               2(1-2-3)
   (Artificial Intelligence for Trading Business)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 หลักการและแนวคิ์ดค้์นปัญญาประดิษฐ์	เที่ค์นิค์การค้์นหา	
การแที่นค์วามร้้	การประมวลผลภาษาธ์รรมชีาติโค์รงข่าย์ประสัาที่เที่ีย์ม	
สัถึาปัตย์กรรมของระบบผ้้เชีี�ย์วชีาญ	การโย์งและกลไกอุปมาน	การ
ประยุ์กต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบผ้้เชีี�ย์วชีาญในธุ์รกิจิและอุตสัาหกรรม
และกรณีศึกษาปัญญาประดิษฐ์และระบบผ้้เชีี�ย์วชีาญ
	 Principles	and	concepts	of	searching	for	artificial	
intelligence;	searching	techniques;	knowledge	representation;	
natural	language	processing	by	artificial	neural	network;	
architecture of expert systems; relevance  and induction 
mechanism;	applying	of	artificial	intelligence	and	expert	
systems in business and industry and the case studies of 
artificial	intelligence	and	expert	systems.

627108 การจ่ิดการทั่ร่พย์สิูนุทั่างปัญญา      2(2-0-4) 
   (Intellectual Property Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ที่รัพัย์์สิันที่างปัญญา	กฎีหมาย์ค์รื�องหมาย์การค้์า	กฎีหมาย์
ลิขสิัที่ธิ์�	กฎีหมาย์สิัที่ธิ์บัตร	การคุ้์มค์รองที่รัพัย์์สิันที่างปัญญา	การบังคั์บ
สิัที่ธิ์เกี�ย์วกับที่รัพัย์์สิันที่างปัญญาและการระงับข้อพิัพัาที่เกี�ย์วกับ
ที่รัพัย์์สิันที่างปัญญาในที่างศาลและในชัี�นอนุญาโตตุลาการ	ประกาศ
กระที่รวงพัาณิชีย์์	กฎีกระที่รวง	กฎีระเบีย์บทีี่�เกี�ย์วข้องและอนุสััญญาว่า
ด้วย์การคุ้์มค์รองสิัที่ธิ์�
 Intellectual property; trade law; copyright law; patent 
law; protection of intellectual property; enforcement of 
intellectual property rights and the settlement of intellectual 
property disputes in court and arbitration; announcement of 
the	Ministry	of	Commerce;	ministerial	regulations;	related	rules		
and conventions on the rights of protection.

627109 นุว่ตกรรมทั่างธุรกิจิ 1  2(0-4-2) 
 (Business Innovation 1)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาและปฏิิบัติเกี�ย์วกับการบ้รณาการค์วามร้้และทัี่กษะใน
ระดับเที่ค์นิค์ทีี่�สัอดค์ล้องกับสัาขาวิชีาชีีพัทีี่�ศึกษาเพืั�อสัร้างเละพััฒนางาน
ด้วย์กระบวนการที่ดลอง	สัำารวจิ	ประดิษฐ์คิ์ดค้์นหรือการปฏิิบัติงานเชิีง
ระบบ	การเลือกหัวข้อโค์รงการ	การศึกษาค้์นค์ว้าข้อม้ลและเอกสัารอ้างอิง
การเขีย์นโค์รงการ	การดำาเนินงานโค์รงการ	การเก็บรวบรวมข้อม้ล	
วิเค์ราะหแ์ละแปลผล	การสัรปุจัิดที่ำาราย์งาน	การนำาเสันอผลงานโค์รงการ
	ดำาเนินการเป็นราย์บุค์ค์ลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสัร็จิใน
ระย์ะเวลาทีี่�กำาหนด
    Study and practice in the knowledge integration and 
skills at the technical level that are consistent with the 
professional	field	to	create	and	develop	work	by	experimenting,	
exploring, inventing, or operating the system; selecting project 
topic; studying and researching of references; writing a project; 
operating the project; collecting data; analyzing and processing 
data; summarizing the report; presenting projects; working 
individual or in groups according to the type of work within 
the	specified	period.

627110 นุว่ตกรรมทั่างธุรกิจิ 2      2(0-4-2) 
   (Business Innovation 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	นวัตกรรมที่างธุ์รกิจิ	1
			 ศึกษาและปฏิิบัติเกี�ย์วกับการบ้รณาการค์วามร้้และทัี่กษะใน
ระดับเที่ค์นิค์ทีี่�สัอดค์ล้องกับสัาขาวิชีาชีีพัทีี่�ศึกษาเพืั�อสัร้างเละพััฒนางาน
ด้วย์กระบวนการที่ดลอง	สัำารวจิ	ประดิษฐ์คิ์ดค้์นหรือการปฏิิบัติงานเชิีง
ระบบ	การเลือกหัวข้อโค์รงการ	การศึกษาค้์นค์ว้าข้อม้ลและเอกสัารอ้างอิง
การเขีย์นโค์รงการ	การดำาเนินงานโค์รงการ	การเก็บรวบรวมข้อม้ล	
วิเค์ราะหแ์ละแปลผล	การสัรปุจัิดที่ำาราย์งาน	การนำาเสันอผลงานโค์รงการ
ดำาเนินการเป็นกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสัร็จิในระย์ะเวลาทีี่�
กำาหนด	(นักศึกษาสัามารถึจัิดที่ำาโค์รงการสัร้างเเละหรือพััฒนางานที่ี�ต่อ
เนื�องจิากราย์วิชีานวัตกรรมที่างธุ์รกิจิ	1	หรือเป็นโค์รงการใหม่)	และ
ประเมินผลโค์รงการในดุลย์พิันิจิของทีี่มอาจิารย์ผ้้์สัอน	โดย์ให้ค์ะแนนตาม
ร้ปแบบทีี่�กำาหนดโดย์สัาขาวิชีา
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      Study and practice in the knowledge integration and 
skills at the technical level that are consistent with the 
professional	field	to	create	and	develop	work	by	experimenting,	
exploring, inventing, or operating the system; selecting project 
topic; studying and researching of references; writing a project; 
operating the project; collecting data; analyzing and processing 
data; summarizing the report; presenting projects; working in 
groups	according	to	the	type	of	work	within	the	specified	
period.	(Students	can	create	a	project	and	or	develop	the	
continued	work	from	Business	Innovation	1	or	do	a	new	project)	
and evaluating the project at the discretion of the instructor 
team	by	scoring	according	to	the	format	specified	of	the	
program.

กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก   
	 											จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

627201 การจ่ิดการสิูนุค้ัาแลัะบริการ     3(3-0-6) 
   (Product and Service Management)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 การการจัิดการสิันค้์าและบริการ	โดย์จัิดร้ปแบบการจัิดการ
ผลิตภัณฑ์์	ตามแนวค์ิดในการ	จิัดการผลิตภัณฑ์์	การบริหารผลิตภัณฑ์์	
การจัิดการประเภที่ผลิตภัณฑ์์การจัิดการส่ัวนประสัมผลิตภัณฑ์์	และ
ตราสันิค้์าการจิดัการบรรจิภัุณฑ์์และปา้ย์ฉลาก	การจัิดการผลติภัณฑ์์ใหม่
การจัิดการวงจิรชีีวิตผลิตภัณฑ์์การจัิดการด้านการบริการ	แนวคิ์ดในการ
จัิดการด้านราค์า	การกำาหนดราค์า	และกลยุ์ที่ธ์์การตั�งราค์า	ตลอดจิน
ที่ำาการวางแผนบริหารจัิดการสิันค้์าและบริการทัี่�งระย์ะสัั�นและระย์ะย์าว
	และที่ำาการจัิดสัร้างโมเดลร้านค้์าสัมัย์ใหม่นำาเสันอในร้ปแบบดิจิิทัี่ล
 Product and service management in term of product 
portfolio management models based on the concepts of 
product	management,	product	classification	management,	
management of product mix and branding; packaging and 
labeling management; new product management; product 
life cycle management; service management; concepts of 
price management, product pricing, and pricing strategy; and 

digital presentation of creating modern store models.

627202 การวิจ่ิยแลัะวิเคัราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคั     3(2-2-5)
   (Research and Consumer Behavior Analysis)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 การวิจัิย์เเละวิเค์ราะห์พัฤติกรรมผ้้บริโภค์	การเก็บข้อม้ล
พัฤติกรรมล้กค้์า	วิเค์ราะห์	ลักษณะที่างกาย์ภาพัของธุ์รกิจิกับค์วามร้้สึัก
ของล้กค้์า	วางแผนจัิดที่ำาโค์รงการวิจัิย์	โดย์มีการกำาหนดโจิที่ย์ก์ารวิจัิย์การ
ออกแบบเค์รื�องมอืที่างการวจัิิย์การเกบ็รวบรวมขอ้ม้ลการวเิค์ราะหข้์อม้ล
และประมวลผลด้วย์โปรแกรมสัำาเร็จิร้ปที่างสัถิึติ	และนำาเสันอผลการวิจัิย์
ตลอดจินการนำาผลการวจัิิย์ไปใช้ีในการวเิค์ราะหพ์ัฤตกิรรมผ้บ้ริโภค์	และ
วางแผนกลย์ุที่ธ์์ที่างการตลาดได้อย์า่งเหมาะสัม
      Research and consumer behavior analysis; data 
collection of consumer behaviors; analysis of physical business 
environment on customers’ feelings; planning of research  
projects	by	setting	up	research	questions,	designing	research	
tools, collecting data, and processing data by using a statistical 
package; research presentation and implementation of 
research results in customer behavior analytic for appropriate 
marketing strategy planning.  

627203 การขายเชิงกลัยุทั่ธ์    3(3-0-6) 
   (Sales Strategy)
       วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 การขาย์เชิีงกลย์ทุี่ธ์์ผ่านการอภิปราย์กรณีศึกษาเกี�ย์วกับค์วาม
สััมพัันธ์์ของตลาด	ล้กค้์า	และพันักงานขาย์	การวิเค์ราะหก์รณีศึกษาเกี�ย์ว
กับข้อม้ลการขาย์นำาไปส่้ัการวางแผนการขาย์ทัี่�งออนไลน์และออฟัไลน์
อย์่างมีประสิัที่ธิ์ภาพัเพืั�อสัร้างค์วามได้เปรีย์บที่างการแข่งขัน	การสัร้าง
แบบจิำาลองกลยุ์ที่ธ์์การขาย์สิันค้์าจิากสัถึานการณ์จิริงในธ์รุกิจิค้์าปลีกสัมัย์
ใหม่	การประย์กุต์ใช้ีเค์รื�องมือที่างการตลาดและเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศเพืั�อ
ส่ังเสัริมกลย์ุที่ธ์์การขาย์	การศึกษาวิเค์ราะห์ทัี่กษะและขีดค์วามสัามารถึ
ของพันักงานขาย์	การสัร้างแบบจิำาลองการฝัึกและพััฒนาที่ักษะการขาย์
และการบริการของพันักงาน	การวิเค์ราะห์และปรับปรุงโค์รงสัร้างการ
บริหารที่ีมขาย์จิากกรณีศึกษาการสัร้างแผนการขาย์และการประย์ุกต์ใช้ี
ให้เข้ากับสัถึานการณ์จิริง	ฝัึกปฏิิบัติการเจิรจิาต่อรองผ่านการสัร้าง
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สัถึานการณ์จิำาลอง	(role-play)	และฝัึกการสัร้างแรงจ้ิงใจิการขาย์ผ่าน
การสัร้างร้ปแบบของผลตอบแที่น	เช่ีน	เงินรางวัลการขาย์	(commission)	
เป็นต้น
 Discussions on sales strategy through case studies 
related to the relationships of marketing, customers, and 
salespersons; analysis of cases studies concerning sales data 
to	optimize	online	and	offline	sales	planning	for	a	competitive	
advantage; sales strategy model on real-life business situations 
in modern retail business; application of marketing tools and 
information technology for sales strategy promotion; analysis 
of sales team’s skills and performance; practice model 
formulation and development of sales team’s skills and 
performance; analysis and improvement of sales team’s 
management structure based on case study analysis of sales 
planning and implementation to a real-life situation; practice 
in negotiations through role-playing; and, practice in stimulation 
enhancement in sales through basic types of compensation, 
such as commissions, etc.     

627204 กลัยุทั่ธ์การตลัาดดิจิิท่ั่ลั                3(3-0-6) 
   (Digital Marketing Strategy)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 การวิเค์ราะห์สัภาวะแวดล้อมภาย์ในและภาย์นอก	พัฤติกรรม
ผ้้บริโภค์ในย์ุค์ดิจิิทัี่ล	การแบ่งส่ัวนตลาด	การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย์	และ
การวางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์์	กลยุ์ที่ธ์์ส่ัวนประสัมที่างการตลาดดิจิิทัี่ล	การ
ปฏิิบัติการวางแผนกลยุ์ที่ธ์์ตลาดดิจิิทัี่ลกลย์ุที่ธ์์การตลาดด้วย์เค์รื�องมือ
ค้์นหา(search	engine	optimization)การตลาดเชิีงเนื�อหา(digital	
content	marketing)	การตลาดผ่านอุปกรณ์เค์ลื�อนทีี่�(mobile	
marketing)และการตลาดผา่นสัังค์มออนไลน	์(social	media	marketing)	
และกลยุ์ที่ธ์์การชีำาระเงินออนไลน์	(e-payment)	เที่ค์โนโลย์ีทีี่�เกี�ย์วข้อง
กับการเงิน	(fin	tech)	สักุลเงินดิจิิทัี่ล	(bit	coin)	บล็อกเชีน	(block	chain)	
การประเมินผลค์วามสัำาเร็จิของการตลาดดิจิิทัี่ล	การจัิดที่ำาโค์รงงาน	การ
ออกแบบกลยุ์ที่ธ์์การตลาดดิจิิทัี่ล	การนำาเสันอโดย์ใช้ีเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศ
รวมถึึงจิริย์ธ์รรมในการที่ำาการตลาดดิจิิทัี่ล
 Analysis of internal and external environmental 
factors affecting digital consumer behavior; market 

segmentation; target market and product positioning; digital 
marketing mix strategy; practice in digital marketing mix by 
search engine optimization; digital content marketing; mobile 
marketing	and	digital	media	marketing;	e-payment;	fin	tech;	
bit coin; block chain; digital marketing assessment; project 
operations plan; digital marketing strategy design; presentation 
by IT application; and, ethics in digital marketing. 

627205 กลัยุทั่ธ์การสู่�อสูารการตลัาดแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
   (Integrated Marketing Communication   
 Strategy)
        วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 การวางแผนกลยุ์ที่ธ์์การสืั�อสัารการตลาดแบบบ้รณาการ	การ
จัิดกิจิกรรมสั่งเสัริม	การตลาด	การโฆ่ษณา	การประชีาสััมพัันธ์์	การสั่ง
เสัรมิการขาย์	การขาย์โดย์พันกังานขาย์	การตลาดที่างตรง	และการตลาด
ออนไลน์	การกำาหนดงบประมาณสัำาหรับกิจิกรรมส่ังเสัริมการตลาด	การ
วัดค์วามมีประสิัที่ธิ์ผลของการส่ังเสัริมการตลาดจิากกรณีศึกษาจิริง
 Planning of integrated marketing communication 
strategy; marketing promotion activities; advertising; public 
relation; sales promotion; personal selling; direct sales and 
online marketing; budget allocation for sales promotion; 
evaluation of sales promotion effectiveness based on real 
case studies. 

627206 การจ่ิดการแฟัรนุไชส์ูแลัะคูั�ค้ัาทั่างธุรกิจิ      3(3-0-6) 
   (Franchising and Business Partnership   
 Management)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 การจัิดที่ำาแผนธุ์รกิจิแฟัรนไชีส์ัต้นแบบ	(prototype)	และการ
สัร้างค์วามสััมพัันธ์์ที่ี�ดีกับค่้์ค้์าที่างธ์รุกจิิโดย์สัำารวจิธ์รุกจิิแฟัรนไชีส์ัประเภที่
ต่างๆ	เพืั�อวิเค์ราะห์ปัญหาการจิัดการธ์ุรกิจิแฟัรนไชีส์ัในปัจิจุิบัน	รวมทัี่�ง
การออกแบบกระบวนการ	ขั�นตอนการดำาเนินงานเพืั�อศึกษาค์วามเปน็ไป
ได้ของการพััฒนาธ์รุกจิิ		แฟัรนไชีส์ั	ตลอดจินการจิดัที่ำาราย์งานและการนำา
เสันอผลงานโดย์ใช้ีเที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศ
 Creation of prototype franchising business plan and 
good relationship with business partnership by surveying 
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different types of franchising to analyze problems in current 
franchising business; design of operation process and steps 
for feasibility study of franchising business development, 
including preparation of franchising report and presentation 
by IT application.

627207 การบูรณาการการค้ัาในุตลัาดอาเซียนุ      3(3-0-6) 
 (Sales Integration in ASEAN Markets)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 แนวคิ์ด	องค์์ประกอบ	ค์วามสัำาคั์ญและสัภาพัแวดล้อมทีี่�มีผล
ต่อการที่ำาธุ์รกิจิการค์้าในตลาดอาเซีีย์น	การจิัดการตลาดการค์้าในตลาด
อาเซีีย์น	กฏิหมาย์เกี�ย์วกับการดำาเนินธุ์รกิจิการค้์าในตลาดอาเซีีย์น	ค์วาม
ร่วมมือที่างการค้์าระหว่างประเที่ศอาเซีีย์น	ลักษณะการลงทุี่นและเงื�อนไข
ในการที่ำาธุ์รกจิิการค์า้ในประเที่ศอาเซีีย์น	รวมทัี่�งแนวโนม้ทีี่�สัำาคั์ญของการ
ค้์าในตลาดอาเซีีย์นสัำาหรับธุ์รกิจิการค้์าสัมัย์ใหม่
	 Concepts,	components,	significance	and	environment	
affecting business operations in ASEAN markets; ASEAN 
marketing management; laws related to sales and business in 
ASEAN markets; sales cooperation among Asian countries; 
investment characteristics and conditions of business 
operations in Asian countries; major trends in modern trade 
business in ASEAN markets.  

627208 การเป็นุผู้ประกอบการธุรกิจิการค้ัาสูม่ยใหม�    3(3-0-6)          
   (Entrepreneurship for Modern Trade Business)
     วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ค์วามหมาย์และประเภที่ของผ้้ประกอบการ	คุ์ณลักษณะและ
ทัี่กษะทีี่�จิำาเป็นของผ้้ประกอบการธ์ุรกิจิการค์้าสัมัย์ใหม่	การพััฒนาและ
ประเมินโอกาสั	อุปสัรรค์ในการประกอบธ์ุรกิจิ	การเสัริมสัร้างค์วามค์ิด
สัร้างสัรรค์์	แนวคิ์ดเกี�ย์วกับ	ร้ปแบบธุ์รกิจิ	การบริหารจัิดการ	โค์รงสัร้าง
องค์์การ	การบริหารเงินทุี่น	การบริหารการตลาด	การจัิดร้ปแบบ	องค์์การ
	การจัิดการเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศ	รวมถึึงการกำาหนดกลยุ์ที่ธ์์ให้เหมาะสัม
กับสัถึานการณ์ของธุ์รกิจิในยุ์ค์ดิจิิทัี่ล	เพืั�อสัร้างค์วามได้เปรีย์บในการ
แข่งขันและการสัร้างสัมรรถึนะในการดำาเนินงานที่ี�ย์ั�งย์ื�นตลอดจิน
จิริย์ธ์รรมของการเป็นผ้้ประกอบการค้์าสัมัย์ใหม่	และค์วามรับผิดชีอบต่อ

สัังค์มและสิั�งแวดล้อม
	 Definition	and	types	of	entrepreneur;	characteristics	
and skills needed for entrepreneurs in modern trade business; 
development and assessment of opportunities; barriers in 
business operations; creativity enhancement; concepts about 
types of business, management; organizational structure; 
capital management; marketing management; organizing; IT 
management; strategic formulation to optimize digital business 
situations for competitive advantages and sustainability 
competency, including ethics of modern trade entrepreneurs 
and ECSR.

627209 ธุรกิจิการค้ัาอิเล็ักทั่รอนิุกส์ู  3(2-2-5) 
 (e-Trading Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฝึักปฏิิบัติการธุ์รกิจิค้์าอิเล็กที่รอนิกส์ั	(e-trading)	โดย์ยึ์ดหลัก
การค์วามเชืี�อมโย์ง	ค์วามสัอดค์ล้อง	และค์วามสััมพัันธ์์ขององค์์ประกอบ	
ร้ปแบบและจิริย์รรรมในการดำาเนินธุ์รกิจิของการค้์าปลีกอิเล็กที่รอนิกส์ั	
การพัย์ากรณ์สัถึานการณ์และแนวโน้มการเปลี�ย์นแปลงของการค์้าปลีก
อิเล็กที่รอนิกส์ัทัี่�งในประเที่ศและต่างประเที่ศ	การวางเเผนและสัร้างธุ์รกิจิ
จิำาลอง	(prototype)	การจิัดที่ำาราย์งานและนำาเสันอผลงานโดย์ใช้ี
เที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศ
 Practice in e-trading based on the principles of link, 
consistency and association of components, forms and ethics 
in e-retailing business; forecast and changing trend in domestic 
and international e-retailing business; planning for prototyping; 
preparation of e-trading report and presentation by IT 
application. 

627210 การวิเคัราะห์ข้อมูลัขนุาดใหญ�ทั่างธุรกิจิ    3(2-2-5)  
   (Big Data Business Analytics)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 การวิเค์ราะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่ที่างธุ์รกิจิ	โดย์ย์ึดหลักค์วาม
เชืี�อมโย์ง	ค์วามสั	 อดค์ล้อง	และค์วามสััมพัันธ์์ในการค้์นค์ว้าเที่ค์นิค์การ
วิเค์ราะห์ข้อม้ลจิากฐานข้อม้ลล้กค้์าในกลุ่มธุ์รกิจิการค้์าสัมัย์ใหม่	หรือ	
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ธุ์รกิจิต่างๆ	แบบreal-time	วางเเผนการวิค์ราะห์และสัร้างเเบบจิำาลอง
ข้อม้ลที่างธ์ุรกิจิด้วย์ข้อม้ลขนาดใหญ่โดย์ใช้ีโปรแกรมสัำาเร็จิร้ป	ตลอดจิน
การนำาเสันอผลงานโดย์ใช้ีเที่ค์โนโลย์ี
 Big data business analytics based on the principle 
of	link,	consistency	and	association	in	researching	techniques	
of customer data analytics in modern trading business or other 
businesses in a real-time manner; analysis planning and set-up 
of business model with big data by using a package program, 
including presentation by IT application.

กลุั�มวิชาฝึกปฏิบ่ติการ
            จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

627301 การเรียนุรู้ภาคัปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรม การค้ัา 1  
  4(ปฏิบ่ติ 450ช่�วโมง)
   (Work-based Learning in Innovative Trading
  Management 1) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย่์างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการทีี่�ที่างสัถึาบันกำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝึักปฏิิบัติ
ประกอบไปด้วย์การปฏิิบัติงานเบื�องต้นในร้านค้์าสัำาหรับระดับพันักงาน	
ในส่ัวนงานแค์ชีเชีีย์ร์และงานพืั�นฐานทัี่�วไป	เพืั�อที่ำาการปรับพืั�นฐานเบื�อง
ต้นของการที่ำางาน	เช่ีน	การเตรีย์ม	ค์วามพัร้อมในการให้บริการ	หลักการ
จัิดวางสิันค้์าเพืั�อการจิำาหน่าย์	การตรวจิสัอบปริมาณสิันค้์า	การรักษาสุัข
อนามัย์ส่ัวนบุค์ค์ล	การรักษาค์วามสัะอาดพืั�นทีี่�ขาย์และอุปกรณ์ต่างๆ	
ภาย์ในร้าน	ขั�นตอนการขาย์สัินค้์าเเละบริการทีี่�เค์รื�องคิ์ดเงิน	และค์วาม
ปลอดภยั์ในการที่ำางาน	เป็นต้น	ภาย์ใด้การด้แลของอาจิารย์ท์ี่ี�ปรึกษาการ
ฝึักปฏิิบัติงานและพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักในสัถึานประกอบการ	โดย์มี
การประเมินผลในร้ปแบบต่างๆ	ได้แก่ราย์งานเวลาในการฝึักปฏิิบัติงาน	
ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งานผลประเมินการ
ปฏิิบัติงาน	โดย์หัวหน้างาน	และการจัิดที่ำาโค์รงงานในราย์วิชีาการเรีย์นร้้
ภาค์ปฏิิบัติ
							 Students	are	required	to	take	an	entrepreneurial	
internship at the workplace assigned by the University. The 
WBL experience that has enhanced their abilities includes the 

following tasks: a cashier’s primary role and daily routines to 
acquaint	an	intern	with	general	daily	responsibilities	which	
involve service preparation, principle of placing products on 
shelves,	inspection	of	product	quantity,	personal	hygiene,	
cleanliness at a point of sales and accessories in stores, steps 
of sales and service at a cash register, and safety at work, etc. 
Intern students are under supervision of the University’s 
internship advisor and an internship supervisor at a host 
organization. The WBL evaluation must include the following 
criteria:	certified	time	sheets,	performance	test	result,	
evaluation report by an internship supervisor, and a project 
summary report by an intern.

627302 การเรียนุรู้ภาคัปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรมการค้ัา 2    
  4(ปฏิบ่ติ 450ช่�วโมง)
 (Work-based Learning in Innovative Trading 
 Management 2)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย่์างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการทีี่�ที่างสัถึาบันกำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝึักปฏิิบัติ
ประกอบไปด้วย์การปฏิิบัติงานในร้านค้์าสัำาหรับระดับพันักงาน	ในส่ัวนทีี่�
เพิั�มเติมจิากราย์วิชีาก่อน	เช่ีน	ขั�นตอนการสัั�งสิันค้์าเพืั�อการจิำาหน่าย์	การ
ตรวจิสัอบวันหมดอายุ์และการเสืั�อมของสิันค้์า	การแก้ไขปัญหาการบริการ
เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้เลของอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาการฝัึกปฏิิบัติงานและ
พันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักในสัถึานประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลใน
ร้ปแบบต่างๆ	ตามที่ี�หน่วย์งานฝึักอบรมและสัถึานประกอบการกำาหนด	
ได้แก่	ราย์งานเวลาในการฝัึกปฏิิบัติงาน	ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึใน
การปฏิิบัติงาน	ราย์งานผลประเมินการปฏิิบัติงานโดย์หัวหน้างาน	และ
การจัิดที่ำาโค์รงงานในราย์วิชีาการเรีย์นร้้ภาค์ปฏิิบัติ
						 Students	are	required	to	take	an	entrepreneurial	
internship at the workplace assigned by the University. The 
WBL experience that has enhanced their abilities at a staff 
level in addition to previous internship includes the following 
tasks: ordering processes, inspection of expiring date and 
deterioration and spoilage, problem solving in services, etc. 
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Intern students are under supervision of the University’s 
internship advisor and an internship supervisor at a host 
organization. The WBL evaluation must include the following 
criteria:	certified	time	sheets,	performance	test	result,	
evaluation report by an internship supervisor, and a project 
summary report by an intern.

627303 การเรียนุรู้ภาคัปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรมการค้ัา 3                
  4(ปฏิบ่ติ 450ช่�วโมง)
   (Work-based Learning in Innovative
  Trading Management 3)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย่์างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการทีี่�ที่างสัถึาบันกำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝึักปฏิิบัติ
ประกอบไปดว้ย์การปฏิิบัติงานในรา้นค์า้สัำาหรับระดบัพันกังานอาวโุสั	เช่ีน 
การวิเค์ราะห์กลุ่มล้กค้์าเป้าหมาย์	การพัย์ากรณ์การขาย์	การสัั�งซืี�อสิันค้์า
การตรวจิรับสิันค้์าการค์วบคุ์มคุ์ณภาพัสิันค้์าและการจัิดที่ำาเอกสัารและ
ราย์งานต่างๆ	ทีี่�จิำาเป็นสัำาหรับร้านค้์า	เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้เเลของอาจิารย์์
ทีี่�ปรึกษาที่างด้านการฝึักปฏิิบัติงานเละพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักในสัถึาน
ประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่างๆ	ตามที่ี�หน่วย์งานฝึัก
อบรมและสัถึานประกอบการกำาหนด	ได้แก่	ราย์งานเวลาการฝึักปฏิิบัติ
งาน	ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งานผลประเมิน
การปฏิิบัติงานโดย์หวัหนา้งาน	และการจิดัที่ำาโค์รงงานในราย์วชิีาการเรีย์น
ร้้ภาค์ปฏิิบัติ
					 Students	are	required	to	take	an	entrepreneurial	
internship at the workplace assigned by the University. The 
WBL experience that has enhanced their abilities at a senior 
staff includes the following tasks: an analysis of a target group 
of customers, sales forecast, order placement, receiving 
operation,	quality	control,	documentation	and	necessary	
reports for stores, etc. Intern students are under supervision 
of the University’s internship advisor and an internship 
supervisor at a host organization. The WBL evaluation must 
include	the	following	criteria:	certified	time	sheets,	performance	
test result, evaluation report by an internship supervisor, and 

a project summary report by an intern.

627304 การเรียนุรู้ภาคัปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรมการค้ัา 4    
  4 (ปฏิบ่ติ 450ช่�วโมง)
  (Work-based Learning in Innovative Trading 
 Management 4)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย่์างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการที่ี�สัถึาบนักำาหนดโดย์นื�อหาของการฝักึปฏิิบัติประกอบ
ไปด้วย์การปฏิิบัติงานสัำาหรับระดับพันักงานอาวุโสัเช่ีน	การบริหารย์อด
ขาย์	การรักษามาตรฐานการบริการ	การบริหารสิันค้์าค์งค์ลัง	และการ
บริหารที่รัพัย์ากรภาย์ในร้าน	เป็นต้นภาย์ใต้การด้แลของอาจิารย์ที์ี่�ปรึกษา
ที่างด้านการฝึักปฏิิบัติงานและพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักในสัถึานประกอบ
การ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่าง	ๆ 	ตามทีี่�ที่างหน่วย์งานฝึักอบรม
และสัถึานประกอบการกำาหนดได้เก่	ราย์งานเวลาในการฝักึปฏิิบัติงาน	ผล
การที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งานผลประเมินการปฏิิบติั
งานโดย์หัวหน้างาน	และการจัิดที่ำาโค์รงงานในราย์วิชีาฝึักปฏิิบัติงาน
						 Students	are	required	to	take	an	entrepreneurial	
internship at the workplace assigned by the University. The 
WBL experience that has enhanced their abilities at a senior 
staff includes the following tasks: sales management, service 
quality	standard,	inventory	management,	and	internal	resource	
management for stores, etc. Intern students are under 
supervision of the University’s internship advisor and an 
internship supervisor at a host organization. The WBL 
evaluation	must	include	the	following	criteria:	certified	time	
sheets, performance test result, evaluation report by an 
internship supervisor, and a project summary report by an 
intern.
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627305  การเรียนุรู้ภาคัปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรมการค้ัา 5  
  4(ปฏิบ่ติ 450ช่�วโมง)
 (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 5)   
 แลัะ627311  การเรียนุรู้ฝึกปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการ  
 นุว่ตกรรมการค้ัา 1  (สูำาหร่บหล่ักสููตรต�อเนุ่�อง)
 (Work-based Learning in Innovative   
 Trading Management 1)        
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย่์างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการที่ี�สัถึาบนักำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝักึปฏิิบัติประกอบ
ไปด้วย์การปฏิิบัติงานพืั�นฐานสัำาหรับระดับหัวหน้างาน	ในระดับผ้้ช่ีวย์ผ้้
จัิดการแผนกหรอืผ้้ช่ีวย์ผ้้จัิดการรา้น	เช่ีน	การวเิค์ราะหข้์อม้ลการขาย์	การ
บริหารกลุ่มล้กค้์าเป้าหมาย์	การบริหารจัิดการเกี�ย์วกับกิจิกรรมการส่ัง
เสัริมการขาย์	การวิเค์ราะห์ผลการดำาเนินงานของร้านและค์วามร้้เบื�องต้น
เกี�ย์วกับกฎีหมาย์ของธุ์รกิจิการค์้าสัมัย์ใหม่เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้แลของ
อาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาที่างด้านการฝึักปฏิิบัติงาน	และพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้
ฝึักในสัถึานประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่างๆตามทีี่�ที่าง
หน่วย์งานฝึักอบรมและสัถึานประกอบการกำาหนด	ได้แก่	ราย์งานเวลาใน
การฝึักปฏิิบัติงาน	ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งาน
ผลประเมินการปฏิิบัติงานโดย์หัวหน้างาน	และการจิัดที่ำาโค์รงงานใน
ราย์วิชีาการเรีย์นร้้ภาค์ปฏิิบัติ
						 Students	are	required	to	take	an	entrepreneurial	
internship at the workplace  assigned  by the University. The 
WBL experience that has enhanced their abilities at a 
supervisory level, an assistant to the department manager, or 
an assistant to the store manager includes the following tasks: 
sales analysis, management of target customers, management 
of sales promotion activities, business performance analysis, 
and basic business law of modern business trade, etc. Intern 
students are under supervision of the University’s internship 
advisor and an internship supervisor at a host organization. 
The WBL evaluation must include the following criteria: 
certified	time	sheets,	performance	test	result,	evaluation	report	
by an internship supervisor, and a project summary report by 
an intern.

627306 การเรียนุรู้ภาคัปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรมการค้ัา 6   
 แลัะ (Work-based Learning in Innovative Trading 
 Management 2)
 627312  การเรียนุรู้ฝึกปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรม 
 การค้ัา 2  (สูำาหร่บหล่ักสููตรต�อเนุ่�อง)
 (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 2) 4(ปฏิบ่ติ 450ช่�วโมง)
      วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย่์างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการทีี่�ที่างสัถึาบันกำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝึักปฏิิบัติ
ประกอบไปด้วย์การปฏิิบัติงานสัำาหรับพืั�นฐานสัำาหรับระดับหัวหน้างานใน
ระดับผ้้ช่ีวย์ผ้้จัิดการแผนกหรอืผ้้ช่ีวย์ผ้้จัิดการรา้น	เช่ีน	การบรหิารการเงนิ
ของร้าน	การบริหารผลการดำาเนินงานของร้าน	การตรวจิสัอบค์วามมีตัว
ตนของสิันค้์า	การตรวจิสัอบมาตรฐานการที่ำางานของร้าน	การสืั�อสัาร
ข้อม้ลกับพันักงานในร้าน	การบริหารทีี่มงานในร้าน	และการค์วบคุ์ม
จัิดการเอกสัารต่างๆ	ของร้าน	เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้แลของอาจิารย์์ที่ี�
ปรึกษาที่างดา้นการฝักึปฏิิบัติงานและพันกังานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักในสัถึาน
ประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่างๆ	ตามที่ี�หน่วย์งานฝัึก
อบรมเละสัถึานประกอบการกำาหนด	ได้แก่	ราย์งานเวลาในการฝึักปฏิิบัติ
งาน	ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งานผลประเมิน
การปฏิิบัติงานโดย์หัวหนา้งานและการจิดัที่ำาโค์รงงานในราย์วชิีาการเรีย์น
ร้้ภาค์ปฏิิบัติ
							 Students	are	required	to	take	an	entrepreneurial	
internship at the workplace assigned by the University. The 
WBL experience that has enhanced their abilities at a 
supervisory level, an assistant to the department manager, or 
an assistant to the store manager includes the following tasks: 
financial	management,	performance	management,	inspection	
of existing products, inspection of store operation standard, 
communication store employees, management of store team 
member, and documentation control, etc. Intern students are 
under supervision of the University’s internship advisor and 
an internship supervisor at a host organization. The WBL 
evaluation	must	include	the	following	criteria:	certified	time	
sheets, performance test result, evaluation report by an 
internship supervisor, and a project summary report by an 
intern. 603



627307 การเรียนุรู้ภาคัปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรมการค้ัา 7  
         (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 7) แลัะ
 627313  การเรียนุรู้ฝึกปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรม
 การค้ัา 3 (สูำาหร่บหล่ักสููตรต�อเนุ่�อง)
   (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 3)  4(ปฏิบ่ติ 450ช่�วโมง)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย่์างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการที่ี�สัถึาบนักำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝักึปฏิิบัติประกอบ
ไปด้วย์การจิดัการรา้นค์า้เพืั�อการบรหิารจิดัการรา้นค์า้	สัาขาจิำานวนหลาย์
สัาขาในพืั�นทีี่�ค์วามรับผิดชีอบ	ในตำาแหน่งหัวหน้างานเทีี่ย์บเท่ี่าระดับ
หัวหน้าแผนกหรือรักษาการผ้้จัิดการร้าน	เช่ีนการจัิดการระบบสัารสันเที่ศ
ทีี่�เชืี�อมต่อกับระบบส่ัวนกลางและร้านสัาขาต่างๆ	การบริหารผลประกอบ
การของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย์ของธุ์รกิจิ	การบริหารจิัดการงาน
ที่รัพัย์ากรบุค์ค์ลภาย์ในร้าน	เช่ีน	การจัิดการข้อม้ลของพันักงาน	การส่ัง
เสัริมและพััฒนาศักย์ภาพัการที่ำางานของพันักงาน	เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้แล
ของ	อาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาที่างด้านการฝึักปฏิิบติังานและพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือ
ค์ร้ฝึักในสัถึานประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่างๆ	ตาม
ทีี่�ที่างหน่วย์งานฝึักอบรมและสัถึานประกอบการกำาหนด	ได้แก่	ราย์งาน
เวลาในการฝึักปฏิิบัติงาน	ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน
ราย์งานผลประเมินการปฏิิบัติงานโดย์หัวหน้างาน	และการจัิดที่ำาโค์รงงาน
ในราย์วิชีาการเรีย์นร้้ภาค์ปฏิิบัติ
							 Students	are	required	to	take	an	entrepreneurial	
internship at the workplace assigned by the University. The 
WBL experience that has enhanced their abilities to manage 
several store branches in a responsible area as a supervisor 
equivalent	to	a	department	manager,	or	acting	store	manager	
includes the following tasks: IT management linked to central 
systems and responsible store branches, store performance 
management to optimize the business target, human resource 
management which involves employee information 
management, encouragement and development of employees’ 
working potential, etc. Intern students are under supervision 
of the University’s internship advisor and an internship 

supervisor at a host organization. The WBL evaluation must 
include	the	following	criteria:	certified	time	sheets,	performance	
test result, evaluation report by an internship supervisor, and 
a project summary report by an intern.

627308 การเรียนุรู้ภาคัปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรมการค้ัา 8         
 (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 8)  แลัะ
 627314  การเรียนุรู้ฝีกปฏิบ่ติด้านุการจ่ิดการนุว่ตกรรม
 การค้ัา 4  (สูำาหร่บหล่ักสููตรต�อเนุ่�อง)
 (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 4)  4(ปฏิบ่ติ 450 ช่�วโมง)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย่์างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการที่ี�สัถึาบนักำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝักึปฏิิบัติประกอบ
ไปด้วย์การปฏิิบัติงานสัำาหรับตำาแหน่งหัวหน้างาน	เทีี่ย์บเท่ี่าผ้้จัิดการแผนก
หรือรักษาการผ้้จัิดการร้าน	โดย์มีการบ้รณาการองค์์ค์วามร้้ต่างๆ	ทีี่�เรีย์น
มาในภาค์ที่ฤษฎีี	และจิากการฝัึกปฏิิบัติงานทัี่�งหมดเข้าด้วย์กัน	มีการที่ำา
โค์รงงานทีี่�กี�ย์วข้องกับการจัิดการธุ์รกิจิ	การค้์าสัมัย์ใหม่	ภาย์ใต้การด้เเล
ของอาจิารย์ที์ี่�ปรึกษาการฝึักปฏิิบัติงานและพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักใน
สัถึานประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่างๆ	ได้แก่	ราย์งาน
เวลาในการฝักึปฏิิบัติงาน	ผลการที่ดสัอบ	ค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน
ราย์งานผลประเมินการปฏิิบัติงานโดย์หัวหน้างาน	และการจัิดที่ำาโค์รงงาน
ในราย์วิชีาการเรีย์นร้้ภาค์ปฏิิบัติ
	 Students	are	required	to	take	an	entrepreneurial	
internship at the workplace assigned by the University. The 
WBL experience has enhanced their abilities to manage several 
store	branches	in	a	responsible	area	as	a	supervisor	equivalent	
to a department manager, or acting store manager by 
integrating body of knowledge in classes and in the workplace 
to achieve the accomplishment. The intern students have to 
do a project related to modern business trade under 
supervision of the University’s internship advisor and an 
internship supervisor at a host organization. The WBL 
evaluation	must	include	the	following	criteria:	certified	time	
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sheets, performance test result, evaluation report by an 
internship supervisor, and a project summary report by an 
intern.

หล่ักสููตรบ่ญชีบ่ณฑิ์ต (หล่ักสููตรนุานุาชาติ)
หมวดวิชาเฉพาะด้านุ
1.กลุั�มวิชาแกนุทั่างธุรกิจิ
				 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
630001T เศึรษฐศึาสูตร์เบ่�องต้นุ 3(3-0-6)
 (Principles  of  Economics)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักและค์วามหมาย์ของวิชีาเศรษฐศาสัตร์โดย์ศึกษาเกี�ย์วกับ
หลักทัี่�วไปของเศรษฐศาสัตร์จุิลภาค์		อุปสังค์์และอุปที่าน	โค์รงสัร้างและ
การกำาหนดราค์าในตลาดแข่งขันสัมบ้รณ์และไมส่ัมบ้รณ์	พัฤตกิรรมของผ้้
บริโภค์	และหลักทัี่�วไปของเศรษฐศาสัตร์มหภาค์	ราย์ได้ประชีาชีาติ	
วัฏิจัิกรธุ์รกิจิ	เงินเฟ้ัอและเงินฝืัด	นโย์บาย์การค์ลังและการค์้าระหว่าง
ประเที่ศ		ผลกระที่บการเปลี�ย์นแปลงในดัชีนีชีี�วัดด้านเศรษฐศาสัตร์		
มหภาค์ต่อกิจิกรรมที่างธุ์รกิจิ
	 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. 

630002T การวิเคัราะห์เชิงปริมาณทั่างธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Quantitative  Analysis  in  Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบวนการตัดสิันใจิและประโย์ชีน์การใช้ีเที่ค์นิค์ที่าง
ค์ณิตศาสัตร์เชิีงปริมาณเพืั�อช่ีวย์ใน	การตัดสิันใจิ	การโปรแกรมเชิีงเส้ัน	
เที่ค์นิค์การประเมินผลและการตรวจิสัอบโค์รงการ		ที่ฤษฎีีการตัดสิันใจิ		

ตัวแบบของมาร์ค์อฟั		ที่ฤษฎีีเกม	แถึวค์อย์	ตัวแบบสิันค้์าค์งค์ลัง	การ
จิำาลองสัถึานการณ์	การนำาโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปมาใช้ีประมวลผลลัพัธ์์
 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. 

630003T กฎหมายธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Business Law)   
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามร้้ทัี่�วไปที่างกฎีหมาย์		กฎีหมาย์เกี�ย์วกับองค์์กรธุ์รกิจิ	ห้าง
หุ้นส่ัวน	บริษัที่จิำากัด	บริษัที่มหาชีน		หลักกฎีหมาย์นิติกรรมและสััญญา
ที่างธุ์รกิจิ	สััญญาซืี�อขาย์	สััญญาขาย์ฝัาก	สััญญาเช่ีาที่รัพัย์–์เช่ีาซืี�อ	สััญญา
ก้้ย์มืเงินและหลักการประกันด้วย์บุค์ค์ลและที่รัพัย์	์	สััญญาตัวแที่น	สััญญา
ตั�วเงิน	สััญญาจ้ิางแรงงาน		สััญญาเพืั�อระงับข้อพิัพัาที่ที่างธุ์รกิจิ		กฎีหมาย์
เกี�ย์วกับตราสัารที่างการเงิน		ตราสัารทีุ่นและตราสัารหนี�	กฎีหมาย์
ที่รัพัย์สิ์ันที่างปัญญา	กฏิหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประกอบวิชีาชีีพัที่างด้าน
ธุ์รกิจิและจิรรย์าบรรณที่างธุ์กิจิ
 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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630004T ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ 1 3(2-2-5)
 (Business  English 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึกษาศัพัท์ี่	สัำานวน	ประโย์ค์ทีี่�ใช้ีในการสืั�อสัารในสัถึานการณ์
ต่างๆ	ที่างธุ์รกิจิทีี่�หลากหลาย์	ได้แก่	การกล่าวถึึงประวัติขององค์์กร	การ
ให้ข้อม้ลเกี�ย์วกับบริษัที่	การดำาเนินกิจิกรรมที่างธ์รุกิจิ	การวางแผนปฎีบัิติ
งาน	การฝึักปฎิีบัติการต้อนรับและเย์ี�ย์มล้กค้์า	การเลื�อนและการย์กเลิก
นัดหมาย์	การแสัดง	ค์วามคิ์ดเห็น	การสัั�งงาน	การเชืี�อเชิีญ	ฯลฯ	โดย์เน้น
ให้ผ้้เรีย์นมีค์วามร้้ค์วามสัามารถึในด้านทัี่กษะการพ้ัด	การฟััง	การอ่าน	การ
เขีย์น	รวมทัี่�งสัามารถึออกสัำาเนีย์งค์ำา	วลี	ประโย์ค์และบที่สันที่นาพืั�นฐาน
ได้อย์่างถ้ึกต้อง
 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.

630005T ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ 2 3(2-2-5)     
 (Business English 2)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึกษาศัพัที่์	สัำานวน	ประโย์ค์ทีี่�ใช้ีในการสืั�อสัารที่างธุ์รกิจิทีี่�ซัีบ
ซ้ีอนขึ�น	ฝึักปฏิิบัติการใช้ีภาษาในสัถึานการณ์ต่างๆ	ได้อย์า่งถ้ึกต้องเหมาะ
สัมกบักาละเที่ศะ	เช่ีน	การติดตอ่ที่างโที่รศพััท์ี่	การใหข้้อม้ล	เกี�ย์วกับสิันค้์า
และบริการ	การที่ำาตารางเวลาและการนัดหมาย์	การตรวจิสัอบค์วามคื์บ
หน้าของงาน	กฎีข้อบังคั์บต่างๆ	และการแนะนำาขององค์์กร	การประชุีม
และการอภปิราย์	การพ้ัดในที่ี�สัารธ์ารณะ	ผลสััมฤที่ธิ์�ขององค์์กรรวมไปถึึง
การค์าดการณ์อนาค์ตขององค์์กร	ฯลฯ	โดย์เน้นให้ผ้้เรีย์น	มีค์วามร้้	ค์วาม
สัามารถึในด้านทัี่กษะ	การพ้ัด	การฟััง	การอ่าน	การเขีย์น	รวมทัี่�งสัามารถึ
	ออกสัำาเนีย์งค์ำา	วลี	ประโย์ค์	และบที่สันที่นาทีี่�ส้ังขึ�นได้อย่์างถ้ึกต้อง
 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.

630006T สูถิีติธุรกิจิ 3(3-0-6) 
 (Business  Statistics) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การวิเค์ราะห์ปัญหาที่างธุ์รกิจิในเชิีงสัถิึติ	โดย์ศึกษาการวัดแนว
โน้มเข้าส่้ัส่ัวนกลาง	การวัดการกระจิาย์	การประมาณค่์า	การที่ดสัอบ
สัมมติฐานของค่์าพัารามิเตอร์	การวิเค์ราะห์ค์วามแปรปรวน				การ
วิเค์ราะห์อนุกรมเวลา		การวิเค์ราะห์การถึดถึอย์และสัหสััมพัันธ์์
 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.

630007T การภาษีอากร  3(3-0-6)
 (Taxation)  
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักเกณฑ์์วิธี์การจัิดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎีากรทีี่�
บังคั์บใช้ีในปัจิจุิบัน	ภาษีเงินได้บุค์ค์ลธ์รรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุค์ค์ล	ภาษี
เงินได้หัก	ณ	ทีี่�จ่ิาย์	ภาษีม้ลค่์าเพิั�ม	ภาษีธุ์รกิจิเฉพัาะ	ภาษีสัรรพัสัามิต	ภาษี
ศุลกากร	อากรแสัตมป์	ภาษีมรดก	ภาษีอื�นๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประกอบ
ธุ์รกิจิ
 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.
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630009T ธุรกิจิระหว�างประเทั่ศึ 3(3-0-6)
   (International Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ลักษณะสัำาคั์ญของโลกาภิวฒัน์	บที่บาที่ของธุ์รกิจิข้ามชีาติ	การ
พัาณิชีย์์อิเล็กที่รอนิกส์ั	ปัจิจัิย์และสัภาพัแวดล้อมทีี่�มีผลกระที่บต่อธุ์รกิจิ
ระหว่างประเที่ศ	องค์์การการค้์าโลกและเขตการค้์าเสัรี	ที่ฤษฎีีการค้์า
ระหว่างประเที่ศ	บที่บาที่ของวัฒนธ์รรมในการจัิดการธุ์รกิจิระหว่าง
ประเที่ศ	วิธี์ดำาเนินธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ		กลยุ์ที่ธ์์การจัิดการธุ์รกิจิระหว่าง
ประเที่ศ	กระบวนการบรหิารการจัิดการธุ์รกิจิระหวา่งประเที่ศในดา้นการ
ตลาด	ที่รัพัย์ากรมนุษย์์	การเงิน	เที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศ	การจัิดการข้าม
วัฒนธ์รรม	วิเค์ราะห์สัภาพัแวดล้อมโลกทีี่�ผลต่อการค้์าและการเงินระหว่าง
ปรเที่ศ	จิริย์ธ์รรมในการดำาเนินธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ
	 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.

630010T การจ่ิดการกลัยุทั่ธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบวนการวางแผนกลยุ์ที่ธ์์	การวิเค์ราะห์สัภาพัแวดล้อม
ภาย์ในและภาย์นอกทีี่�มีผลต่อการกำาหนดกลยุ์ที่ธ์์ขององค์์กร	เค์รื�องมือใน
การวิเค์ราะหก์ลย์ทุี่ธ์์			แนวคิ์ดเกี�ย์วกับการจิดัการเชิีงกลย์ทุี่ธ์์		การกำาหนด
กลย์ุที่ธ์์			การนำากลย์ุที่ธ์์ไปปฏิิบัติและการติดตามประเมินผลกลย์ุที่ธ์์	
ตลอดจินการวิเค์ราะห์โค์รงสัร้างองค์์กรและการปรับปรุงกลย์ุที่ธ์์ให้
สัอดค์ล้องกับสัถึานการณ์ปัจิจุิบันรวมทัี่�งจิรรย์าบรรณของผ้้บริหารในการ
จัิดการกลย์ุที่ธ์์

 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.   

631001T การบ่ญชีข่�นุต้นุ 1 3(2-2-5)
 (Principles  of  Accounting 1)
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:		ไม่มี
	 Prerequisite	:		None
	 พััฒนาการที่างวิชีาชีีพับัญชีี		แนวค์วามคิ์ดที่างการบัญชีี	ค์วาม
หมาย์และวัตถุึประสังค์์ของการบัญชีี	ประโย์ชีน์ของข้อม้ลที่างการบัญชีี			
กรอบแนวค์ิดสัำาหรับการราย์งานที่างการเงิน	กฎีหมาย์และพัระราชี
บัญญัติเกี�ย์วกับการบัญชีี	จิรรย์าบรรณของผ้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีี	หลัก
การและวิธี์การบันทึี่กบัญชีีตามหลักการบัญชีีค่้์	การบันทึี่กราย์การในสัมุด
ราย์วันทัี่�วไปและสัมุดราย์วันเฉพัาะ	และการผ่านราย์การไปย์ังบัญชีีแย์ก
ประเภที่	การปรับปรุงและปิดบัญชีี	การจัิดที่ำางบที่ดลอง	การจัิดที่ำา
กระดาษที่ำาการและงบการเงิน		
 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.				

631002T การบ่ญชีข่�นุต้นุ 2 3(2-2-5)
 (Principles  of  Accounting 2)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้วิชีา		631001T	การบัญชีีขั�นต้น	1
	 Prerequisite	:		631001	Principles		of		Accounting	1
	 การบัญชีีสัำาหรับกิจิการซืี�อขาย์สิันค้์าและกิจิการให้บริการ	การ
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บัญชีีภาษีม้ลค่์าเพิั�ม	การบัญชีีสัำาหรับกิจิการอุตสัาหกรรม	การบัญชีีเกี�ย์ว
กับเงินสัด	 ล้กหนี�	 	 สิันค้์า	 ตั�วเงินรับ	 ทีี่� ดิน	 อาค์ารและอุปกรณ์
ที่รัพัย์ากรธ์รรมชีาต	ิสิันที่รพััย์ไ์มมี่ตัวตน	หนี�สิัน	และสัว่นของเจ้ิาของ	และ
หลักการระบบใบสัำาคั์ญ
 Accounting for commodity and service businesses; 
accounting for value-added tax; accounting for industry; 
accounting for cash, accounts receivable, inventory, notes 
receivable,	property,	plant	and	equipment,	natural	resources,		
intangible	assets,	liabilities,	owner’s	equity,	and	voucher	
system.

632001T หล่ักการตลัาด 3(3-0-6) 
 (Principles  of  Marketing)   
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามหมาย์		ค์วามสัำาคั์ญ	กระบวนการที่างการตลาด		แนวค์ดิ
การตลาดสัมัย์ใหม่	บที่บาที่	และผลกระที่บทีี่�สัำาคั์ญของการตลาดทีี่�มีต่อ
เศรษฐกิจิ	สัังค์ม	และสัภาพัแวดล้อม		พัฤติกรรมผ้้บริโภค์	ส่ัวนประสัม
ที่างการตลาด	การแบ่งสั่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย์และ
กระบวนการบริหารตลาดเบื�องต้น	ตลอดจินจิริย์ธ์รรมของนักการตลาด
	 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

633001T การเงินุธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Business  Finance)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามร้ทั้ี่�วไปดา้นธุ์รกิจิ	ด้านการเงนิและการจิดัการเงนิ	เค์รื�อง
มือที่างการเงินและตลาดทุี่นทัี่�งภาย์ในประเที่ศและระหว่างประเที่ศ	เป้า
หมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	ขอบเขต	บที่บาที่หน้าทีี่�ของฝั�าย์การเงิน	การจิัดการ
ที่รัพัย์ากรที่างการเงิน		การจัิดหาเงินทุี่น	การวางแผน	และการพัย์ากรณ์
ที่างการเงิน	เที่ค์นิค์การวิเค์ราะห์ราย์งานที่างการเงิน		การตัดสัินใจิ
ที่างการเงิน	การตัดสิันใจิโค์รงการลงทีุ่น	โค์รงสัร้างของเงินทุี่นและ

นโย์บาย์การจ่ิาย์เงินปันผล			
	 Introduction	to	business,	finance,	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.

634001T หล่ักการบริหาร 3(3-0-6) 
 (Principles of  Management) 
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:		ไม่มี
	 Prerequisite	:	None
	 แนวคิ์ดและหลักการที่างการบริหาร	กระบวนการที่างการ
บริหาร	วัฒนธ์รรมองค์์การและสัภาวะแวดล้อมภาย์นอก	ที่ฤษฎีีและ
วิวัฒนาการที่างการบริหาร	หน้าทีี่�การบริหาร	คื์อ	การวางแผน	การจัิด
องค์์การ		การนำา	และการค์วบค์มุ	ศึกษาพัฤตกิรรมระดบับคุ์ค์ล	พัฤตกิรรม
กลุ่ม	ภาวะผ้้นำา	การสืั�อสัาร	และการบริหารภาย์ใต้ภาวะการเปลี�ย์นแปลง
 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.

635001T เทั่คัโนุโลัยีสูารสูนุเทั่ศึเพ่�อธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Information Technology for Business)
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:		ไม่มี
									 Prerequisite	:	None
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับระบบสัารสันเที่ศ	บที่บาที่	และร้ปแบบ
ของระบบสัารสันเที่ศในองค์์การธุ์รกิจิ	องค์์ประกอบของเที่ค์โนโลย์ี
สัารสันเที่ศ		ประเภที่และวิธี์การประมวลผลข้อม้ล	แนวค์วามคิ์ดใน			
การนำาระบบค์อมพิัวเตอร์มาใช้ีในการบริหารงานธุ์รกิจิประเภที่ต่างๆ	การ
ประย์กุต์ใช้ีเที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศในการจัิดเก็บ		การเข้าถึึง		การประมวล
ผลและการค์วบค์มุเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศที่ี�ใช้ีในการบรหิารจิดัการ	ระบบ
งานที่างธ์ุรกิจิ	และที่ักษะในการใช้ีเที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศโดย์สัามารถึ 

608



บ้รณาการในบที่บาที่ของผ้้ประเมิน	ผ้้ออกแบบระบบสัารสันเที่ศ
 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 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

กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ 
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

631101T การบ่ญชีข่�นุกลัาง 1 3(2-2-5)
 (Intermediate Accounting 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	สัอบได้วิชีา	631002T	การบัญชีีขั�นต้น	2	
	 Prerequisite:	631002T	Principles	of	Accounting	2	
	 แนวคิ์ดและมาตรฐานการราย์งานที่างการเงินเกี�ย์วกับ
สิันที่รัพัย์	์ประกอบด้วย์	ค์วามหมาย์	การจิำาแนกประเภที่	การรับร้้ราย์การ
	การวัดม้ลค่์า		การตัดราย์การ		การแสัดงราย์การและเปิดเผย์ข้อม้ล
สิันที่รัพัย์์ในงบแสัดงฐานะการเงินการบันทึี่กบัญชีีเกี�ย์วกับสิันที่รัพัย์์	การ
ตีราค์าสิันที่รัพัย์์	วิธี์การค์ำานวณค่์าเสืั�อมราค์า	ค่์าตัดจิำาหน่าย์และค่์าส้ัญ
สิั�น	การเปลี�ย์นแปลงในม้ลค่์าของสิันที่รัพัย์์และการด้อย์ค่์าของสิันที่รัพัย์์
	 Concepts	and	standards	of	financial	reporting	on	
assets	concerning	definition,	classification,	recognition,	
measurement, derecognition, presentation and disclosure of 
assets	in	statements	of	financial	position	;	accounting	entry	
on assets; valuation of assets; depreciation methods; 
amortization and depletion; change in value of assets; 
impairment of assets.

631102 การบ่ญชีข่�นุกลัาง 2 3(2-2-5)
 (Intermediate Accounting 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบได้วิชีา	631002T	การบัญชีีขั�นต้น	2	
	 Prerequisite:	631002T	Principles	of	Accounting	2	

	 หลักการและวิธี์การบัญชีีเกี�ย์วกับหนี�สิันและส่ัวนของเจ้ิาของ	
ประกอบด้วย์	ค์วามหมาย์	การจิำาแนกประเภที่	การรับร้้ราย์การ	การวัด
ม้ลค่์า	การตัดราย์การ		การแสัดงราย์การและเปิดเผย์ข้อม้ลในงบแสัดง
ฐานะการเงนิ		การบญัชีีเกี�ย์วกับผลประโย์ชีนพ์ันักงาน		การบญัชีีเกี�ย์วกับ
การจัิดตั�งกิจิการ	การดำาเนินงาน	การแบ่งผลกำาไรขาดทุี่น	การเปลี�ย์นแปลง
ส่ัวนของเจ้ิาของ	การเลิกกิจิการ	และการชีำาระบัญชีีของห้างหุ้นส่ัวน	บริษัที่
จิำากัดและบริษัที่มหาชีนจิำากัด		การค์ำานวณกำาไรต่อหุ้น	และการจัิดที่ำางบ
กระแสัเงินสัด
 Principles and procedures of liabilities and owner’s 
equity	;	definition,	classification	,	recognition,	measurement,	
derecognition, presentation and disclosure of liabilities and 
owner’s	equity	in	statements	of	financial	position,	accounting	
for	employee	benefits	;	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	cash	flows.

631103T การบ่ญชีต้นุทุั่นุ 3(2-2-5)
 (Cost Accounting)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบได้วิชีา	631002T	การบัญชีีขั�นต้น	2	
	 Prerequisite:	631002T	Principles	of	Accounting	2	
	 บที่บาที่ของการบัญชีีต้นทุี่นในองค์์กรธุ์รกิจิ	ศัพัท์ี่และค์วาม
หมาย์ของตน้ที่นุตา่ง	ๆ 	ระบบบญัชีีทีี่�ใช้ีบันที่กึต้นที่นุ	วิธี์การบญัชีีและการ
ค์วบคุ์มวัตถุึดิบ	ค่์าแรงงาน	และค่์าใช้ีจ่ิาย์การผลิต	ระบบบัญชีีต้นทุี่นงาน
สัั�งที่ำา	ระบบต้นทุี่นช่ีวงการผลิต	ระบบต้นทุี่นมาตรฐาน	การปันส่ัวนค่์าใช้ี
จ่ิาย์การผลิต	วิธี์การบัญชีีเกี�ย์วกับของเสีัย์	การสิั�นเปลือง	งานทีี่�บกพัร่อง	
เศษซีาก	การบัญชีีต้นทุี่นผลิตภัณฑ์์ร่วมและผลิตภัณฑ์์ผลพัลอย์ได้	การ
บัญชีีต้นทุี่นกิจิกรรม
 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.
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631104T การบ่ญชีเพ่�อการจ่ิดการ 3(2-2-5)
 (Management Accounting)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบได้วิชีา	631103T	การบัญชีีต้นทุี่น
	 Prerequisite:	631103T	Cost	Accounting	
	 แนวคิ์ดเกี�ย์วกับต้นทุี่น	การบัญชีีเพืั�อการจัิดการ	การค์ำานวณ
ต้นทุี่นเต็มและระบบต้นทุี่นผันแปร	การวิเค์ราะห์ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง
ต้นทุี่น	ปริมาณและกำาไร	การวิเค์ราะห์ต้นทุี่น	การใช้ีข้อม้ลเพืั�อประโย์ชีน์
ในการตัดสิันใจิในการวางแผนและค์วบค์ุม	การดำาเนินงานกิจิการภาย์ใต้
สัภาวการณ์ทีี่�แน่นอนและไม่แน่นอน	การกำาหนดราค์าสิันค้์า	ราค์าโอน	
และ	การบัญชีีตามค์วามรับผิดชีอบและการวัดผลการปฏิิบัติงาน	การ
วิเค์ราะห์การจ่ิาย์ลงทุี่น	การจัิดที่ำางบประมาณ	การนำาเสันอข้อม้ลต้นทุี่น
ทีี่�เกี�ย์วข้องในการปฏิิบัติงานให้ตรงกับค์วามต้องการของผ้้บริหาร
 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.

631105T การตรวจิสูอบภายในุแลัะการคัวบคุัมภายในุ * 3(3-0-6)
 (Internal Auditing and Internal Control)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :สัอบได้วิชีา	631101T	การบัญชีีขั�นกลาง	1		
	 และวิชีา	631102T	การบัญชีีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite:	631101T		Intermediate		Accounting	1			
	 and		631102T		Intermediate		Accounting	2
	 วิวัฒนาการ	แนวคิ์ดของการค์วบค์มุภาย์ในและการตรวจิสัอบ
ภาย์ใน	มาตรฐานของวิชีาชีีพัตรวจิสัอบภาย์ใน	หน้าทีี่�	ค์วามรับผิดชีอบ	
และจิริย์ธ์รรมของผ้้ตรวจิสัอบภาย์ใน	การกำากับด้แลกิจิการทีี่�ดี	การ
ค์วบคุ์มภาย์ในและการจัิดการค์วามเสีั�ย์งขององค์์กร	ตามแนวคิ์ดของ	
COSO		การประเมินประสิัที่ธิ์ภาพัการค์วบคุ์มภาย์ใน	เที่ค์นิค์	ขั�นตอนการ
การตรวจิสัอบภาย์ใน	วางแผนงานตรวจิสัอบภาย์ใน	การราย์งานและ
ติดตามผลการตรวจิสัอบภาย์ใน	การค์วบคุ์มคุ์ณภาพังานตรวจิสัอบภาย์ใน
	รวมทัี่�งการบริหารหน่วย์งานตรวจิสัอบภาย์ใน	การตรวจิสัอบการปฏิิบัติ
งานด้านต่างๆ	บที่บาที่ของผ้้ตรวจิสัอบภาย์ในต่อการทีุ่จิริต	การนำา

ค์อมพิัวเตอร์มาช่ีวย์ในงานตรวจิสัอบ	เที่ค์นิค์และการตรวจิสัอบระบบ
บัญชีีทีี่�ใช้ีค์อมพิัวเตอร์	และการใช้ีโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปในการตรวจิสัอบ
 Revolution, concept of internal control and internal 
audit, internal audit standard, responsibility, and internal audit 
ethics, corporate governance, internal control, and risk 
management according to COSO concept, assessment of 
internal	control	efficiency,	technique,	internal	audit	procedures,	
internal audit planning, internal audit report and follow-up, 
internal	audit	quality	control,	involved	internal	audit	institute	
management, other operational auditing, internal auditor roles 
against	corruption,	using	computer	in	auditing,	technique	and	
audit through computer, and using package software in 
auditing.                         

631106 การสูอบบ่ญชี 3(3-0-6)
 (Auditing) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 สัอบได้วิชีา	631101T	การบัญชีีขั�นกลาง	1	และ
	 วิชีา	631102T	การบัญชีีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite	:
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate			Accounting	2
	 กรอบแนวคิ์ดการสัอบบัญชีี	มาตรฐานการสัอบบัญชีี	บที่บาที่
และค์วามรับผิดชีอบของผ้้สัอบบัญชีี	กฎีหมาย์และพัระราชีบัญญัติเกี�ย์ว
กับการสัอบบัญชีี	จิรรย์าบรรณ	และค์วามรับผิดชีอบของผ้้สัอบบัญชีี	ข้อ
ตกลงในการรับงานสัอบบัญชีีและบริการอื�นในการให้ค์วามเชืี�อมั�นที่าง
วิชีาชีีพั	การทุี่จิริตและข้อผิดพัลาด	การวางแผนงานสัอบบญัชีี	ค์วามเสีั�ย์ง
ในการสัอบบัญชีีและค์วามมสีัาระสัำาคั์ญ	การประเมินค์วามเสีั�ย์ง	หลักฐาน
การสัอบบัญชีี	วิธี์การรวบรวมหลักฐานและวิธี์การตรวจิสัอบ	การเลือก
ตัวอย์า่งในงานสัอบบญัชีี	กระดาษที่ำาการ	และราย์งานการสัอบบญัชีี	การ
ตรวจิสัอบสิันที่รัพัย์์	หนี�สิัน	ส่ัวนของเจ้ิาของ		ราย์ได้	ค่์าใช้ีจ่ิาย์	แนวที่าง
การตรวจิสัอบบัญชีีด้วย์ค์อมพิัวเตอร์	การค์วบคุ์มคุ์ณภาพังานสัอบบัญชีี	
และบริการอื�นของผ้้สัอบบัญชีี
 Auditing conceptual framework, auditing standards 
; role and responsibility of auditors; law and professional acts; 
professinal ethics and accountability of auditors; agreement 
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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,	owners’	equity,	revenues	,	expenses;	
guidelines	for	computerized	auditing;	quality	audit	and	relevant	
services.

631107 ระบบสูารสูนุเทั่ศึทั่างการบ่ญชี * 3(2-2-5)
 (Accounting Information System) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบได้วิชีา	
	 635001T	เที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศเพืั�อธุ์รกิจิ	และ
	 วิชีา	631002T	การบัญชีีขั�นต้น	2		
	 Prerequisite	:
	 635001T	Information	Technology	for	Business	and	
	 631002T	Principles	of	Accounting	2
	 องค์์ประกอบของระบบบัญชีี	ลักษณะ	ส่ัวนประกอบ	และวิธี์
การของระบบสัารสันเที่ศ	หลักการจัิดที่ำาเอกสัารธุ์รกิจิ	การค์วบคุ์มภาย์ใน
เกี�ย์วกับสัารสันเที่ศที่างการบัญชีี	หลักการวิเค์ราะห์และออกแบบระบบ
สัารสันเที่ศที่างการบัญชีี	วงจิรที่างธุ์รกิจิขั�นพืั�นฐาน	ประเภที่ของเอกสัาร
	ที่างเดินเอกสัารและสัารสันเที่ศที่างการบัญชีี	ระบบย่์อย์ต่างๆ	ในวงจิร
ราย์ได้	วงจิรค่์าใช้ีจ่ิาย์	วงจิรการผลิตสิันค้์า	วงจิรการลงทุี่นและวงจิรการ
จัิดหาเงินและการราย์งานที่างการเงิน	การนำาเที่ค์โนโลย์ีค์อมพิัวเตอร์มา
ใช้ีกับงานต่างๆ	ในระบบสัารสันเที่ศที่างการบัญชีีรวมทัี่�งศึกษาถึึง
เที่ค์โนโลย์ใีหม่ๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับระบบสัารสันเที่ศที่างการบญัชีีโดย์เน้นการ
ฝึักปฏิิบัติ
 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	;	application	of	

computer technology to different tasks in accounting 
information systems; study of innovative technology relevant 
to accounting information systems with a practices.   

631108T รายงานุการเงินุแลัะการวิเคัราะห์งบการเงินุ * 3(3-0-6)
 (Financial Report and Statement Analysis)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบได้วิชีา	633001T	การเงินธุ์รกิจิ
	 วิชีา	63110T1	การบัญชีีขั�นกลาง	1	และ
	 วิชีา	631102T	การบัญชีีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite	:	633001T	Business	Finance
	 631101T	Intermediate		Accounting	1	and
	 631102T	Intermediate	Accounting	2
	 การรับร้้	การวัดม้ลค่์า	การตัดราย์การ	การแสัดงราย์การและ
เปิดเผย์ข้อม้ลสิันที่รัพัย์์และหนี�สิันในราย์งานที่างการเงินตามกรอบ
แนวค์ดิสัำาหรับราย์งานที่างการเงนิ	และมาตรฐานการราย์งานที่างการเงนิ
	วิธี์การและเค์รื�องมือในการวิเค์ราะห์งบการเงินและข้อม้ลที่างการบัญชีี
อื�นทีี่�สัำาคั์ญเพืั�อการตัดสิันใจิ	การวิเค์ราะห์อุตสัาหกรรม	ผลกระที่บต่องบ
การเงินจิากการใช้ีนโย์บาย์การบัญชีีทีี่�ต่างกัน	ปัญหาและข้อจิำากัดของงบ
การเงิน	การวิเค์ราะห์งบการเงินโดย์เน้นกรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จิริง	
ประเมินม้ลค่์าธุ์รกิจิ	รวมทัี่�งวิธี์การประเมินม้ลค่์าธุ์รกิจิเพืั�อการตัดสิันใจิ
ลงทุี่นโดย์ประย์ุกต์ค์อมพิัวเตอร์หรือเที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศมาเป็นเค์รื�อง
มือในการวิเค์ราะห์
 Recognition, measurement, derecognition, 
presentation	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;	financial	
statement analysis focused on case study or real situation, 
business valuation; consist of business valuation method for 
investment decision using applied computer or information 
technology as analysis tool.       
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631109T การบ่ญชีภาษีอากร 3(3-0-6)
 (Tax Accounting)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบได้
	 วิชีา	631002T	การบัญชีีขั�นต้น	2	และ
	 วิชีา	630007T	การภาษีอากร	
	 Prerequisite:	
	 631002T	Principles	of	Accounting	2	and	
	 630007T	Taxation	
	 แนวคิ์ดและค์วามแตกต่างระหว่างเกณฑ์์การรับร้้ราย์ได้และ
ค่์าใช้ีจ่ิาย์ตามหลกับญัชีีและการภาษอีากร	การจิดัที่ำากระดาษที่ำาการเพืั�อ
ค์ำานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎีากร	การปรับปรุงกำาไรสุัที่ธิ์ที่างการ
บัญชีีเป็นกำาไรสุัที่ธิ์ที่างภาษีอากร	การจัิดที่ำาราย์งานต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับ
ภาษีและแบบแสัดงราย์การภาษี		ประเด็นปัญหาที่างภาษีอากรทีี่�มีผลก
ระที่บต่อการตัดสิันใจิที่างการเงินและการบริหาร	การบัญชีีภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีี	และค์วามแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี	การหลีกเลี�ย์ง
ภาษี	และการหนีภาษี	ค์วามรับผิดชีอบและจิริย์ธ์รรมในการเสีัย์ภาษีให้
ค์รบถ้ึวนถ้ึกต้อง	
 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, the 
responsibilities and ethics in deal with tax payment.

631110T การบ่ญชีข่�นุสููง  1 3(2-2-5)
 (Advanced Accounting 1)   
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบได้
	 วิชีา	631101T		การบัญชีีขั�นกลาง	1	และ
	 วิชีา	631102T	การบัญชีีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite		:		
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate		Accounting	2

	 ราย์ได้จิากสััญญาทีี่�ที่ำากับล้กค้์า	การบัญชีีธุ์รกิจิฝัากขาย์	ธุ์รกิจิ
ขาย์ผ่อนชีำาระ	การบัญชีีสัำาหรับสััญญาเช่ีา	สััญญาก่อสัร้าง	นโย์บาย์การ
บัญชีี	การเปลี�ย์นแปลงประมาณการที่างบัญชีีและข้อผิดพัลาด	การบัญชีี
สัำาหรับราย์การทีี่�เป็นเงินตราตา่งประเที่ศและการแปลงค์า่งบการเงนิ	การ
บัญชีีสัำานักงานใหญ่และสัาขาทัี่�งในและต่างประเที่ศ	การบัญชีีสัำาหรับการ
ปรับโค์รงสัร้างหนี�	และงบการเงินระหว่างกาล
 Revenue from contracts with customers ; 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;	accounting	for	
headquarters	and	branches	both	local	and	abroad	;	accounting	
for	troubled	debt	restructurings;	interim	financial	statement.

631111T การบ่ญชีข่�นุสููง  2 3(2-2-5)
 (Advanced Accounting 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบได้
	 วิชีา	631101T	การบัญชีีขั�นกลาง	1	และ
	 วิชีา	631102T	การบัญชีีขั�นกลาง	2		
	 Prerequisite		:	
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate		Accounting	2
	 การบัญชีีสัำาหรับการรวมธ์ุรกิจิ	การบัญชีีสัำาหรับเงินลงทุี่นใน
บริษัที่ร่วม	การบัญชีีสัำาหรับเงินลงทุี่นในบริษัที่ย์่อย์	การจัิดที่ำางบการเงิน
รวม	งบกระแสัเงินสัดรวม	การบัญชีีสัำาหรับกิจิการร่วมค้์าการบัญชีี		
กองทุี่นและกิจิการไม่หวังผลกำาไร		
 Accounting for business combinations, investment 
in associates and subsidiaries; preparation of consolidated 
financial	statements;	consolidated	cash	flow	statement;	
accounting	for	joint	venture;	fund	and	non-profit	business.	
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631112T สู่มมนุาการบ่ญชีการเงินุ  3(3-0-6)
 (Seminar  in  Financial  Accounting)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้
	 วิชีา	631101T	การบัญชีีขั�นกลาง	1	และ
	 วิชีา	631102T	การบัญชีีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite			:	
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate		Accounting	2
	 อภิปราย์และการวิเค์ราะห์แนวที่างการนำากรอบแนวค์ิด
สัำาหรับราย์งานที่างการเงินและและมาตรฐานการราย์งานที่างการเงินไป
ใช้ีในการปฏิิบัติงาน	โดย์ใช้ีกรณีศึกษา	บที่ค์วาม	เอกสัารต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้อง
ทัี่�งในประเที่ศและตา่งประเที่ศ	ประเด็นทีี่�น่าสันใจิซึี�งเปลี�ย์นไปตามสัภาพั
แวดล้อม	ตลอดจินปัญหาด้านการบัญชีีการเงินและจิรรย์าบรรณวิชีาชีีพั	
 Discussion and analysis of using accounting conceptual 
framework	for	financial	reporting	and	financial	reporting	
stadards and guidelines for practice ; using case studies, articles 
and local and abroad publications, interesting issues, whick 
may vary according to the current environment, and problems 
in	financial	accounting	and	code	of	professional	ethics.	

631113T การประยุกต์ใช้โปรแกรมสูำาเร็จิรูปทั่างการบ่ญชี *
  3(2-2-5)
  (Accounting Software Applications)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้
	 วิชีา		635001T	เที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศเพืั�อธุ์รกิจิ		
	 Prerequisite			:	
	 635001	Information	Technology	for	Business
	 หลักการและแนวคิ์ดในการนำาโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปมาใช้ีกับงาน
บัญชีี	การเลือกและนำาโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปที่างการบัญชีีมาใช้ีให้เกิด
ประโย์ชีน์ต่อการดำาเนินงานของกจิิการในกจิิกรรมต่างๆ	เช่ีน	การซืี�อ	การ
ขาย์	การรับจ่ิาย์เงิน	บัญชีีเจ้ิาหนี�	บัญชีีล้กหนี�	การค์วบค์ุมบัญชีีสิันค้์า
ค์งค์ลัง	รวมถึึงการจิัดที่ำาและวิเค์ราะห์ราย์งานที่างการเงิน	การประย์ุกต์
ใช้ีกับงานธุ์รกิจิประเภที่ต่าง	ๆ 	การประยุ์กต์ใช้ีโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปที่างการ
บัญชีีผ่านเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์	รวมถึึงเค์รือข่าย์อินเที่อร์เน็ต
 Principles and concepts in applying software 

applications to accounting; selecting and applying accounting 
software	programs	for	the	benefits	of	business	operations	in	
various activities corresponding such as buying, selling, paying, 
accounts payable, accounts receivable, inventory control and 
preparation	and	analysis	of	financial	reports;	application	to	
various types of business applications, application of accounting 
software via computer network and internet network 

กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก  
	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)
631201T การบ่ญชีเฉพาะกิจิการ 3(3-0-6)
 (Specialized  Accounting)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบได้
	 วิชีา	631101T	การบัญชีีขั�นกลาง	1	และ
	 วิชีา	631102T	การบัญชีีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite		:		
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate		Accounting	2
	 หลักการและร้ปแบบของการบัญชีีสัำาหรับกิจิการทีี่�มีลักษณะ
เฉพัาะ	ซึี�งประกอบดว้ย์การจิดัที่ำาบัญชีี	งบการเงนิ	และการเปดิเผย์ข้อม้ล
	สัำาหรับกิจิการต่างๆ	เช่ีน	สัถึาบันการเงิน	ธุ์รกิจิการสั่งออกและนำาเข้า	
โรงแรม	โรงพัย์าบาล	ธุ์รกิจิประกันภัย์	ธุ์รกิจิอสัังหาริมที่รัพัย์์	การบัญชีี
มรดก	และที่รัสัตี	การบัญชีีของธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ		
 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. 

631202T การบ่ญชีระหว�างประเทั่ศึ 3(3-0-6)
 (International  Accounting)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้
	 วิชีา	631101T	การบัญชีีขั�นกลาง	1	และ
	 วิชีา	631102T	การบัญชีีขั�นกลาง	2
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	 Prerequisite			:			
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate		Accounting	2
							 ระบบบัญชีีในธ์ุรกิจิระหว่างประเที่ศ	การเปรีย์บเทีี่ย์บระบบ
บัญชีีและวิธี์การที่างการบัญชีีของประเที่ศต่าง	ๆ	การลดค์วามแตกต่าง
ที่างการบญัชีี	งบการเงนิระหวา่งประเที่ศ	การจัิดที่ำาราย์งานและวเิค์ราะห์
งบการเงิน	ราค์าโอนและภาษีระหว่างประเที่ศ	บที่บาที่ของค์ณะกรรมการ
มาตรฐานการบญัชีีระหวา่งประเที่ศ	ค์ณะกรรมการมาตรฐานการราย์งาน
ที่างการเงนิระหวา่งประเที่ศ	ผลกระที่บของสัภาพัแวดลอ้มที่างเศรษฐกจิิ
	สัังค์ม	และนโย์บาย์ของรฐับาลมผีลตอ่การกำาหนดนโย์บาย์การบญัชีีและ
การจัิดที่ำางบการเงิน					
 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.	
 
631203T การวางแผนุแลัะคัวบคุัมกำาไร   3(3-0-6)
 (Profit Planning and Control)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	สัอบได้วิชีา	631103T		การบัญชีีต้นทุี่น
	 Prerequisite:	631103T	Cost	Accounting			
	 บที่บาที่และหน้าทีี่�ของฝั�าย์บริหารในการวางแผนและค์วบคุ์ม
กำาไร	การประเมินผลองค์์กรประเภที่ต่างๆ		การวางแผนกลย์ุที่ธ์์		การใช้ี
งบประมาณเป็นเค์รื�องมือในการวางแผนและค์วบคุ์มการดำาเนินงานให้
บรรลุวัตถุึประสังค์์ทีี่�วางไว้		การกำาหนดดัชีนีวัดผลการดำาเนินงาน		และ
การราย์งานเพืั�อการค์วบคุ์มและการบริหาร
	 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.    

631204T การวางแผนุภาษี 3(3-0-6)
 (Taxes  Planning)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้วิชีา	630007T	การภาษีอากร
	 Prerequisite			:			630007	Taxation
	 การวางแผนภาษีเงินได้บุค์ค์ลธ์รรมดา		นิติบุค์ค์ล		ภาษีม้ลค่์า
เพิั�ม		และภาษีธุ์รกิจิเฉพัาะ		เพืั�อให้การเสีัย์ภาษีเป็นไปอย่์างเหมาะสัมและ
เป็นไปตามประมวลรัษฎีากร	ค์วามแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี
เชิีงกลยุ์ที่ธ์์	การเลี�ย์งภาษี	และการหนีภาษี	นโย์บาย์บัญชีีทีี่�มีผลต่อการ
วางแผนและประหย์ดัภาษใีนสัถึานการณต่์างๆ	ขององค์์กรธ์รุกจิิ	กฎีหมาย์
ว่าด้วย์การส่ังเสัริมการลงทุี่นทีี่�เกี�ย์วข้องกับการภาษีอากร	ภาษีอากรต่าง
ประเที่ศ	และอนุสััญญาภาษีซ้ีอน
 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.

631205T การบ่ญชีเพ่�อการจ่ิดการสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6)
 (Environmental Management Accounting)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้วิชีา	631103T		การบัญชีีต้นทุี่น
	 Prerequisite		:		631103T	Cost	Accounting			
	 แนวคิ์ดการพััฒนาอย่์างย์ั�งยื์น	ค์วามรับผิดชีอบขององค์์กรทีี่�มี
ต่อสัังค์มด้านต่างๆ	กระบวนการและเค์รื�องมือการจัิดการสิั�งแวดล้อม	การ
รวบรวม	จิัดที่ำา	วิเค์ราะห์และการราย์งานข้อม้ลต้นทุี่นสิั�งแวดล้อม	และ
ประโย์ชีน์ที่างธุ์รกิจิทีี่�ได้รบัจิากการจัิดการสิั�งแวดล้อม		การจัิดที่ำาราย์งาน
ข้อม้ลการจัิดสิั�งแวดล้อมเสันอต่อผ้้บริหาร	การจัิดที่ำาราย์งานการพััฒนา
เพืั�อค์วามย์ั�งย์ืนเสันอต่อบุค์ค์ลทีี่�เกี�ย์วข้อง	
 Concepts of sustainable development; corporate 
social responsibilities; processes and tools of environmental 
management; compilation ,preparation, analysis and report 
of	environmental	cost	information	and	benefits	receiving	from	
environmental management ; preparation of environmental 
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management information reports submitted to executives; 
preparation of sustainable development reports submitted to 
stakeholders. 

631206T การบ่ญชีภาษีอากรระหว�างประเทั่ศึ 3(3-0-6) 
 (International Tax Accounting) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 	สัอบได้วิชีา	630007T		การภาษีอากร
	 Prerequisite		:		630007T	Taxation
	 การบัญชีีภาษีอากรของธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ	การที่ำาธุ์รกรรม
ซืี�อขาย์ระหว่างประเที่ศ	การตั�งราค์าโอนระหว่างประเที่ศ	การแปลงค์่า
เงินตราตา่งประเที่ศตามประมวลรษัฎีากร	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ทีี่�จ่ิาย์ระหว่าง
ประเที่ศ	ภาษีทีี่�เกี�ย์วกับหลักที่รัพัย์์และตลาดหลักที่รัพัย์์	ภาษีศุลกากร	
อนุสััญญาภาษีซ้ีอน	สิัที่ธิ์ประโย์ชีน์เกี�ย์วกับภาษีสิั�งแวดล้อมและปัญหา
ภาษีอากรสัำาหรับการก่อตั�งประชีาค์มเศรษฐกิจิอาเซีีย์น	การภาษีอากร
สัำาหรับการรวมธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ	การภาษีอากรสัำาหรับการจัิดตั�ง
ธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ	
 Tax accounting for international businesses; 
transactions of international purchasing and selling; international 
transfer pricing; foreign exchanges according to revenue codes; 
income tax at international payment place; taxes relating to 
securities and security markets; custom taxes; double taxes 
agreement;	benefit	rights	relating	to	environmental	taxes	and	
problems in taxation for setting AEC, tax for international 
business combination, tax for setting international businesses

631207T สู่มมนุาการบ่ญชีเพ่�อการจ่ิดการ 3(3-0-6)
 (Seminar  in  Managerial  Accounting)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้
	 วิชีา	631104T		การบัญชีีเพืั�อการจัิดการ			
	 Prerequisite			:		631104T	Management	Accounting			
	 อภิปราย์	วิเค์ราะห์	บที่บาที่ที่างการบัญชีีเพืั�อการจัิดการกับ
สัภาพัแวดล้อมทีี่�เปลี�ย์นแปลง	และนำาเสันอประเด็นสัำาคั์ญที่างบัญชีีเพืั�อ
การจัิดการตามสัภาพัปจัิจุิบัน	การใช้ีข้อม้ลที่างการบญัชีีในเชิีงกลย์ทุี่ธ์์	การ
ประยุ์กต์การบัญชีีต้นทุี่นและการวิเค์ราะห์ข้อม้ลที่างการบัญชีีเพืั�อการ
บริหารและจิรรย์าบรรณวิชีาชีีพั

 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.

631208T สู่มมนุาการสูอบบ่ญชี 3(3-0-6)
 (Seminar in Auditing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้วิชีา		631106T		การสัอบบัญชีี
	 Prerequisite		:		631106T	Auditing		
	 หลักการและปัญหาต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วกับการสัอบบัญชีี	วิธี์การตรวจิ
สัอบทีี่�จิะนำามาปรับใช้ี	การเขีย์นราย์งานของผ้้สัอบบัญชีี	โดย์ใช้ีกรณีศึกษา
	มาตรฐานการสัอบบัญชีีและจิรรย์าบรรณวิชีาชีีพัสัอบบัญชีี
	 Principles	and	problems	in	auditing;	audit	techniques	
for potential adjustment; the auditor’s report in practice case 
studies; auditing standards and professional ethics. 

631209T สู่มมนุาการตรวจิสูอบภายในุแลัะคัวบคุัมภายในุ 3(3-0-6)
 (Seminar  in  Internal Audit  and 
 Internal Control)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้
	 วิชีา		631105T		การตรวจิสัอบภาย์ในและการค์วบคุ์ม	 	
	 ภาย์ใน	 	
	 Prerequisite	:	631105T	Internal	Auditing	and		 	
 Internal Control
	 อภิปราย์	วิเค์ราะห์	และนำาเสันอประเด็นสัำาคั์ญในการตรวจิ
สัอบภาย์ใน	การกำากับด้แลกิจิการทีี่�ดี	มาตรฐานการการปฏิิบัติงานวิชีาชีีพั
ตรวจิสัอบภาย์ใน	กระบวนการเข้าส่้ัวิชีาชีีพั	จิรรย์าบรรณผ้้ประกอบ
วิชีาชีีพัการตรวจิสัอบภาย์ใน	โดย์เน้นการใช้ีบที่ค์วามและกรณีศึกษา
 Discussion, analysis and brainstorming of interesting 
issues in internal audit; good corporate governance; Standards 
for the Professional Practice of Internal Auditing; process 
towards professionals of internal auditors; professional ethics 
of internal auditors through journal articles and case studies.
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631210T  สู่มมนุาการภาษีอากร 3(3-0-6)
 (Seminar  in  Taxation)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้วิชีา	630007T		การภาษีอากร
	 Prerequisite			:		630007T	Taxation
	 อภิปราย์วิเค์ราะห์และนำาเสันอประเด็นทีี่�น่าสันใจิเกี�ย์วกับภาษี
เงินได้บุค์ค์ลธ์รรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุค์ค์ล	ภาษีม้ลค่์าเพิั�ม	ภาษีธุ์รกิจิเฉพัาะ
	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ทีี่�จ่ิาย์	โดย์เน้นประเด็นสัำาคั์ญทีี่�เกิดขึ�นในปัจิจุิบัน	
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.

631211T การจ่ิดการฐานุข้อมูลั 3(3-0-6)
 (Database Management) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้
	 วิชีา		631107T		ระบบสัารสันเที่ศที่างการบัญชีี
	 Prerequisite			:		631107	Accounting	Information		 	
 System
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับฐานข้อม้ล	โค์รงสัร้าง	ส่ัวนประกอบ	
ชีนิดของข้อม้ล	การเชืี�อมโย์งค์วามสััมพัันธ์์ของข้อม้ลในฐานข้อม้ลให้เป็น
ไปตามระบบและวิธี์การที่างบัญชีี		ตลอดจินการประย์ุกต์ใช้ีระบบการ
จัิดการฐานข้อม้ล	และการรักษาค์วามปลอดภัย์ของฐานข้อม้ล	
 Introduction to database, structure, components, 
types of data, data in  compliance with accounting systems 
and methods; applications of database management systems 
and security of database. 

631212T การวิจ่ิยทั่างการบ่ญชี 3(3-0-6)
 (Accounting Research)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบได้วิชีา	630006T		สัถิึติธุ์รกิจิ
	 Prerequisite			:		630006T	Business	Statistics
	 ศึกษาถึึงระเบีย์บวิธี์วิจัิย์	การที่ำาวิจัิย์ในร้ปแบบต่างๆ	ค์วาม
หมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	ประเภที่ของงานวิจัิย์	เพืั�อให้เข้าใจิแนวคิ์ดของการ
ที่ำางานวิจัิย์	เข้าใจิถึึงประโย์ชีน์ทีี่�ได้รบัจิากงานวิจัิย์	การเสันอโค์รงร่างการ
วิจัิย์	การนำาเสันอผลงานวิจัิย์ทีี่�เกี�ย์วข้องที่างด้านการบัญชีี	

	 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.

631213T การฝึกห่ดงานุทั่างการบ่ญชี 3(0-270 ชม.-0)
 (Accounting  Internship)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : นักศึกษาฐานะชัี�นปีทีี่�	4	ขึ�นไป	หรืออย์้่ใน	 	
	 ดุลย์พิันิจิของค์ณะกรรมการบริหารหลักส้ัตรฯ
	 ฝึักทัี่กษะในการที่ำางานด้านการบัญชีี	การตรวจิสัอบบัญชีี	หรือ
ด้านอื�นทีี่�เกี�ย์วข้องกับวิชีาชีีพับัญชีี	เพืั�อให้สัามารถึนำาหลักการ	ที่ฤษฎีี
ประย์ุกต์กับการปฏิิบัติงานจิริงในองค์์กรต่างๆ	โดย์มีบุค์ค์ลที่ี�องค์์กรมอบ
หมาย์ที่ำาหน้าทีี่�ด้แลรับผิดชีอบการปฎิีบัติงาน	การกำาหนดงานเพืั�อประเมิน
ผล
	 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.

สูาขาวิชาการตลัาด (หล่ักสููตรนุานุาชาติ)
หมวดวิชาเฉพาะด้านุ

กลุั�มวิชาแกนุทั่างธุรกิจิ
630001T เศึรษฐศึาสูตร์เบ่�องต้นุ 3(3-0-6)
 (Principles  of  Economics) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักและค์วามหมาย์ของวิชีาเศรษฐศาสัตร์โดย์ศึกษาเกี�ย์วกับ
หลักทัี่�วไปของเศรษฐศาสัตร์จุิลภาค์		อุปสังค์์และอุปที่าน	โค์รงสัร้างและ
การกำาหนดราค์าในตลาดแข่งขนัสัมบ้รณ์และไมส่ัมบ้รณ์	พัฤตกิรรมของผ้้
บริโภค์	และหลักทัี่�วไปของเศรษฐศาสัตร์มหภาค์	ราย์ได้ประชีาชีาติ	
วัฏิจัิกรธุ์รกิจิ	เงินเฟ้ัอและเงินฝืัด	นโย์บาย์การค์ลังและการค์้าระหว่าง
ประเที่ศ		ผลกระที่บการเปลี�ย์นแปลงในดัชีนีชีี�วัดด้านเศรษฐศาสัตร์		
มหภาค์ต่อกิจิกรรมที่างธุ์รกิจิ
	 Principles	and	definitions	of	economics;	general	
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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. 

630002T การวิเคัราะห์เชิงปริมาณทั่างธุรกิจิ       3(3-0-6)
 (Quantitative  Analysis  in  Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบวนการตัดสิันใจิและประโย์ชีน์การใช้ีเที่ค์นิค์ที่าง
ค์ณิตศาสัตร์เชิีงปริมาณเพืั�อชี่วย์ใน							การตัดสัินใจิ		การโปรแกรมเชิีง
เส้ัน	เที่ค์นิค์การประเมินผลและการตรวจิสัอบโค์รงการ		ที่ฤษฎีีการตัดสิัน
ใจิ		ตัวแบบของมาร์ค์อฟั		ที่ฤษฎีีเกม	แถึวค์อย์	ตัวแบบสิันค้์าค์งค์ลัง	การ
จิำาลองสัถึานการณ์	การนำาโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปมาใช้ีประมวลผลลัพัธ์์
 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. 

630003T กฎหมายธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Business Law)   
        วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามร้้ทัี่�วไปที่างกฎีหมาย์		กฎีหมาย์เกี�ย์วกับองค์์กรธุ์รกิจิ	ห้าง
หุ้นส่ัวน	บริษัที่จิำากัด	บริษัที่มหาชีน		หลักกฎีหมาย์นิติกรรมและสััญญา
ที่างธุ์รกิจิ	สััญญาซืี�อขาย์	สััญญาขาย์ฝัาก	สััญญาเช่ีาที่รัพัย์–์เช่ีาซืี�อ	สััญญา
ก้้ย์มืเงินและหลักการประกันด้วย์บุค์ค์ลและที่รัพัย์์		สััญญาตัวแที่น	สััญญา
ตั�วเงิน	สััญญาจ้ิางแรงงาน		สััญญาเพืั�อระงับข้อพิัพัาที่ที่างธุ์รกิจิ		กฎีหมาย์
เกี�ย์วกับตราสัารที่างการเงิน		ตราสัารทีุ่นและตราสัารหนี�	กฎีหมาย์
ที่รัพัย์สิ์ันที่างปัญญา	กฏิหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประกอบวิชีาชีีพัที่างด้าน
ธุ์รกิจิและจิรรย์าบรรณที่างธุ์กิจิ

 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.

630004T ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ   3(2-2-5)
 (Business  English 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึกษาศัพัท์ี่	สัำานวน	ประโย์ค์ทีี่�ใช้ีในการสืั�อสัารในสัถึานการณ์
ต่างๆ	ที่างธุ์รกิจิทีี่�หลากหลาย์	ได้แก่	การกล่าวถึึงประวัติขององค์์กร	การ
ให้ข้อม้ลเกี�ย์วกับบริษัที่	การดำาเนินกิจิกรรมที่างธ์รุกิจิ	การวางแผนปฎีบัิติ
งาน	การฝึักปฎิีบัติการต้อนรับและเย์ี�ย์มล้กค้์า	การเลื�อนและการย์กเลิก
นัดหมาย์	การแสัดง							ค์วามคิ์ดเห็น	การสัั�งงาน	การเชืี�อเชิีญ	ฯลฯ	โดย์
เน้นให้ผ้้เรีย์นมีค์วามร้้ค์วามสัามารถึในดา้นทัี่กษะการพ้ัด	การฟััง	การอ่าน
	การเขีย์น	รวมทัี่�งสัามารถึออกสัำาเนยี์งค์ำา	วลี	ประโย์ค์และบที่สันที่นาพืั�น
ฐานได้อย์า่งถ้ึกต้อง
 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.
630005T ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ 2 3(2-2-5) 
 (Business English 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึกษาศัพัที่์	สัำานวน	ประโย์ค์ทีี่�ใช้ีในการสืั�อสัารที่างธุ์รกิจิทีี่�ซัีบ
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ซ้ีอนขึ�น	ฝึักปฏิิบัติการใช้ีภาษาในสัถึานการณ์ต่างๆ	ได้อย์า่งถ้ึกต้องเหมาะ
สัมกบักาละเที่ศะ	เช่ีน	การติดตอ่ที่างโที่รศพััท์ี่	การใหข้้อม้ล	เกี�ย์วกับสิันค้์า
และบริการ	การที่ำาตารางเวลาและการนัดหมาย์	การตรวจิสัอบค์วามคื์บ
หน้าของงาน	กฎีข้อบังคั์บต่างๆ	และการแนะนำาขององค์์กร	การประชุีม
และการอภปิราย์	การพ้ัดในที่ี�สัารธ์ารณะ	ผลสััมฤที่ธิ์�ขององค์์กรรวมไปถึึง
การค์าดการณ์อนาค์ตขององค์์กร	ฯลฯ	โดย์เน้นให้ผ้้เรีย์น	มีค์วามร้้	ค์วาม
สัามารถึในด้านทัี่กษะ	การพ้ัด	การฟััง	การอ่าน	การเขีย์น	รวมทัี่�งสัามารถึ
	ออกสัำาเนีย์งค์ำา	วลี	ประโย์ค์	และบที่สันที่นาทีี่�ส้ังขึ�นได้อย่์างถ้ึกต้อง
 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.

630006T สูถิีติธุรกิจิ 3(3-0-6) 
 (Business  Statistics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การวิเค์ราะห์ปัญหาที่างธุ์รกิจิในเชิีงสัถิึติ	โดย์ศึกษาการวัดแนว
โน้มเข้าส่้ัส่ัวนกลาง	การวัดการกระจิาย์	การประมาณค่์า	การที่ดสัอบ
สัมมติฐานของค่์าพัารามิเตอร์	การวิเค์ราะห์ค์วามแปรปรวน				การ
วิเค์ราะห์อนุกรมเวลา		การวิเค์ราะห์การถึดถึอย์และสัหสััมพัันธ์์
 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.

630007T การภาษีอากร  3(3-0-6)
 (Taxation)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักเกณฑ์์วิธี์การจัิดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎีากรทีี่�

บังคั์บใช้ีในปัจิจุิบัน	ภาษีเงินได้บุค์ค์ลธ์รรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุค์ค์ล	ภาษี
เงินได้หัก	ณ	ทีี่�จ่ิาย์	ภาษีม้ลค่์าเพิั�ม	ภาษีธุ์รกิจิเฉพัาะ	ภาษีสัรรพัสัามิต	ภาษี
ศุลกากร	อากรแสัตมป์	ภาษีมรดก	ภาษีอื�นๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประกอบ
ธุ์รกิจิ
 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.
 
630008T การจ่ิดการการปฏิบ่ติการ 3(3-0-6)
 (Operation Management)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 Prerequisite	:	None
	 การจัิดการการผลิตในลักษณะทีี่�เป็นเชิีงระบบ	หน้าทีี่�และ
ระบบการผลิต	การออกแบบผลิตภัณฑ์์และกระบวนการผลิต	การวางแผน
กำาลังการผลิต	และค์วามต้องการที่รัพัย์ากรการผลิต	การวางแผนที่ำาเลทีี่�
ตั�ง	การวางแผนผังสัถึานประกอบการ		การจิัดการการจิัดซืี�อและสัินค์้า
ค์งค์ลัง	ตัวแบบการขนส่ัง	การจัิดการโลจิิสัติกส์ั		การค์วบคุ์มคุ์ณภาพั	และ
การจัิดการโค์รงการเพืั�อประสิัที่ธิ์ภาพัการดำาเนินงาน
 Systematic approach for manufacturing management; 
functions and production systems; production design and 
process;	production	capacity	planning	and	resource	requirement	
planning; location planning; layout; purchasing and inventory 
management; transportation model; logistics management; 
quality	control;	project	management	for	performance	
enhancement.

630009T ธุรกิจิระหว�างประเทั่ศึ 3(3-0-6)
   (International Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ลักษณะสัำาคั์ญของโลกาภิวฒัน์	บที่บาที่ของธุ์รกิจิข้ามชีาติ	การ
พัาณิชีย์์อิเล็กที่รอนิกส์ั	ปัจิจัิย์และสัภาพัแวดล้อมทีี่�มีผลกระที่บต่อธุ์รกิจิ
ระหว่างประเที่ศ	องค์์การการค้์าโลกและเขตการค้์าเสัรี	ที่ฤษฎีีการค้์า
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ระหว่างประเที่ศ	บที่บาที่ของวัฒนธ์รรมในการจัิดการธุ์รกิจิระหว่าง
ประเที่ศ	วิธี์ดำาเนินธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ		กลยุ์ที่ธ์์การจัิดการธุ์รกิจิระหว่าง
ประเที่ศ	กระบวนการบรหิารการจัิดการธุ์รกิจิระหวา่งประเที่ศในดา้นการ
ตลาด	ที่รัพัย์ากรมนุษย์์	การเงิน	เที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศ	การจัิดการข้าม
วัฒนธ์รรม	วิเค์ราะห์สัภาพัแวดล้อมโลกทีี่�ผลต่อการค้์าและการเงินระหว่าง
ปรเที่ศ	จิริย์ธ์รรมในการดำาเนินธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ
	 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.

630010T การจ่ิดการกลัยุทั่ธ์ 3(3-0-6)
  (Strategic Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบวนการวางแผนกลยุ์ที่ธ์์	การวิเค์ราะห์สัภาพัแวดล้อม
ภาย์ในและภาย์นอกทีี่�มีผลต่อการกำาหนดกลยุ์ที่ธ์์ขององค์์กร	เค์รื�องมือใน
การวิเค์ราะหก์ลย์ทุี่ธ์์			แนวคิ์ดเกี�ย์วกับการจิดัการเชิีงกลย์ทุี่ธ์์		การกำาหนด
กลย์ุที่ธ์์			การนำากลย์ุที่ธ์์ไปปฏิิบัติและการติดตามประเมินผลกลย์ุที่ธ์์	
ตลอดจินการวิเค์ราะห์โค์รงสัร้างองค์์กรและการปรับปรุงกลย์ุที่ธ์์ให้
สัอดค์ล้องกับสัถึานการณ์ปัจิจุิบันรวมทัี่�งจิรรย์าบรรณของผ้้บริหารในการ
จัิดการกลย์ุที่ธ์์
 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.   

631003T หล่ักการบ่ญชี 3(2-2-5)
 (Principles of  Accounting) 
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:		ไม่มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามหมาย์และวัตถุึประสังค์์ของการบัญชีี	แนวค์วามคิ์ดและ
หลักการของการจัิดที่ำาบัญชีีตามหลักการบัญชีีค่้์	และนำาเสันองบการเงิน
ทีี่�สัมบ้รณ์ตามหลักการบัญชีีทีี่�รับรองทัี่�วไป	ของธุ์รกิจิจิำาหน่าย์สิันค้์าและ
ให้บริการโดย์ค์รอบค์ลุมด้วย์วิธี์การบัญชีีเกี�ย์วกับภาษีม้ลค่์าเพิั�ม
	 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. 

632001T หล่ักการตลัาด 3(3-0-6) 
 (Principles  of  Marketing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามหมาย์		ค์วามสัำาคั์ญ	กระบวนการที่างการตลาด		แนวค์ดิ
การตลาดสัมัย์ใหม่	บที่บาที่	และผลกระที่บทีี่�สัำาคั์ญของการตลาดทีี่�มีต่อ
เศรษฐกิจิ	สัังค์ม	และสัภาพัแวดล้อม		พัฤติกรรมผ้้บริโภค์	ส่ัวนประสัม
ที่างการตลาด	การแบ่งสั่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย์และ
กระบวนการบริหารตลาดเบื�องต้น	ตลอดจินจิริย์ธ์รรมของนักการตลาด
	 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

633001T การเงินุธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Business  Finance)
          วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามร้ทั้ี่�วไปดา้นธ์รุกจิิ	ด้านการเงนิและการจิดัการเงนิ	เค์รื�อง
มือที่างการเงินและตลาดทุี่นทัี่�งภาย์ในประเที่ศและระหว่างประเที่ศ	เป้า

619



หมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	ขอบเขต	บที่บาที่หน้าทีี่�ของฝั�าย์การเงิน	การจิัดการ
ที่รัพัย์ากรที่างการเงิน		การจัิดหาเงินทุี่น	การวางแผน	และการพัย์ากรณ์
ที่างการเงิน	เที่ค์นิค์การวิเค์ราะห์ราย์งานที่างการเงิน		การตัดสัินใจิ
ที่างการเงิน	การตัดสิันใจิโค์รงการลงทีุ่น	โค์รงสัร้างของเงินทุี่นและ
นโย์บาย์การจ่ิาย์เงินปันผล			
	 Introduction	to	business,	finance,	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.

634001T หล่ักการบริหาร 3(3-0-6)
 (Principles of  Management) 
									 วิชีาบังคั์บก่อน			:		ไม่มี
	 Prerequisite	:	None
	 แนวคิ์ดและหลักการที่างการบริหาร	กระบวนการที่างการ
บริหาร	วัฒนธ์รรมองค์์การและสัภาวะแวดล้อมภาย์นอก	ที่ฤษฎีีและ
วิวัฒนาการที่างการบริหาร	หน้าทีี่�การบริหาร	คื์อ	การวางแผน	การจัิด
องค์์การ		การนำา	และการค์วบค์มุ	ศึกษาพัฤตกิรรมระดบับคุ์ค์ล	พัฤตกิรรม
กลุ่ม	ภาวะผ้้นำา	การสืั�อสัาร	และการบริหารภาย์ใต้ภาวะการเปลี�ย์นแปลง
 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.

635001T เทั่คัโนุโลัยีสูารสูนุเทั่ศึเพ่�อธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Information Technology for Business)
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:		ไม่มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับระบบสัารสันเที่ศ	บที่บาที่	และร้ปแบบ
ของระบบสัารสันเที่ศในองค์์การธุ์รกิจิ	องค์์ประกอบของเที่ค์โนโลย์ี

สัารสันเที่ศ	ประเภที่และวิธี์การประมวลผลข้อม้ล	แนวค์วามคิ์ดใน			การนำา
ระบบค์อมพิัวเตอรม์าใช้ีในการบรหิารงานธ์รุกิจิปรเภที่ตา่งๆ	การประย์กุต์
ใช้ีเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศในการจัิดเก็บ		การเข้าถึึง		การประมวลผลและ
การค์วบคุ์มเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศทีี่�ใช้ีในการบริหารจัิดการ	ระบบงานที่าง
ธุ์รกิจิ	และทัี่กษะในการใช้ีเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศโดย์สัามารถึบ้รณาการใน
บที่บาที่ของผ้้ประเมิน	ผ้้ออกแบบระบบสัารสันเที่ศ
 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 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

กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ

632101T พฤติกรรมผู้บริโภคั 3(3-0-6)
 (Consumer  Behavior)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 Prerequisite	:	None
	 แนวคิ์ดเกี�ย์วกับพัฤติกรรมผ้้บริโภค์	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง
พัฤติกรรมผ้้บริโภค์กับการจัิดการการตลาด	แบบจิำาลองวิเค์ราะห์
พัฤติกรรมผ้้บริโภค์	ปัจิจัิย์ภาย์ในและภาย์นอกตัวบุค์ค์ลทีี่�มีอิที่ธิ์พัลต่อ
กระบวนการตัดสิันใจิซืี�อ	การวิเค์ราะห์พัฤติกรรมผ้้บริโภค์ในการตัดสิันใจิ
ซืี�อและการใช้ีสิันค้์าในแง่ของจิิตวิที่ย์า	สัังค์ม	วัฒนธ์รรม	และเศรษฐศาสัตร์
 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
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632102T การจ่ิดการผลิัตภ่ณฑ์์  3(3-0-6)
 (Product  Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามหมาย์และค์วามสัำาคั์ญของผลิตภัณฑ์์	ประเภที่ของ
ผลิตภัณฑ์์	ส่ัวนประสัมผลิตภัณฑ์์	การตัดสิันใจิเกี�ย์วกับสัาย์ผลิตภัณฑ์์	การ
บรรจิุภัณฑ์์และฉลาก	ค์วามสัำาคั์ญของตราผลิตภัณฑ์์	และการสัร้างตรา
ผลิตภัณฑ์์	วงจิรชีีวิตผลิตภัณฑ์์และกลย์ุที่ธ์์ในแต่ละขั�นของวงจิรชีีวิต
ผลิตภัณฑ์์	การพััฒนาผลิตภัณฑ์์ใหม่	กระบวนการย์อมรับผลิตภัณฑ์์ใหม่		
	 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.

632103T การจ่ิดการราคัา 3(3-0-6)
 (Price Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามหมาย์และค์วามสัำาคั์ญของราค์า	ปัจิจัิย์ทีี่�ต้องพัิจิารณา
ในการตั�งราค์า	การกำาหนดวัตถุึประสังค์์และขั�นตอนการกำาหนดราค์า	วิธี์
การกำาหนดราค์าโดย์ใช้ีเกณฑ์์ต้นทุี่น	อุปสังค์์	และการแข่งขัน	นโย์บาย์การ
ตั�งราค์า	กลยุ์ที่ธ์์การตั�งราค์า
	 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

632104T การจ่ิดการช�องทั่างการตลัาดแลัะการกระจิายสิูนุค้ัา 
  3(3-0-6)  
 (Marketing Channel and Physical 
 Distribution Management)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ลักษณะโค์รงสัร้างร้ปแบบของชี่องที่างการตลาด	บที่บาที่
หน้าทีี่�และการพััฒนาช่ีองที่างการตลาด	สัถึาบันการตลาด	การจัิดการ

ค์วามขัดแย์้งในช่ีองที่างการตลาด	การเลือกช่ีองที่างและค์นกลาง	การก
ระตุ้นและส่ังเสัริมค์นกลาง	การประเมินผล	การค์วบคุ์มช่ีองที่างการตลาด
ตลอดจินปจัิจัิย์และสัภาพัแวดลอ้มตา่งๆที่ี�มีผลตอ่การจิดัการชีอ่งที่างการ
ตลาด	กระบวนการกระจิาย์สิันค้์า	โลจิิสัติกส์ั		ร้ปแบบการขนส่ัง			การ
จัิดการค์ลังสิันค้์า	การวิเค์ราะห์ต้นทุี่นในการกระจิาย์สิันค้์า
	 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.

632105T การจ่ิดการสู�งเสูริมการตลัาด 3(3-0-6)
 (Promotion Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามหมาย์และค์วามสัำาคั์ญของการส่ังเสัริมการตลาด	
กระบวนการสืั�อสัารการตลาด	แนวค์วามคิ์ดด้านการสืั�อสัารการตลาดแบบ
บ้รณาการ	การตัดสิันใจิด้านส่ัวนประสัมการส่ังเสัริมการตลาด	การโฆ่ษณา
	การส่ังเสัริมการขาย์	การประชีาสััมพัันธ์์	การขาย์โดย์บุค์ค์ลและการตลาด
ที่างตรง	การกำาหนดงบประมาณ	และการวัดผลการส่ังเสัริมการตลาด
	 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

632106T การจ่ิดการงานุขาย 3(3-0-6)
 (Sales Management) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักการจิัดการงานขาย์	และจิรรย์าบรรณในการจิัดการงาน
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ขาย์	การวางแผนการใช้ีค์วามพัย์าย์ามของทีี่มงานขาย์	การจัิดร้ปแบบทีี่ม
งานขาย์	การบริหารเวลา	เขตการขาย์	โค์วตาการขาย์	การสัรรหาและฝึัก
อบรมทีี่มงานขาย์	การอำานวย์การทีี่มงานขาย์	การจ้ิงใจิพันักงานขาย์	การ
จ่ิาย์ค่์าตอบแที่น					การประเมินผลการปฏิิบัติงาน	การให้ค์ำาปรึกษาแก่
พันักงานขาย์	การแก้ปัญหาและการตัดสิันใจิ
 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

632107T การวิจ่ิยการตลัาด 3(3-0-6)
 (Marketing Research)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 Prerequisite	:	None
	 บที่บาที่ค์วามสัำาคั์ญ	ค์วามหมาย์	การเขีย์นข้อเสันอโค์รงการ
การวิจัิย์กระบวนการวิจัิย์การตลาด	การกำาหนดปัญหาในการที่ำาวิจัิย์การ
ตลาด	การกำาหนดแหลง่ทีี่�มาของข้อม้ล	การออกแบบงานวจัิิย์	การกำาหนด
วิธี์การเก็บรวบรวมข้อม้ล	การวางแผนเลือกตัวอย์่าง	การวิเค์ราะห์และ
แปลค์วามหมาย์ของข้อม้ล	การราย์งานผลการวิจัิย์การตลาดเพืั�อเป็น
แนวที่างในการตัดสิันใจิที่างการตลาด
	 Marketing	research	role,	importance,	and	definition;	
marketing process research-project proposal; determine 
problems in marketing research; determine source; research 
design; determine method of data collecting; sampling 
selection plan; data analysis and interpretation; research 
presentation for making marketing decision
632108T กลัยุทั่ธ์การตลัาด 3(3-0-6)
 (Marketing Strategy)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การวิเค์ราะห์การเปลี�ย์นแปลงการบริหารการตลาดเพืั�อให้
สัอดค์ล้องต่อสัภาพัการณ์ที่างการตลาด	หรือวงจิรชีีวิตผลิตภัณฑ์์	การ
กำาหนดตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย์และการวางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์์	

ตลอดจินการกำาหนดกลย์ทุี่ธ์์ส่ัวนประสัมการตลาด	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์์	ราค์า
	ช่ีองที่างการจิดัจิำาหนา่ย์และการสืั�อสัารการตลาด	ในการศกึษาจิะใช้ีกรณี
ศึกษาหรือการอภิปราย์เป็นหลัก
 Analysis of the change on marketing management 
relating to marketing conditions or product life cycle, market 
determination, target market decision, and market positioning, 
covering	define	marketing	mix	that	are	product,	price,	
distribution, and marketing communication. Case study and 
discussion are mainly used in the study.    

632109T การวางแผนุการตลัาด 3(3-0-6)
 (Marketing Planning)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 Prerequisite	:	None
	 การวิเค์ราะห์สัถึานการณ์ที่างการตลาด	 การกำาหนด
วัตถึปุระสังค์์และเปา้หมาย์ที่างการตลาด	ศกึษาลกัษณะ	ค์วามสัำาคั์ญ	และ
ราย์ละเอีย์ดของกระบวนการจัิดการด้านต่าง	ๆ	ในการวางแผนเพืั�อให้
ธุ์รกิจิสัามารถึประสับค์วามสัำาเร็จิที่างการตลาด	ในสัถึานการณ์ที่างการ
ตลาดที่ี�เปลี�ย์นแปลง	ในการศึกษาจิะใช้ีกรณีศึกษาและการอภิปราย์เป็น
หลัก
	 Marketing	situation	analysis,	setting	market	objective	
and target, study characteristic, importance, and details of 
other management process in planning business to be success 
in marketing in the change of market situation. Case study and 
discussion are mainly used in the study.    

632110T การตลัาดระด่บโลัก 3(3-0-6) 
 (Global  Marketing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 แนวคิ์ดของการเข้าส่้ัการตลาดโลก	สัภาพัแวดล้อมที่างการ
ตลาดโลก	ทัี่�งภาย์ในธุ์รกิจิและภาย์นอกธุ์รกิจิ	กลย์ุที่ธ์์การเข้าส่้ัตลาดโลก	
การแบ่งส่ัวนตลาด	การตัดสิันใจิด้านผลิตภัณฑ์์	ราค์า	การจัิดจิำาหน่าย์	และ
การส่ังเสัริมการตลาดในตลาดโลก
	 Global	market	entry	concepts;	internal	and	external	
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business environment of global market; market entry strategy; 
market segmentation; product, price, and place decision 
making, promotion in international market

632111T สู่มมนุาการตลัาด 3(3-0-6) 
 (Seminar in Marketing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ปัญหาที่างการตลาดของกิจิการในหลากหลาย์ธุ์รกิจิทัี่�งใน
ประเที่ศและต่างประเที่ศ	โดย์ชีี�แนะให้ผ้้เรีย์นสัามารถึนำาค์วามร้้ด้านการ
ตลาดทีี่�เค์ย์ศึกษามาแล้ว	ประย์กุต์เพืั�อแก้ปัญหาและสัรุปบที่เรีย์น	ศึกษา
กลย์ุที่ธ์์การตลาดทีี่�นักการตลาดเค์ย์นำามาใช้ีกับองค์์กรจินประสับค์วาม
สัำาเร็จิ	การเตรยี์มค์วามพัรอ้มส่้ัการเป็นนกัการตลาดที่ี�มีคุ์ณภาพั	ผา่นกรณี
ศึกษา	บที่ค์วามที่างการตลาด	การอภิปราย์ทัี่�งราย์บุค์ค์ลและราย์กลุ่ม	
หนังสืัออ่านนอกเวลาและการนำาเสันอราย์งาน
 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.

กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก

632201T การจ่ิดการแบรนุด์ 3(3-0-6)
 (Brand  Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
	 Prerequisite	:	None
	 วิวัฒนาการของแบรนด์	การเลือกตลาดเป้าหมาย์		การวาง
ตำาแหน่งแบรนด์			กลยุ์ที่ธ์์การสัร้างแบรนด์	การบ้รณาการแบรนด์กับส่ัวน
ประสัมการตลาด	การประเมินค์่าแบรนด์		ประเด็นปัญหาในการจิัดการ
แบรนด์	และการแก้ไข	จิรรย์าบรรณในการสัร้างแบรนด์
 Brand evolution; market targeting; brand positioning; 
branding strategy; intergretation of brand and marketing mix; 

brand valuation; brand problem management and solution; 
ethics in branding

632202T การจ่ิดการการค้ัาปลีัก 3(3-0-6)
 (Retailing   Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ลักษณะและหนา้ทีี่�ของการค์า้ปลีก	การจัิดการการค์า้ปลีกและ
การสัร้างข้อได้เปรีย์บที่างการแข่งขัน	ประเภที่ของการค้์าปลีก	การเลือก
ที่ำาเลทีี่�ตั�ง	การออกแบบร้านค้์าปลีก	การจัิดองค์์การและการจัิดการ
ที่รัพัย์ากรมนุษย์์	การวางแผนการเลือกสัรรสัินค์้า	การจิัดการสัินค์้าค์ง
เหลือ	การตั�งราค์า	การส่ังเสัริมการสืั�อสัารการตลาดและการให้บริการ
ล้กค้์า	
 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 

632203T การจ่ิดการโลัจิิสูติกส์ูแลัะห�วงโซ�อุปทั่านุ 3(3-0-6)
  (Logistics and Supply Chain Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ   :  ไม�มี 
	 Prerequisite	:	None
	 บที่บาที่		ค์วามสัำาคั์ญ	แนวคิ์ด	และการจัิดการโลจิิสัติกส์ัและ
ห่วงโซ่ีอุปที่าน	กระบวนการห่วงโซ่ีอุปที่าน		อุปที่านและการจัิดการวัสัดุ	
การประมวลค์ำาสัั�งซืี�อกับโลจิิสัติกส์ั	บรรจุิภัณฑ์์	ร้ปแบบและการออกแบบ
		การขนส่ัง		การขนส่ังที่างที่ะเล	การจัิดการค์ลังสิันค้์า	การบริการโลจิิสัติ
กส์ั	โลจิิสัติกส์ัระหว่างประเที่ศ	การพััฒนาองค์์กรโลจิิสัติกส์ั	
 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
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632204T การขายโดยบุคัคัลั 3(3-0-6)
 (Personal  Selling)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :			ไม่มี	
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามสัำาคั์ญ	และบที่บาที่หน้าทีี่�ของการขาย์โดย์บุค์ค์ล	ต่อ
ค์วามสัำาเร็จิที่างการตลาดประเภที่ของงานขาย์	ค์วามร้้พืั�นฐานทีี่�จิำาเป็น
สัำาหรับการขาย์	พัฤติกรรมและเหตุจ้ิงใจิซืี�อของผ้้มุ่งหวัง	คุ์ณสัมบัติของ
พันักงานขาย์	กระบวนการขาย์โดย์บุค์ค์ล	การขาย์สิันค้์าอุตสัาหกรรม	การ
ขาย์สิันค้์าอุปโภค์บริโภค์	การขาย์บริการ		การบริหารเวลา	จิรรย์าบรรณ
ของพันักงานขาย์
 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

632205T ระบบสูารสูนุเทั่ศึทั่างการตลัาด 3(3-0-6)
  (Marketing Information System) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 แนวคิ์ดของระบบสัารสันเที่ศทีี่�มีต่อการจัิดการที่างการตลาด	
การจัิดที่ำาโค์รงสัร้างของค์ลังข้อม้ล	ระบบสัารสันเที่ศและการจัิดการฐาน
ข้อม้ลที่างการตลาด	การนำาระบบสัารสันเที่ศมาใช้ีในการจัิดการข้อม้ล
ที่างการตลาดเพืั�อเป็นข้อม้ลในการตัดสิันใจิที่างการตลาด
 Information system concepts for marketing 
management; information system data warehouse and 
marketing database management; apply information system 
into marketing data management for marketing decision

632206T การตลัาดบริการ 3(3-0-6) 
 (Service Marketing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามหมาย์	ลักษณะเฉพัาะและค์วามสัำาคั์ญของการบริการ	

การกำาหนดตลาดกลุ่มเป้าหมาย์	พัฤติกรรมและค์วามต้องการของล้กค้์า	
การกำาหนดกลยุ์ที่ธ์์ส่ัวนประสัมที่างการตลาดสัำาหรับธุ์รกิจิบริการ	การ
จัิดการที่รัพัย์ากรมนุษย์์ในองค์์การ	การวางตำาแหน่งการบริการ	การ
พััฒนาการบรกิารใหม	่การสัรา้งค์วามแตกตา่ง	และการสัรา้งตราผลติภณัฑ์์
บริการ	คุ์ณภาพัการบริการ	การจัิดการค์วามสััมพัันธ์์กับล้กค้์า	
	 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

632207T การจ่ิดการการตลัาดธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Business Marketing Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การจัิดองค์์การการตลาดธุ์รกิจิ		การแบ่งส่ัวนตลาดผลิตภัณฑ์์
ธุ์รกิจิ	การวางแผนและพััฒนาผลิตภัณฑ์์	การกำาหนดราค์า		การจัิดจิำาหน่าย์
สิันค์้า	การสั่งเสัริมการตลาด	การบริการล้กค้์า	การค์วบค์ุมและแนวโน้ม
การตลาดผลิตภัณฑ์์ธุ์รกิจิ
 Organizing business marketing; business product 
segmentation; products plans and development; pricing, 
distribution, promotion, customer service; business product 
marketing control and trend.

632208T การตลัาดสิูนุค้ัาเกษตร 3(3-0-6 )
 (Marketing of Agricultural Product)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :			ไม่มี		
							 Prerequisite	:	None
	 ค์วามหมาย์	และค์วามสัำาคั์ญของการตลาดสิันค้์าเกษตร	การ
จิำาแนกประเภที่สิันค้์าเกษตร	ตลาดเป้าหมาย์และพัฤติกรรมการซืี�อ	องค์์กร
ทีี่�เกี�ย์วข้องกับตลาดสิันค้์าเกษตร	สัภาพัแวดล้อมของการตลาดสิันค้์า
เกษตร	บที่บาที่ของภาค์รัฐในการตลาดสิันค้์าเกษตร	ส่ัวนประสัมการตลาด
สัำาหรับสิันค้์าเกษตร	ตลาดสิันค้์าเกษตรล่วงหน้า
	 Definition	and	importance	of	agricultural	product	
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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

632209T การตลัาดสูำาหร่บผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 (Marketing for Entrepreneur)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
	 Prerequisite	:	None
	 คุ์ณลักษณะและทัี่กษะทีี่�จิำาเป็นสัำาหรับการเป็นผ้้ประกอบการ
	การค์ิดริเริ�มสัร้างสัรรค์์สิั�งใหม่เพืั�อการประกอบธ์ุรกิจิของตนเอง	ปัญหา	
และอุปสัรรค์ของการที่ำาธุ์รกิจิใหม่โดย์เน้นธุ์รกิจิขนาดกลางและขนาดย์อ่ม
	การแสัวงหาโอกาสัที่างธุ์รกิจิ	การจัิดที่ำาแผนธุ์รกิจิ	ตลอดจินการประยุ์กต์
แนวคิ์ดของการประกอบธุ์รกิจิมาปรับปรุงและเพิั�ม	ประสิัที่ธิ์ภาพัในการ
บริหารการตลาด	ในการศึกษาจิะใช้ีกรณีศึกษาหรือการอภิปราย์เป็นหลัก

 Essential characteristic and capability for entrepreneur, 
creative thinking new business, problem, and obstacle of 
running new business emphasis on small and medium 
enterprise	(SME),	exploiting	business	opportunity,	write	
business plan, including apply business ideas to develop and 
increase effectiveness in marketing management. Case study 
and discussion are mainly used in the study.    

632210T การตลัาดการทั่�องเทีั่�ยว 3(3-0-6)
 (Tourism  Marketing)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
	 Prerequisite	:	None
	 แนวค์วามคิ์ด	ค์วามสัำาคั์ญ	และบที่บาที่ของการตลาดการท่ี่อง
เทีี่�ย์วต่อการพััฒนาศักย์ภาพัของอุตสัาหกรรมการที่่องเที่ี�ย์ว	การจิำาแนก
ประเภที่อุตสัาหกรรมการท่ี่องเทีี่�ย์ว	การวิเค์ราะห์พัฤติกรรมของตลาด		
การจัิดการการตลาดการท่ี่องเทีี่�ย์ว		กลยุ์ที่ธ์์ส่ัวนประสัมการตลาดการท่ี่อง
เทีี่�ย์ว

 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.

632211T การตลัาดดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Marketing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึกษาและปฏิิบัติเกี�ย์วกับหลักการตลาดดิจิิทัี่ล	วิเค์ราะห์สัภาพั
แวดล้อมที่างการตลาดพัฤติกรรมผ้้บริโภค์	กระบวนการธุ์รกรรมตลาด
ดิจิิทัี่ล	การกำาหนดตลาดเป้าหมาย์	กลยุ์ที่ธ์์การตลาดดิจิิทัี่ล	จิริย์ธ์รรม
ธุ์รกรรม	พัระราชีบัญญัติว่าด้วย์ค์วามผิดเกี�ย์วกับธุ์รกรรมดิจิิทัี่ล	ในการ
ศึกษาจิะใช้ีกรณีศึกษาหรือการอภิปราย์เป็นหลัก
 Study and practice about digital marketing principles, 
analyze marketing environment, consumer behavior, digital 
marketing business, marketing target, digital market strategy, 
code of business ethics, electronic transactions act. Case study 
and discussion are mainly used in the study.    
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สูาขาวิชาการเงินุ (นุานุาชาติ)
หมวดวิชาเฉพาะด้านุ

กลุั�มวิชาแกนุทั่างธุรกิจิ

630002T การวิเคัราะห์เชิงปริมาณทั่างธุรกิจิ    3(3-0-6)
 (Quantitative  Analysis  in  Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบวนการตัดสิันใจิและประโย์ชีน์การใช้ีเที่ค์นิค์ที่าง
ค์ณิตศาสัตร์เชิีงปริมาณเพืั�อช่ีวย์ในการตัดสิันใจิ		การโปรแกรมเชิีงเส้ัน	
เที่ค์นิค์การประเมินผลและการตรวจิสัอบโค์รงการ		ที่ฤษฎีีการตัดสิันใจิ		
ตัวแบบของมาร์ค์อฟั		ที่ฤษฎีีเกม	แถึวค์อย์	ตัวแบบสิันค้์าค์งค์ลัง	การ
จิำาลองสัถึานการณ์	การนำาโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปมาใช้ีประมวลผลลัพัธ์์
 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. 

630003T กฎหมายธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Business Law)   
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามร้้ทัี่�วไปที่างกฎีหมาย์		กฎีหมาย์เกี�ย์วกับองค์์กรธุ์รกิจิ	ห้าง
หุ้นส่ัวน	บริษัที่จิำากัด	บริษัที่มหาชีน	หลักกฎีหมาย์นิติกรรมและสััญญา
ที่างธุ์รกิจิ	สััญญาซืี�อขาย์	สััญญาขาย์ฝัาก	สััญญาเช่ีาที่รัพัย์–์เช่ีาซืี�อ	สััญญา
ก้้ย์มืเงินและหลักการประกันด้วย์บุค์ค์ลและที่รัพัย์์		สััญญาตัวแที่น	สััญญา
ตั�วเงิน	สััญญาจ้ิางแรงงาน		สััญญาเพืั�อระงับข้อพิัพัาที่ที่างธุ์รกิจิ		กฎีหมาย์
เกี�ย์วกับตราสัารที่างการเงิน		ตราสัารทีุ่นและตราสัารหนี�	กฎีหมาย์
ที่รัพัย์สิ์ันที่างปัญญา	กฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประกอบวิชีาชีีพัที่างด้าน
ธุ์รกิจิและจิรรย์าบรรณที่างธุ์กิจิ
 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.

630004T  ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ 1   3(2-2-5)
 (Business  English 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึกษาศัพัท์ี่	สัำานวน	ประโย์ค์ทีี่�ใช้ีในการสืั�อสัารในสัถึานการณ์
ต่างๆ	ที่างธุ์รกิจิทีี่�หลากหลาย์	ได้แก่	การกล่าวถึึงประวัติขององค์์กร	การ
ให้ข้อม้ลเกี�ย์วกับบริษัที่	การดำาเนินกิจิกรรมที่างธ์รุกิจิ	การวางแผนปฏิิบัติ
งาน	การฝึักปฏิิบัติการต้อนรับและเย์ี�ย์มล้กค้์า	การเลื�อนและการย์กเลิก
นัดหมาย์	การแสัดงค์วามคิ์ดเห็น	การสัั�งงาน	การเชืี�อเชิีญ	ฯลฯ	โดย์เน้น
ให้ผ้้เรีย์นมีค์วามร้้ค์วามสัามารถึในด้านทัี่กษะการพ้ัด	การฟััง	การอ่าน	การ
เขีย์น	รวมทัี่�งสัามารถึออกสัำาเนีย์งค์ำา	วลี	ประโย์ค์และบที่สันที่นาพืั�นฐาน
ได้อย์่างถ้ึกต้อง
 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.

630005T ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ 2 3(2-2-5)     
 (Business English 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึกษาศัพัที่์	สัำานวน	ประโย์ค์ทีี่�ใช้ีในการสืั�อสัารที่างธุ์รกิจิทีี่�ซัีบ
ซ้ีอนขึ�น	ฝึักปฏิิบติัการใช้ีภาษาในสัถึานการณ์ต่างๆ	ได้อย์า่งถ้ึกต้องเหมาะ
สัมกบักาละเที่ศะ	เช่ีน	การตดิตอ่ที่างโที่รศพััท์ี่	การใหข้้อม้ล	เกี�ย์วกับสันิค์า้
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และบริการ	การที่ำาตารางเวลาและการนัดหมาย์	การตรวจิสัอบค์วามคื์บ
หน้าของงาน	กฎีข้อบังคั์บต่างๆ	และการแนะนำาขององค์์กร	การประชุีม
และการอภปิราย์	การพ้ัดในที่ี�สัารธ์ารณะ	ผลสััมฤที่ธิ์�ขององค์์กรรวมไปถึึง
การค์าดการณ์อนาค์ตขององค์์กร	ฯลฯ	โดย์เน้นให้ผ้้เรีย์น	มีค์วามร้้	ค์วาม
สัามารถึในด้านทัี่กษะ	การพ้ัด	การฟััง	การอ่าน	การเขีย์น	รวมทัี่�งสัามารถึ
	ออกสัำาเนีย์งค์ำา	วลี	ประโย์ค์	และบที่สันที่นาทีี่�ส้ังขึ�นได้อย่์างถ้ึกต้อง
 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.

630006T สูถิีติธุรกิจิ 3(3-0-6) 
 (Business  Statistics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การวิเค์ราะห์ปัญหาที่างธุ์รกิจิในเชิีงสัถิึติ		โดย์ศึกษาการวัด
แนวโน้มเข้าส่้ัส่ัวนกลาง		การวัดการกระจิาย์	การประมาณค่์า		การที่ดสัอบ
สัมมติฐานของค่์าพัารามิเตอร์			การวิเค์ราะห์ค์วามแปรปรวน		การ
วิเค์ราะห์อนุกรมเวลา		การวิเค์ราะห์การถึดถึอย์และสัหสััมพัันธ์์
 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.

630007T การภาษีอากร  3(3-0-6)
 (Taxation)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักเกณฑ์์วิธี์การจัิดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎีากรทีี่�
บังคั์บใช้ีในปัจิจุิบัน	ภาษีเงินได้บุค์ค์ลธ์รรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุค์ค์ล	ภาษี
เงินได้หัก	ณ	ทีี่�จ่ิาย์	ภาษีม้ลค่์าเพิั�ม	ภาษีธุ์รกิจิเฉพัาะ	ภาษีสัรรพัสัามิต	ภาษี
ศุลกากร	อากรแสัตมป์	ภาษีมรดก	ภาษีอื�นๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประกอบ

ธุ์รกิจิ
 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.

630008T การจ่ิดการการปฏิบ่ติการ 3(3-0-6)
 (Operation Management)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 Prerequisite	:	None
	 การจัิดการการผลิตในลักษณะทีี่�เป็นเชิีงระบบ	หน้าทีี่�และ
ระบบการผลิต	การออกแบบผลิตภัณฑ์์และกระบวนการผลิต	การวางแผน
กำาลังการผลิต	และค์วามต้องการที่รัพัย์ากรการผลิต	การวางแผนที่ำาเลทีี่�
ตั�ง	การวางแผนผังสัถึานประกอบการ		การจิัดการการจิัดซืี�อและสัินค์้า
ค์งค์ลัง	ตัวแบบการขนส่ัง	การจัิดการโลจิิสัติกส์ั		การค์วบคุ์มคุ์ณภาพั	และ
การจัิดการโค์รงการเพืั�อประสิัที่ธิ์ภาพัการดำาเนินงาน
 Systematic approach for manufacturing management; 
functions and production systems; production design and 
process;	production	capacity	planning	and	resource	requirement	
planning; location planning; layout; purchasing and inventory 
management; transportation model; logistics management; 
quality	control;	project	management	for	performance	
enhancement.

630010T การจ่ิดการกลัยุทั่ธ์ 3(3-0-6)             
 (Strategic Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบวนการวางแผนกลยุ์ที่ธ์์	การวิเค์ราะห์สัภาพัแวดล้อม
ภาย์ในและภาย์นอกทีี่�มีผลต่อการกำาหนดกลยุ์ที่ธ์์ขององค์์กร	เค์รื�องมือใน
การวิเค์ราะหก์ลย์ทุี่ธ์์			แนวคิ์ดเกี�ย์วกับการจิดัการเชิีงกลย์ทุี่ธ์์		การกำาหนด
กลย์ทุี่ธ์์	การนำากลย์ทุี่ธ์์ไปปฏิิบตัแิละการติดตามประเมินผลกลยุ์ที่ธ์์	ตลอด
จินการวิเค์ราะห์โค์รงสัร้างองค์์กรและการปรับปรุงกลย์ุที่ธ์์ให้สัอดค์ล้อง
กับสัถึานการณ์ปัจิจุิบันรวมทัี่�งจิรรย์าบรรณของผ้้บริหารในการจิัดการ
กลย์ุที่ธ์์
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 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.   

631003T หล่ักการบ่ญชี 3(2-2-5)                   
 (Principles of  Accounting)  
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:		ไม่มี
	 Prerequisite	:	None	
	 ค์วามหมาย์และวัตถุึประสังค์์ของการบัญชีี	แนวค์วามคิ์ดและ
หลักการของการจัิดที่ำาบัญชีีตามหลักการบัญชีีค่้์	และนำาเสันองบการเงิน
ทีี่�สัมบ้รณ์ตามหลักการบัญชีีทีี่�รับรองทัี่�วไป	ของธุ์รกิจิจิำาหน่าย์สิันค้์าและ
ให้บริการโดย์ค์รอบค์ลุมด้วย์วิธี์การบัญชีีเกี�ย์วกับภาษีม้ลค่์าเพิั�ม
	 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. 

631004T การบริหารต้นุทุั่นุเพ่�อการต่ดสิูนุใจิ 3(2-2-5)
 (Cost Management for Decision Making)   
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	สัอบได้วิชีา	631003T		หลักการบัญชีี	
	 Prerequisite	:		Taken	course	631003T	Principles		of		
Accounting   
	 แนวคิ์ดเกี�ย์วกับต้นทุี่น	การคิ์ดต้นทุี่น	และการจัิดที่ำางบกำาไร
ขาดทีุ่นตามระบบต้นทุี่นรวม	ระบบต้นทุี่นผันแปร	การวิเค์ราะห์	ค์วาม
สััมพัันธ์์ของต้นทีุ่น	ปริมาณกำาไร	ผลของการเปลี�ย์นแปลงในปัจิจัิย์ต่างๆ	
ต่อการวิเค์ราะห์ต้นทุี่น	แนวคิ์ดเบื�องต้นทีี่�ใช้ีในการตัดสิันใจิ	การจัิดที่ำางบ
ประมาณเพืั�อการวางแผนและค์วบคุ์ม
	 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. 

632001T หล่ักการตลัาด 3(3-0-6) 
 (Principles  of  Marketing)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามหมาย์ค์วามสัำาคั์ญ	กระบวนการที่างการตลาด		แนวคิ์ด
การตลาดสัมัย์ใหม่	บที่บาที่	และผลกระที่บทีี่�สัำาคั์ญของการตลาดทีี่�มีต่อ
เศรษฐกิจิ	สัังค์ม	และสัภาพัแวดล้อม		พัฤติกรรมผ้้บริโภค์	ส่ัวนประสัม
ที่างการตลาด	การแบ่งสั่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย์และ
กระบวนการบริหารตลาดเบื�องต้น	ตลอดจินจิริย์ธ์รรมของนักการตลาด
	 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

633001T การเงินุธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Business  Finance)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามร้ทั้ี่�วไปดา้นธ์รุกจิิ	ด้านการเงนิและการจิดัการเงนิ	เค์รื�อง
มือที่างการเงินและตลาดทุี่นทัี่�งภาย์ในประเที่ศและระหว่างประเที่ศ	เป้า
หมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	ขอบเขต	บที่บาที่หน้าทีี่�ของฝั�าย์การเงิน	การจิัดการ
ที่รัพัย์ากรที่างการเงิน		การจัิดหาเงินทุี่น	การวางแผน	และการพัย์ากรณ์
ที่างการเงิน	เที่ค์นิค์การวิเค์ราะห์ราย์งานที่างการเงิน		การตัดสัินใจิ
ที่างการเงิน	การตัดสิันใจิโค์รงการลงทีุ่น	โค์รงสัร้างของเงินทุี่นและ
นโย์บาย์การจ่ิาย์เงินปันผล			
	 Introduction	to	business,	finance,	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	
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budgeting decision; capital structure and dividend policy.

633002T เศึรษฐศึาสูตร์จุิลัภาคั 3(3-0-6)
 (Microeconomics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ที่ฤษฎีีเบื�องต้นเกี�ย์วกับพัฤติกรรมของผ้้บริโภค์	ค์วามพึังพัอใจิ
ของผ้้บริโภค์การเลือกบริโภค์ภาย์ใต้ข้อจิำากัดของงบประมาณ	ทีี่�มาของ
เส้ันอุปสังค์์	ตัวแปรทีี่�กำาหนดอุปสังค์์และ	การเปลี�ย์น	แปลงของอุปสังค์์	
ค่์าค์วามยื์ดหย์ุน่ของอุปสังค์์	ที่ฤษฎีีการผลิตและต้นทุี่นการผลิต	ทีี่�มาของ
เส้ันอุปที่าน	และค่์าค์วามย์ืดหย์ุ่นของอุปที่าน	ดุลย์ภาพัของตลาด
โค์รงสัร้างตลาดและการกำาหนดราค์าสิันค้์าในตลาดประเภที่ต่างๆ
 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.

633003T เศึรษฐศึาสูตร์มหภาคั 3(3-0-6)
 (Macroeconomics) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักเศรษฐศาสัตร์ทัี่�วไปทีี่�ว่าด้วย์ราย์ได้ประชีาชีาติ	การบริโภค์
	การออม	การลงทุี่น	ราย์จ่ิาย์ของรัฐบาล	การค้์าระหว่างประเที่ศ	การ
เปลี�ย์นแปลงระดับราย์ได้ประชีาชีาติ	การเงินการธ์นาค์าร		อุปสังค์์และ
อุปที่านของเงิน	นโย์บาย์การเงิน	เงินเฟ้ัอและเงินฝืัด	บที่บาที่ของรัฐบาล
	นโย์บาย์การค์ลัง	การค้์าระหว่างประเที่ศและการพััฒนาเศรษฐกิจิ
 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.

634001T หล่ักการบริหาร 3(3-0-6)                                     
 (Principles of  Management) 
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:		ไม่มี
	 Prerequisite	:	None
	 	 แนวคิ์ดและหลักการที่างการบริหาร	กระบวนการที่างการ
บริหาร	วัฒนธ์รรมองค์์การและสัภาวะแวดล้อมภาย์นอก	ที่ฤษฎีีและ
วิวัฒนาการที่างการบริหาร	หน้าทีี่�การบริหาร	คื์อ	การวางแผน	การจัิด
องค์์การ		การนำา	และการค์วบค์มุ	ศึกษาพัฤตกิรรมระดบับคุ์ค์ล	พัฤตกิรรม
กลุ่ม	ภาวะผ้้นำา	การสืั�อสัาร	และการบรหิารภาย์ใต้ภาวะการเปลี�ย์นแปลง

 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.

635001T เทั่คัโนุโลัยีสูารสูนุเทั่ศึเพ่�อธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Information Technology for Business) 
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:		ไม่มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับระบบสัารสันเที่ศ	บที่บาที่	และร้ปแบบ
ของระบบสัารสันเที่ศในองค์์การธุ์รกิจิ	องค์์ประกอบของเที่ค์โนโลย์ี
สัารสันเที่ศ		ประเภที่และวิธี์การประมวลผลขอ้ม้ล	แนวค์วามคิ์ดในการนำา
ระบบค์อมพัิวเตอร์มาใช้ีในการบริหารงานธ์ุรกิจิประเภที่ต่างๆ	การ
ประย์ุกต์ใช้ีเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศในการจัิดเก็บ	การเข้าถึึง	การประมวล
ผลและการค์วบค์มุเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศที่ี�ใช้ีในการบรหิารจิดัการ	ระบบ
งานที่างธุ์รกิจิ	และทัี่กษะในการใช้ีเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศโดย์สัามารถึบ้รณ
าการในบที่บาที่ของผ้้ประเมิน	ผ้้ออกแบบระบบสัารสันเที่ศ
 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 informational technology for storage; accessibility; 
information technology processing and control in  business 

629



management system; integration of information technology 
usage skills on a role of an information technology system 
assessor and designer.

กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ

633101T การบริหารคัวามม่�งค่ั�ง 3(3-0-6)
   (Wealth Management)
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:		ไม่มี
	 Prerequisite	:	None
	 แนวคิ์ดพืั�นฐานเกี�ย์วกับการบริหารค์วามมั�งคั์�ง	เค์รื�องมือพืั�น
ฐานที่างการเงินสัำาหรับการวางแผนการเงิน	การรวบรวมข้อม้ลและเป้า
หมาย์การเงินของบุค์ค์ล	การวิเค์ราะห์ข้อม้ลบุค์ค์ล	ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์ว
กับภาษีเงินได้บุค์ค์ลธ์รรมดา	การวางแผนการบริโภค์	เค์รื�องมือที่างการ
เงินเพืั�อบริหารสัภาพัค์ล่อง		การจัิดที่ำาแผนการเงินเบื�องต้น	แนวคิ์ดพืั�น
ฐานเกี�ย์วกับการวางแผนวยั์เกษยี์ณ	กองทุี่นประกนัสัังค์ม		กองที่นุบำาเหนจ็ิ
บำานาญข้าราชีการ	กองทีุ่นสัำารองเลี�ย์งชีีพั	กองทีุ่นรวมเพืั�อการเลี�ย์งชีีพั	
กองทุี่นรวมหุ้นระย์ะย์าว		การจัิดที่ำาแผนการเงินเพืั�อการเกษีย์ณของ
บุค์ค์ล
	 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.

633102T ตลัาดการเงินุแลัะสูถีาบ่นุการเงินุ ** 3(3-0-6)
 (Financial  Markets and Financial   
 Institutions) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :   
	 สัอบผ่านวิชีา	633003T	เศรษฐศาสัตร์มหภาค์	 	
	 Prerequisite	:	Taken	course	633003T		Macroeconomics	

									 การเงิน	การธ์นาค์าร	และตลาดการเงิน	ค์วามสััมพัันธ์์ของ
ตัวแปรต่างๆ	ทีี่�มีผลต่อตลาดการเงิน	นโย์บาย์การเงิน	อัตราดอกเบี�ย์	การ
กำากับและค์วบคุ์มสัถึาบันการเงิน	การที่ำางานของตลาดเงิน	ตลาดทุี่น	และ
ตลาดการเงินระหว่างประเที่ศ			ประเภที่และบที่บาที่ของสัถึาบันการเงิน
ประเภที่ต่าง	ๆ	การบริหารค์วามเสีั�ย์งของสัถึาบันการเงินและการกำากับ
ด้แลสัถึาบันการเงิน
	 Finance,	banking,	and	financial	markets;	correlation	
and	variables	affecting	financial	markets,	monetary	policy,	
interest	rate;	;	operations	of	financial	markets,	capital	markets,	
and	international	finance	market;	types	and	roles	of	financial	
institutions,	risk	management	and	the	supervision	of	financial	
institutions.

633103T การบริหารสิูนุเช่�อ ** 3(3-0-6)
 (Credit Management)
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:			ไม่มี
	 Prerequisite	:	None
	 ค์วามสัำาค์ัญและประเภที่ของสิันเชืี�อ	การกำาหนดหลักเกณฑ์์
และนโย์บาย์ในการให้สิันเชืี�อของธุ์รกิจิการค้์า	สัถึาบันการเงิน	เที่ค์นิค์ใน
การวิเค์ราะห์และพิัจิารณาสิันเชืี�อ	การกำาหนดวงเงินและอัตราดอกเบี�ย์ทีี่�
ค์วรจิะเป็น	การพัิจิารณาโค์รงการเงินก้้	การค์วบค์ุมและการติดตามหนี�	
การจัิดเกบ็หนี�และการแกไ้ขหนี�ทีี่�มีปัญหา	การใช้ีระบบประมวลข้อม้ลโดย์
ค์อมพิัวเตอร์เข้ามาช่ีวย์ในการจัิดการสิันเชืี�อ
	 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; the use of computer softwar for 
credit management

633104T การลังทุั่นุยุคัใหม� ** 3(3-0-6)
 (Modern Investment)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบผ่านวิชีา	633001T	การเงินธุ์รกิจิ	
	 Prerequisite	:	Taken	course	633001T		Business		
Finance 
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			 การลงทุี่นยุ์ค์ใหม่	กระบวนการลงทุี่น	ค์วามเสีั�ย์งและผล
ตอบแที่นจิากการลงทุี่น	ค์วามร้้เบื�องต้นในการลงทุี่นในหลักที่รัพัย์์
ประเภที่ตา่ง	ๆ 	ซึี�งรวมถึึงตราสัารหนี�ระย์ะสัั�นและระย์ะย์าว	หุ้นทุี่น	กองที่นุ
รวม	ตราสัารอนุพัันธ์์	นโย์บาย์การลงทุี่นของนักลงทุี่นประเภที่ต่างๆ	
ที่ฤษฎีีทีี่�เกี�ย์วข้องกับการลงทุี่น
	 Mordrn	 investments;	 investment	processes;	
investment risk and return;  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. 

633105T การศึึกษาคัวามเป็นุไปได้ทั่างการเงินุ 3(3-0-6)
 (Financial Feasibility Study)
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:			ไม่มี	
	 Prerequisite	:	None
	 เค์รื�องมือและเที่ค์นิค์ต่าง	ๆ	ทีี่�จิะใช้ีเป็นกลยุ์ที่ธ์์ในการศึกษา
ค์วามเป็นไปได้ที่างการเงิน	หลักและวิธี์ปฏิิบัติในการจัิดที่ำาแผนธุ์รกิจิ	การ
ประเมินค์วามเป็นไปได้ของโค์รงการในลักษณะต่างๆ		ทัี่�งทีี่�เป็นโค์รงการ
ใหม่	การขย์าย์กิจิการ	ค์วามล่าช้ีาของโค์รงการ	และการสิั�นสัุดโค์รงการ	
ตลอดจินศึกษาถึึงกรอบแนวคิ์ดของเงื�อนไขทีี่�อาจิจิะเป็นไปได้จิริงในการ
ประเมินค์วามเป็นไปได้ของโค์รงการลงทีุ่นระย์ะย์าวต่าง	ๆ	และการฝัึก
ปฏิิบัติที่ำาโค์รงการจิำาลอง
	 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.

633106T การจ่ิดการการเงินุระหว�างประเทั่ศึ 3(3-0-6)
 (International Financial Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัอบผ่านวิชีา		633001		การเงินธุ์รกิจิ
	 Prerequisite	:	Taken	course	633001		Business		Finance	
	 ปัจิจัิย์ที่างเศรษฐศาสัตร์มหภาค์ต่างๆ	ดุลการชีำาระเงินระหว่าง

ประเที่ศ		ระบบการเงินระหว่างประเที่ศ				ตลาดปริวรรตเงินตราต่าง
ประเที่ศ			ที่ฤษฎีีเสัมอภาค์ระหวา่งประเที่ศ			ประเภที่ของค์วามเสีั�ย์งและ
การจัิดการค์วามเสีั�ย์งจิากอัตราแลกเปลี�ย์น			ลักษณะและบที่บาที่ของ
ตลาดการเงนิและองค์์กรที่างการเงนิระหวา่งประเที่ศ				การจิดัหาเงนิทุี่น
และการลงทีุ่นระหว่างประเที่ศ					การจิัดการเงินทีุ่นหมุนเวีย์นระหว่าง
ประเที่ศ		การเงินเพืั�อการค้์าระหว่างประเที่ศ
 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.

633107T การจ่ิดการทั่างการเงินุ 3(3-0-6)
 (Financial Management) 
	 วิชีาบังคั์บก่อน			:			สัอบผ่านวิชีา	633001		การเงินธุ์รกิจิ	
	 Prerequisite	:	Taken	course	633001		Business		Finance	
			 การจัิดสัรรเงินทุี่นในสิันที่รัพัย์์	หนี�สิันและทุี่นประเภที่ต่างๆ	
การพัย์ากรณ์ที่างการเงิน	การจัิดการเงินทุี่นหมุนเวีย์น	งบประมาณเงินสัด
	และงบลงทุี่น	การจัิดหาเงินทุี่นจิากแหล่งต่าง	ๆ	การออกจิำาหน่าย์	หลัก
ที่รัพัย์์ใหม่	ที่ฤษฎีีโค์รงสัร้างเงินทุี่น	ที่ฤษฎีีนโย์บาย์เงินปันผล	การตัดสิัน
ใจิลงทีุ่นภาย์ใต้ค์วามไม่แน่นอน	การค์วบรวมและซืี�อกิจิการ	และการ
ประเมินม้ลค่์ากิจิการ
	 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.  

633108T การบริหารคัวามเสีู�ยงทั่างการเงินุ 3(3-0-6)
 (Financial Risk  Management)   
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :สัอบผ่านวิชีา		633001		การเงินธุ์รกิจิ	 	
	 Prerequisite:Taken	course	633001		Business		Finance	
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			 ประเภที่ของค์วามเสีั�ย์งที่างการเงินทุี่กประเภที่	ธ์รรมชีาติของ
ค์วามเสีั�ย์ง	การวิเค์ราะห์ค์วามเสีั�ย์งที่างการเงินขององค์์กร	การวัดค์วาม
เสีั�ย์งเพืั�อเปรีย์บเทีี่ย์บกับนโย์บาย์ค์วามเสีั�ย์งของกิจิการ	และเค์รื�องมือ
ที่างการเงินเพืั�อบริหารค์วามเสีั�ย์งให้มีระดับทีี่�สัอดค์ล้องกับนโย์บาย์ค์วาม
เสีั�ย์ง
	 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.

.633109T สู่มมนุาทั่างการเงินุ ** 3(3-0-6)
 (Seminar in Finance)    
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :   
	 สัอบผ่านวิชีา	633107		การจัิดการที่างการเงิน	
	 Prerequisite	:	 	
	 Taken	course	633107	Financial	Management
	 การวิเค์ราะห์ประเด็นปัญหาที่างการเงินทีี่�เป็นปัจิจุิบัน		โดย์
การเรีย์นร้้จิะหยิ์บย์กนำาเหตุการณ์ทีี่�เกิดขึ�นจิริงหรือการวิเค์ราะห์กรณี
ศึกษา	และแลกเปลี�ย์นค์วามคิ์ดเห็นร่วมกัน	โดย์มีอาจิารย์ผ้้์สัอนเป็นผ้้ชีี�นำา
ให้ได้ข้อสัรุปทีี่�สัมเหตุสัมผลและมีค์วามถ้ึกต้องในเชิีงวิชีาการ	และจิรรย์า
บรรณในวิชีาชีีพัการเงิน
	 Analysis	of	today’s	controversial	issues	on	finance	
or case study for discussion under a lecturer’s supervision for 
logical conclusion with academic correctness and professional 
ethic	for	finance.	

633110T การประยุกต์ใช้คัอมพิวเตอร์ทั่างการเงินุ 3(2-2-5)
 (Computer Application for Finance)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :สัอบผ่านวิชีา		633001T	การเงินธุ์รกิจิ	 	
	 Prerequisite:Taken	course	
	 633001T	Business		Finance	
		 ค์วามร้้เบื�องต้น	การประมวลผล	เกี�ย์วกับการประยุ์กต์การใช้ี
งานค์อมพัิวเตอร์	ศึกษาข้อม้ลที่างด้านการเงินเเละการใช้ีโปรแกรม
ค์อมพัวิเตอรส์ัำาเร็จิร้ปเพืั�อการจิดัการที่างการเงนิโดย์ประย์กุตใ์ช้ีโปรแกรม
สัำาเร็จิร้ปในงานที่างการเงินด้านการวิเค์ราะห์โค์รงการ	การพัย์ากรณ์

ที่างการเงิน	การวางแผนระบบงานและการค์วบคุ์มที่างการเงิน	
 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.

กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก

633201T การบริหารคัวามเสีู�ยงภ่ยแลัะการประก่นุภ่ย 3(3-0-6)
 (Risk Management and Insurance) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	สัอบผ่านวิชีา	633001T		การเงินธุ์รกิจิ
	 Prerequisite	:	Taken	course	633001T		Business		
Finance 
			 ลักษณะค์วามเสีั�ย์งภัย์และค์วามเสีัย์หาย์ที่างการเงินทีี่�อาจิเกิด
แก่บุค์ค์ลทัี่�วไป	ธุ์รกิจิและองค์์การต่างๆ	ประเภที่ของค์วามเสีัย์หาย์ทีี่�เกิด
ขึ�น	วิธี์บริหารค์วามเสีั�ย์งภัย์	ปัจิจัิย์ต่างๆ	ที่ี�มีผลต่อการบริหารค์วามเสีั�ย์ง
ภัย์	หลักการประกนัภัย์	การบรหิารองค์์การประกนัภัย์	การพิัจิารณาเลอืก
ผ้้รับประกัน	การประกันต่อ	การค์วบคุ์มธุ์รกิจิประกันภัย์	ค์วามร้้เบื�องต้น
ของการประกันภัย์แขนงต่างๆ
	 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.

633202T การวิเคัราะห์ตราสูารทุั่นุแลัะตราสูารหนีุ� 3(3-0-6)
 (Equity and Fixed Income Analysis)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	สัอบผ่านวิชีา	633104T		การลงทุี่นย์ุค์ใหม่
		 Prerequisite:Taken	course	
	 633104T	Modern	Investment		
			 ลักษณะและประเภที่ตราสัารทุี่นและตราสัารหนี�	การวิเค์ราะห์
ปัจิจัิย์พืั�นฐาน	และการวิเค์ราะห์ที่างด้านเที่ค์นิค์		รวมทัี่�งการประเมินผล
การดำาเนินงานของกลุ่มหลักที่รัพัย์์
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Characteristics	and	types	of	equity	and	fixed	income;	analysis	
of fundamental factors and technical analysis; assessment of 
operating results on securities.

633203T การวิเคัราะห์อนุุพ่นุธ์ทั่างการเงินุ 3(3-0-6)
  (Financial Derivatives Analysis)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :สัอบผ่านวิชีา	633104T	การลงทุี่นย์ุค์ใหม่	 	
	 Prerequisite	:	Taken	course	633104T	Investments	
	 ค์วามร้้พืั�นฐานเกี�ย์วกับสััญญาซืี�อขาย์ล่วงหน้า		สิัที่ธิ์อนุพัันธ์์	
Options	Warrants	และ	Swaps		ที่ฤษฎีีการกำาหนดราค์าตราสัาร	และ
การออกแบบกลย์ุที่ธ์์ทีี่�เหมาะสัมเพืั�อการเก็งกำาไรหรือการป้องกันค์วาม
เสีั�ย์ง
 Fundamentals of futures/forward; derivative 
warrants, options warrants and swaps; pricing theory of 
instruments; optimal speculation theory or risk prevention.

633204T หล่ักการบริหารสูถีาบ่นุการเงินุ 3(3-0-6)
 (Financial Institutions Management)   
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :สัอบผ่านวิชีา	
	 633003T	เศรษฐศาสัตร์มหภาค์				
	 Prerequisite	:	Taken	course	633003T	Macroeconomics	
	 การบริหารและการจัิดการด้านต่างๆ	ของสัถึาบันการเงินโดย์
เฉพัาะธ์นาค์ารพัาณิชีย์	์การบริหารค์วามเสีั�ย์งต่างๆ	ทีี่�เกิดขึ�น	การจัิดการ
ด้านเงินทุี่นและการบริหารสัภาพัค์ล่อง	การบริหารสิันที่รัพัย์์และหนี�สิัน	
การบริหารกำาไรและต้นทุี่น	การวิเค์ราะห์ฐานะและค์วามมั�นค์ง	กลย์ุที่ธ์์
ในการวางแผนที่างดา้นการเงนิของสัถึาบนัการเงนิ	แนวที่างการแกไ้ขฟืั�นฟ้ั
สัถึาบันการเงิน
	 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.	

633205T เทั่คัโนุโลัยีทั่างการเงินุ * 3(3-0-6)
 (Financial Technology) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :สัอบผ่านวิชีา	633001T		การเงินธุ์รกิจิ
	 Prerequisite:Taken	course	
	 633001T	Business		Finance	
	 นวัตกรรมทีี่�เกิดมาจิากการร่วมมือกันระหว่างการเงินและ
เที่ค์โนโลย์ี	เชี่น	การบริการก้้ย์ืม	โดย์ตรง	การหักบัญชีี	และการซืี�อขาย์
หลักที่รัพัย์์	ผลกระที่บและตัวอย์่างจิากการพััฒนาเที่ค์โลย์ีที่างการเงิน	เชี
น่	การจ่ิาย์เงินออนไลน์	บล็อกเชีน	การซืี�อขาย์โดย์ระบบเค์รือข่าย์	การซืี�อ
ขาย์โดย์การใช้ีอัลกอริทึี่ม	และการปฏิิวัติการเงินโดย์การขับเค์ลื�อนจิากข
อม้ลขนาดใหญ
	 The	innovations	of	cooperation	between	finance	
and technology such as direct lending-banking services, 
clearing, and asset trading, impacts and examples of 
recentdevelopment of FinTech such as online payment, 
blockchain, networks trading, algorithmictrading, and how big 
data	drives	the	financial	revolution.

632206T การเงินุระหว�างประเทั่ศึข่�นุสููง * 3(3-0-6)
 (Advanced International Finance)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	สัอบผ่านวิชีา	633001T		การเงินธุ์รกิจิ
	 Prerequisite	:	Taken	course
	 633001T		Business		Finance	
	 ตลาดการเงนิระหว่างประเที่ศและนวตักรรมที่างการเงนิที่ี�เกดิ
ขึ�นในตลาดการเงิน	แหล่งเงินทุี่นทีี่�ธุ์รกิจิสัามารถึระดมเงินได้ทัี่�งจิากตลาด
หลักที่รัพัย์์และตลาดหนี�สิันระหว่างประเที่ศ	การบริหารการเงินของกิจิ
การข้ามชีาติ	การวิเค์ราะห์การลงทุี่นโดย์ตรงการลงทุี่นในกลุ่มหลัก 
ที่รัพัย์์ระหว่างประเที่ศ	การวิเค์ราะห์ค์วามเสีั�ย์งที่างการเมือง	การจัิดที่ำา
งบจ่ิาย์ลงทุี่นระหว่างประเที่ศ	การบริหารเงินทุี่นหมุนเวีย์น
	 International	financial	market	and	financial	innovation	
occurred	in	financial	market,	sources	of	investment	funds	to	
have business can raise money from both stock exchange and 
international	debt	market,	international	financial	management,	
examine direct investment, international portfolio investment, 
analyze political risk, prepare capital budgeting for international, 
working capital management.           
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633207T การบริหารกองทุั่นุรวม 3(3-0-6)
   (Fund Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 	ไม่มี
	 Prerequisite	:	None
	 การกำาหนดวตัถึปุระสังค์์และขอ้จิำากัดในการลงที่นุของกองที่นุ
	ที่ำาค์วามเข้าใจิถึึงค์วามเสีั�ย์งและผลตอบแที่นของหลกัที่รัพัย์ป์ระเภที่ตา่ง
	ๆ 	ที่ฤษฎีีกลุ่มหลักที่รัพัย์	์การจัิดสัรรสิันที่รัพัย์เ์พืั�อการลงทุี่น	การประเมิน
ผลการดำาเนินงานของกองที่นุและผ้จั้ิดการกองทุี่น	ระเบีย์บและข้อบังคั์บ
ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการลงทุี่นของกองทุี่นประเภที่ต่างๆ
 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.

633208T การวาณิชธนุกิจิ 3(3-0-6)
 (Investment Banking)   
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 		สัอบผ่านวิชีา	633001T		การเงินธุ์รกิจิ			
	 Prerequisite	:	Taken	course	
	 633001T		Business		Finance	
	 หลักการและเที่ค์นิค์การวาณิชีธ์นกิจิของธุ์รกิจิหลักที่รัพัย์	์หลัก
การสัร้างม้ลค่์าให้กับกิจิการและผ้้ลงทุี่นจิากการค์วบกิจิการ	การค์รอบงำา
กิจิการ	การปรับโค์รงสัร้างเงินทุี่นของกิจิการ	การที่ำาราย์งาน	การวิเค์ราะห์
ธุ์รกิจิ	และการเสันอขาย์หลักที่รพััย์	์โดย์มีทัี่�งภาค์ที่ฤษฎีีซึี�งต้องอาศัย์ค์วาม
ร้้ที่างการจัิดการการเงินและภาค์ปฏิิบัติจิากประสับการณ์ทีี่�เกิดขึ�นในต่าง
ประเที่ศและในประเที่ศไที่ย์
	 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.

633209T การศึึกษาค้ันุคัว้าอิสูระทั่างการเงินุ 3(2-2-5)
   (Independent Studies in Finance)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : สัอบผ่านวิชีา	630006T	สัถิึติธุ์รกิจิ		
	 Prerequisite	:		 	
	 Taken	course	630006T		Business		Statistics			
			 ค้์นค์ว้าหัวข้อที่างการเงินทีี่�น่าสันใจิ	หรือหัวข้อทีี่�สัามารถึตรวจิ
สัอบได้ด้วย์ตนเอง	เรีย์นร้้การคิ์ด	และวิเค์ราะห์ปัญหา	เพืั�อตอบค์ำาถึาม
อย่์างเป็นระบบ	โดย์อาศัย์ข้อม้ลจิากแหล่งต่างๆ	การฝึักทัี่กษะการเขีย์น
ราย์งานวิจัิย์
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. 

633210T การวิเคัราะห์รายงานุทั่างการเงินุ * 3(3-0-6)
 (Financial Statement and Reporting Analysis)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 		สัอบผ่านวิชีา	633001T		การเงินธุ์รกิจิ			
	 Prerequisite	:	Taken	course	
	 633001T		Business		Finance	
	 เที่ค์นิค์และเค์รื�องมือในการวิเค์ราะห์ราย์งานที่างการเงินต่างๆ
เพืั�อประโย์ชีน์	ที่างด้านการเงินและการตัดสิันใจิของผ้้บริหาร	โดย์พิัจิารณา
ถึึงผลกระที่บของหลักการบัญชีีทีี่�กิจิการ	เลือกใชี้ต่อตัวเลขที่ี�แสัดงใน
ราย์งานและงบการเงิน	ค์วามแตกต่างในการวิเค์ราะห์ราย์งานที่างการเงิน
ของอุตสัาหกรรมต่างๆ		
	 Techniques	and	tools	of	financial	statement	analysis	
for	managerial	and	financial	decision;	impact	of	accounting	
methods	selection	in	financial	report	and	statement;	the	
difference among industrial statement analyses.

633211T การฝึกประสูบการณ์วิชาชีพทั่างการเงินุ 3(0-200 ชม.)
 (Financial Professional Training)           
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :		สัำาหรับนักศึกษาชัี�นปีทีี่�	4
	 Prerequisite	:	For	The	Fourth	Year	Students
	 การฝึักปฏิิบัติงานจิริงด้านการเงิน	การลงทุี่น	หรือการธ์นาค์าร
ในสัถึาบันการเงินองค์์กรธุ์รกิจิหรือหน่วย์งานภาค์รัฐให้มีจิำานวนเวลาใน
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การฝึักงานไม่น้อย์กว่า	200	ชัี�วโมง
	 Professional	training	on	finance,	investment,	or	
banking	in	any	financial	institutes,	business	corporations,	or	
government	sectors	with	a	minimum	of	200-hour	training.

หมวดวิชาเฉพาะ สูาขาวิชาภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ
 1.1 วิชาแกนุ
631101 ท่ั่กษะการฟััง การพูดภาษาอ่งกฤษ 3(3-0-6)
 (English Listening and Speaking)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ทัี่กษะการฟัังเพืั�อจัิบใจิค์วามสัำาคั์ญในระดับค์ำา	วลี	และประโย์ค์
ขนาดสัั�น	และการพ้ัดเพืั�อการสืั�อค์วามหมาย์ให้ถ้ึกต้อง	การใหข้้อม้ลเกี�ย์ว
กับตนเองและผ้้อื�น	การสันที่นาในสัถึานการณ์ต่างๆ	และการพ้ัดหน้าชัี�น
เรีย์น
 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 ท่ั่กษะการอ�านุ การเขียนุภาษาอ่งกฤษ 3(3-0-6)
 (English Reading and Writing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการอ่าน	การอ่านข้อค์วามภาษาอังกฤษเพืั�อการจัิบใจิค์วาม
สัำาคั์ญ	การวิเค์ราะห์ค์ำาศัพัท์ี่	ค์วามหมาย์	ร้ปประโย์ค์จิากตำารา	วารสัาร
และบที่ค์วามที่างวิชีาการ	และหลักการเขีย์น	องค์์ประกอบและลักษณะ
เฉพัาะของงานเขีย์นประเภที่ต่างๆ	ในระดับย่์อหน้า	การเขีย์นแสัดงค์วาม
คิ์ดเห็นและให้เหตุผล
 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 โคัรงสูร้างไวยากรณ์ภาษาอ่งกฤษ 3(3-0-6)
 (English Grammatical Structure)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ไวย์ากรณ์และโค์รงสัร้างประโย์ค์ภาษาอังกฤษในระดับวลี	อนุ
ประโย์ค์	การใช้ีและหน้าทีี่�ของวลีและอนุประโย์ค์	การลดร้ปประโย์ค์	การ
ใช้ีร้ปประโย์ค์แบบต่างๆ	ให้ถ้ึกต้องตามหลักไวย์ากรณ์เพืั�อพััฒนาทัี่กษะ
ภาษาอังกฤษ	เพืั�อการสืั�อสัารที่างธุ์รกิจิ
 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 ภาษาศึาสูตร์ภาษาอ่งกฤษเบ่�องต้นุ 3(3-0-6)
 (Introduction to English Linguistics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการเบื�องต้นที่างภาษาศาสัตร์ภาษาอังกฤษ	สััที่ศาสัตร์	 
สัรวิที่ย์า	ระบบค์ำา	และวากย์สััมพัันธ์์	
 Introduction to English linguistics; phonetics; 
phonology; morphology; syntax. 

631105 วรรณคัดีอ่งกฤษเบ่�องต้นุ 3(3-0-6)
 (Introduction to English Literature)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ด	ย์ุค์สัมัย์	องค์์ประกอบและกลวิธี์การประพัันธ์์ของกวี
นิพันธ์์	เรื�องสัั�น	บที่ละค์รและนวนิย์าย์	วิธี์การวิเค์ราะห์และวิจิารณ์
วรรณกรรมประเภที่ต่างๆ	จิากผลงานวรรณกรรมทีี่�ได้รับการคั์ดสัรรใน
ระดับพืั�นฐาน	โดย์ศึกษาจิากวรรณค์ดีอังกฤษ	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.
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 1.2 วิชาเฉพาะด้านุ
  1.2.1 กลุั�มวิชาท่ั่กษะภาษา
631201 การพ่ฒนุางานุเขียนุภาษาอ่งกฤษเชิงวิชาการ   3(3-0-6)
 (Academic English Writing Development)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 631102	ทัี่กษะการอ่าน-การเขีย์นภาษาอังกฤษ
	 การเขีย์นย์่อหน้าและค์วามเรีย์งในร้ปแบบและหัวข้อต่างๆ	เชิีง
วิชีาการ	โดย์เน้นการระดมและการจิดักระบวนค์วามค์ดิ	การเขีย์นเค์า้โค์รง
การเขีย์นประโย์ค์	ใจิค์วามหลักทีี่�กระชีับ	และการใช้ีตัวเชืี�อมระหว่าง
ประโย์ค์และย์่อหน้า
 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 การสู่�อสูารภาษาอ่งกฤษข้ามว่ฒนุธรรม 3(3-0-6)
 (English Communication across Cultures)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การสืั�อสัารภาษาองักฤษระหวา่งวัฒนธ์รรมและลักษณะเฉพัาะ
ของชีนชีาติทีี่�ใช้ีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่	ภาษาทีี่�สัองและภาษาต่าง
ประเที่ศ	ค์วามเชืี�อ	ค่์านิย์ม	สัังค์มเพืั�อเข้าใจิค์วามแตกต่างที่างวัฒนธ์รรม
และเสัริมสัร้างการติดต่อสืั�อสัารในบริบที่ทีี่�ใช้ีภาษาอังกฤษกับชีาวต่าง
ชีาติ
 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 สู่ทั่ศึาสูตร์ภาษาอ่งกฤษ 3(2-2-5)
 (English Phonetics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการและที่ฤษฎีีที่างสััที่ศาสัตร์	กลไกการผลิตเสัีย์งพ้ัดใน
ภาษาอังกฤษ	สััที่อักษรและการถ่ึาย์ที่อดเสีัย์ง	องค์์ประกอบของเสีัย์งพ้ัด
ในภาษาองักฤษ	การออกเสัยี์งหนกัเบา	การเชืี�อมเสัยี์ง	จัิงหวะและที่ำานอง
เสีัย์ง	และการออกเสีัย์งภาษาอังกฤษ

 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 การพูดภาษาอ่งกฤษต�อทีั่�ชุมชนุ 3(2-2-5)
 (English Public Speaking)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631101	ทัี่กษะการฟััง-การพ้ัดภาษาอังกฤษ
	 หลักการในการพ้ัด	และเที่ค์นิค์ในการนำาเสันอทีี่�ถ้ึกต้องเหมาะ
สัมกับบุค์ค์ล	โอกาสัและสัถึานที่ี�	เน้นการพ้ัดภาษาอังกฤษในที่ี�ชุีมชีนใน
สัถึานการณ์และหัวข้อต่างๆ	ด้านสัังค์ม	การเมือง	เศรษฐกิจิ	บันเทิี่ง	
วิชีาการ	โดย์ร้้จิักภาษา	นำ�าเสีัย์ง	ท่ี่าที่างทีี่�เหมาะสัมกับโอกาสัและ
สัถึานการณ์
	 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 ภาษาอ่งกฤษเพ่�อการศึึกษาต�อแลัะอาชีพ 3(3-0-6)
 (English for Further Study and Career)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631103	โค์รงสัร้างไวย์ากรณ์ภาษาอังกฤษ
	 องค์์ประกอบของแบบที่ดสัอบมาตรฐานวิชีาภาษาอังกฤษเพืั�อ
ศึกษาต่อ	การที่ำาแบบที่ดสัอบ	TOEFL,	IELTS,	TU-GET,	CU-TEP	และ
การที่ดสัอบเพืั�อการที่ำางาน	ได้แก่	TOEIC	เพืั�อให้คุ้์นเค์ย์และเรีย์นร้้วิธี์ที่ำา
ข้อสัอบตลอดจินการวิเค์ราะห์ข้อสัอบในทัี่กษะ	คื์อ	การฟััง	การพ้ัด	การ
อ่าน	และการเขีย์น	และไวย์ากรณ์	การเข้าสัอบในสัถึานการณ์จิริง	การ 
เตรีย์มตัวสัมัค์รงาน	และการสััมภาษณ์
 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.
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 1.2.2 กลุั�มวิชาภาษาอ่งกฤษเพ่�อธุรกิจิ
631301 ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ 1 3(2-2-5)
 (Business English 1) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์ำาศัพัท์ี่เฉพัาะ	สัำานวนต่างๆ	ในเนื�อหาที่างธุ์รกิจิทีี่�หลากหลาย์	
ได้แก่	โค์รงสัร้างภาย์ในองค์์กร	ตำาแหน่ง	และหน้าทีี่�การที่ำางานในองค์์กร
	การติดต่อที่างโที่รศัพัท์ี่	การจัิดเตรีย์มกำาหนดการและการนัดหมาย์	การ
ติดต่อธุ์รกิจิด้านสัังค์ม	จิดหมาย์ธุ์รกิจิ	ในสัำานักงาน	(บันทึี่กสัั�น	จิดหมาย์
สัั�น	ค์ำาเตือน	ป้าย์ประกาศ)	จิดหมาย์สัอบถึาม	ตอบกลับ	และสัั�งสิันค้์า	
รวมทัี่�งการสัมัค์รงาน
 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 ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิ 2 3(2-2-5)
 (Business English 2) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631301	ภาษาอังกฤษธุ์รกิจิ	1
	 ค์ำาศัพัท์ี่เฉพัาะ	สัำานวนต่างๆ	ในเนื�อหาที่างธุ์รกิจิในระดับทีี่�ส้ัง
ขึ�นโดย์เน้น	การค้์าภาย์ในและระหว่างประเที่ศ	การดำาเนินธุ์รกิจิในสัาขา
อาชีีพัต่างๆ	และในสัถึานการณ์ต่างๆ	เช่ีน	การนำาเข้า	และการส่ังออก	การ
ขนสัง่สันิค์า้	ธุ์รกจิิธ์นาค์ารและธ์รุกจิิโรงแรม	ระเบีย์บวาระการประชีมุ	การ
เขีย์นบันทึี่กการประชุีมของบริษัที่	ราย์ละเอีย์ดของผลิตภัณฑ์์ทีี่�เกี�ย์วข้อง
กับการโฆ่ษณา	บที่ค์วามที่างธ์รุกจิิจิากอนิเตอร์เนต็	และจิดหมาย์เรีย์กร้อง
และประนีประนอม
 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 ภาษาอ่งกฤษธุรกิจิในุม่ลัติมีเดีย 3(3-0-6)
 (Business English in Multimedia) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การพััฒนาที่ักษะที่างภาษาที่ี�เกี�ย์วข้องกับเนื�อหาที่างธ์ุรกิจิโดย์
ใช้ีมัลติมีเดีย์	ร้ปแบบ	เนื�อหาและลกัษณะที่างภาษาที่ี�ใช้ีทัี่กษะการสืั�อสัาร
ทีี่�ปรากฏิในสืั�อมัลติมีเดีย์ของธุ์รกิจิสัมัย์ใหม่	การพ้ัดและการใช้ีค์ำาศัพัท์ี่	
และสัำานวนภาษาเฉพัาะที่างธุ์รกิจิในสืั�อมัลติมีเดีย์	
 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 การแปลัเบ่�องต้นุ 3(3-0-6)
 (Basic Translation) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ที่ฤษฎีีและกระบวนการแปล	โค์รงสัรา้งและวธีิ์การใช้ีภาษา	ศพััท์ี่
และสัำานวน	ตลอดจินพืั�นฐานทีี่�เกี�ย์วข้องในการแปลต้นฉบับ	การแปล
ประโย์ค์และข้อค์วามสัั�นๆ	ทีี่�มีค์ำาศัพัท์ี่ทัี่�วไป	และค์ำาศัพัท์ี่ที่างธุ์รกิจิพืั�นฐาน
อย์้ใ่นบริบที่	จิากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไที่ย์	และจิากภาษาไที่ย์เป็นภาษา
อังกฤษ	โดย์เน้นการสืั�อค์วามหมาย์และการใช้ีโค์รงสัร้างที่างไวย์ากรณ์
อย์่างถ้ึกต้อง
 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 การแปลัทั่างธุรกิจิ  3(3-0-6) 
 (Business Translation) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 631304	การแปลเบื�องต้น
	 การแปลข่าวและเอกสัารในเชิีงธุ์รกิจิจิากภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ไที่ย์	และจิากภาษาไที่ย์เป็นภาษาองักฤษ	โดย์เน้นค์วามถ้ึกต้องทัี่�งที่างดา้น
ไวย์ากรณ์	และการสืั�อค์วามหมาย์	ฝึักวิเค์ราะห์สัาเหตุข้อผิดพัลาดในการ
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แปลและแก้ไขข้อบกพัร่องเหล่านั�น
 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 ประสูบการณ์วิชาชีพ   6(0-540-0) 
 (Professional Internship) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 สัอบผ่านราย์วิชีาในหมวดวิชีาเฉพัาะไม่น้อย์กว่า	90	หน่วย์กิต
	 ฝึักปฏิิบัติงานในสัถึานประกอบการของรัฐหรือเอกชีน	ที่ี�มี
ลักษณะงานเกี�ย์วข้องกบัลักษณะวชิีาเอก	ฝักึการใช้ีภาษาตา่งประเที่ศ	โดย์
ได้รับค์วามเห็นชีอบจิากค์ณะกรรมการสัาขาวิชีาล่วงหน้า	มีการนำาเสันอ
ผลการฝึักงานรวมทัี่�งอภิปราย์กรณีศึกษาทีี่�พับ	และต้องผ่านการประเมิน
จิากหัวหน้าหน่วย์งาน
 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 กลุั�มวิชาการบริหารธุรกิจิ
631401 คัวามรู้เกี�ยวก่บธุรกิจิเบ่�องต้นุ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Business) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักเบื�องต้นเกี�ย์วกับธุ์รกิจิ	ประเภที่ของธ์รุกิจิ	ร้ปแบบของการ
ดำาเนินธ์ุรกิจิ	โดย์เน้นถึึงการดำาเนินธ์ุรกิจิออนไลน์	สิั�งแวดล้อมที่ี�มีผลต่อ
การดำาเนินธุ์รกิจิ	จิริย์ธ์รรมและค์วามรับผิดชีอบต่อสัังค์มของธ์ุรกิจิ	งาน
หลักในธุ์รกิจิ	ได้แก่	การบัญชีี	การเงิน	การตลาด	การบริหารงานที่รัพัย์ากร
มนุษย์์	การจัิดองค์์กร	และธุ์รกิจิระหว่างประเที่ศ
 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 อุตสูาหกรรมการทั่�องเทีั่�ยวแลัะการโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Hotel and Travel Industry) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 พััฒนาการของการที่่องเที่ี�ย์วและโรงแรม	ประเภที่และระดับ
ต่างๆ	ของโรงแรม	โค์รงสัร้าง	และการดำาเนินการของฝั�าย์บริการต่างๆ	
ค์วามสัำาคั์ญและผลกระที่บของการท่ี่องเทีี่�ย์วและโรงแรมต่อเศรษฐกิจิ	
สัังค์ม	การเมืองและสิั�งแวดล้อม	ลักษณะของอุตสัาหกรรมการที่่องเที่ี�ย์ว
และการโรงแรม	องค์์ประกอบและปัจิจัิย์สันับสันุน	นโย์บาย์การสั่งเสัริม
การที่่องเทีี่�ย์วของรัฐ	ที่ิศที่างและแนวโน้มของการที่่องเที่ี�ย์วและการ
โรงแรมในอนาค์ต	มีการด้งานนอกสัถึานทีี่�
 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 การสู่�อสูารทั่างธุรกิจิแลัะการประชาสู่มพ่นุธ์ 3(3-0-6) 
 (Business Communication and Public Relations) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 โค์รงสัร้าง	หน้าทีี่�ต่าง	ๆ	ของการสืั�อสัารที่างธ์ุรกิจิและการ
ประชีาสััมพัันธ์์	อุปสัรรค์ของการสืั�อสัารและแนวที่างแก้ไข	ร้ปแบบการ
สืั�อสัารในองค์์การ	การสืั�อสัารในภาวะวิกฤต	และเที่ค์นิค์ในการติดต่อใน
สัังค์มและวงการธ์ุรกิจิ	กระบวนการประชีาสััมพัันธ์์	ภาพัลักษณ์องค์์การ	
และเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีในการประชีาสััมพัันธ์์
 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.
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1.3 กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก
631501 ภาษาอ่งกฤษเพ่�อธุรกิจิการบริการ3 (3-0-6)
 (English for Hospitality and Management) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631101	ทัี่กษะการฟััง-การพ้ัดภาษาอังกฤษ	
	 การใช้ีทัี่กษะการฟััง	พ้ัด	อ่าน	และเขีย์นภาษาอังกฤษทีี่�ใช้ีใน
ธุ์รกิจิการบริการ	ศัพัท์ี่และสัำานวนทีี่�ใช้ีในงานบริการทีี่�เกี�ย์วข้อง	อาทิี่	การ
จิองห้องพััก	การลงที่ะเบีย์นเข้าพััก	การบริการอาหารและเค์รื�องดื�ม	การ
บริการอื�นๆ	ของโรงแรม	และการด้งานโรงแรม
 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 ภาษาอ่งกฤษเพ่�อธุรกิจิการทั่�องเทีั่�ยว 3(3-0-6)
 (English for Tourism Business) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631101	ทัี่กษะการฟััง-การพ้ัดภาษาอังกฤษ
	 ค์ำาศัพัท์ี่	 สัำานวน	 และข้อม้ลเกี�ย์วกับแหล่งท่ี่องเทีี่�ย์ว	
ประวัติศาสัตร์	วัฒนธ์รรม	และประเพัณีของไที่ย์และต่างประเที่ศ	การใช้ี
ภาษาอังกฤษเพืั�อการสืั�อสัารและการนำาเสันอข้อม้ลในบริบที่ของการท่ี่อง
เทีี่�ย์ว	รวมถึึงการฝึักภาค์สันาม
 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 ภาษาอ่งกฤษสูำาหร่บการติดต�องานุ 3(3-0-6)
 (English for Professional Contacts) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การใช้ีภาษาอังกฤษอย่์างมีประสิัที่ธิ์ภาพัในการนำาเสันอข้อม้ล	
การติดต่อกับหน่วย์งานและบุค์ค์ลทัี่�วไป	การแจ้ิงข่าวสัารและข้อม้ลทีี่�ถ้ึก
ต้อง	การจัิดการกับปัญหาการร้องเรีย์น	การศึกษาการดำาเนินงานด้าน
พิัธี์การต้อนรับ
 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 ภาษาอ่งกฤษเพ่�อวิชาชีพม่คัคุัเทั่ศึก์ 3(3-0-6)
 (English for Tourist Guides) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศัพัท์ี่	 สัำานวน	 และร้ปแบบภาษาอังกฤษทีี่�ใช้ีสันที่นาใน
สัถึานการณ์เฉพัาะและการให้ข้อม้ลทีี่�เกี�ย์วกับแหล่งท่ี่องเทีี่�ย์วทีี่�สัำาคั์ญใน
ประเที่ศไที่ย์	การให้ข้อม้ลเฉพัาะด้าน	เช่ีน	ด้านโบราณค์ดี	ศิลปวัฒนธ์รรม
	การอา่นเอกสัารนำาเที่ี�ย์ว	การโฆ่ษณาประชีาสััมพัันธ์์	การใช้ีภาษาองักฤษ
เพืั�อการเจิรจิาต่อรอง	งานโรงแรม	การขนสั่ง	สัินค์้าปลอดภาษี	และการ
จิองห้องพััก	
 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 ภาษาอ่งกฤษเพ่�อการเจิรจิาต�อรองทั่างธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (English for Business Negotiation) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การพ้ัดภาษาอังกฤษทีี่�ถ้ึกต้องเหมาะสัมในสัถึานการณ์ที่างธุ์รกิจิ
	การสืั�อสัารที่างสัังค์มกับเพืั�อนร่วมงาน	และผ้้มาติดต่อ	การเข้าร่วมการ
ประชุีมและการเจิรจิาที่างธุ์รกิจิ	การนำาเสันองานทีี่�สัามารถึจ้ิงใจิและให้
ข้อม้ลที่างธุ์รกิจิ
 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 ภาษาอ่งกฤษสูำาหร่บเลัขานุุการในุองค์ักรข้ามชาติ 3(3-0-6)
 (English for Secretary in Multinational Corporations) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศัพัท์ี่และสัำานวนทีี่�ใช้ีในงานเลขานุการในวงการธุ์รกิจิข้ามชีาติ	
การพ้ัดคุ์ย์ที่างโที่รศัพัท์ี่	การนัดหมาย์	การโต้ตอบที่างจิดหมาย์และอีเมล
ล์	การต้อนรับแขกทีี่�ได้นัดหมาย์และไม่ได้นัดหมาย์	การจัิดเตรีย์มการเดิน
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ที่างธุ์รกิจิ	การจัิดเตรีย์มและจิดราย์งานการประชุีม
 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 ภาษาอ่งกฤษเพ่�อธุรกิจิการบินุ 3(3-0-6)
 (English for Airline Business) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์ำาศัพัท์ี่	สัำานวน	เกี�ย์วกับงานบริการภาค์พืั�นดิน	บนเค์รื�องบิน
และในสันามบิน	ฝึักใช้ีภาษาเพืั�อการสืั�อสัารในสัถึานการณ์ต่างๆ	การ
ประชีาสััมพัันธ์์ในสันามบิน	การแก้ปัญหาการสัำารองทีี่�นั�ง	การบริการเช็ีค์
อินและขึ�นเค์รื�องบิน	การต้อนรับผ้้โดย์สัารขาเข้าและขาออก
	 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 ว่ฒนุธรรมชนุชาติทีั่�ใช้ภาษาอ่งกฤษ 3(3-0-6)
 (English Speaking Cultures) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 สัังค์ม	วิถึีชีีวิต	การศึกษาและวัฒนธ์รรมของประเที่ศทีี่�ใช้ีภาษา
อังกฤษ
 Society, way of life, education and culture of English-
speaking countries.

631509 การโต้วาทีั่ภาษาอ่งกฤษ 3(2-2-5)
 (English Debate) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631101	ทัี่กษะการฟััง-การพ้ัดภาษาอังกฤษ
	 หลักการและเที่ค์นิค์การโต้วาทีี่และฝึักโต้วาทีี่ในหัวข้อต่างๆ	เป็น
ภาษาองักฤษและพััฒนาภาษาที่ี�ใช้ีอย์า่งมหีลักการและเหตผุล	มีการศึกษา
ด้งานการแข่งขันการโต้วาทีี่ภาษาอังกฤษนอกสัถึานทีี่�

	 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 การศึึกษาอิสูระ 3(3-0-6)
 (Independent Study) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 สัอบผ่านราย์วิชีาในหมวดวิชีาเฉพัาะไม่น้อย์กว่า	60	หน่วย์กิต
	 การค้์นค์ว้าด้านการใช้ีภาษา	การอ่าน	การเขีย์น	การแปล	การ
ฟััง-พ้ัด	ตามค์วามสันใจิและค์วามถึนัดของผ้้เรีย์นในบริบที่ที่างธุ์รกิจิ	และ
ได้รับอนุมัติจิากอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาและนำาผลการศึกษาค้์นค์ว้ามาเสันอใน
ร้ปแบบของสัารนิพันธ์์
 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 ภาษาอ่งกฤษสูำาหร่บสู่�อสูารมวลัชนุ 3(3-0-6)
 (English for Mass Media) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์ำาศัพัท์ี่	สัำานวนภาษาอังกฤษร้ปแบบต่างๆ	สัำาหรับงาน
หนังสืัอพิัมพ์ัและโที่รทัี่ศน์	การเสันอข่าว	การเขีย์นข่าว	และเขีย์นค์อลัมน์
ต่างๆ	สัำาหรับหนังสืัอพิัมพ์ั	การเขีย์นหัวเรื�อง	และการเขีย์นบที่วิจิารณ์
 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 ภาษาอ่งกฤษในุฐานุะทีั่�เป็นุภาษาโลัก 3(3-0-6)
 (Global English) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ดเกี�ย์วกับภาษาอังกฤษในฐานะทีี่�เป็นภาษานานาชีาติ	หรือ
ภาษากลางของโลก	บที่บาที่	สัถึานะและค์วามเป็นไปของภาษาอังกฤษใน
หลากหลาย์มิติ	และบริบที่การใช้ี	การใช้ีภาษาอังกฤษในเอเชีีย์ตะวันออก
เฉีย์งใต้	อเมริกาและย์โุรป
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	 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 ภาษาอ่งกฤษในุองค์ักรข้ามชาติ 3(3-0-6)
 (English in Multinational Corporations) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การใช้ีภาษาอังกฤษเชิีงธุ์รกิจิในวงการธุ์รกิจิข้ามชีาติ	ตลาดการ
ค้์า	การเงินระหว่างประเที่ศ	การสัร้างสััมพัันธ์ภาพั	และการเจิรจิาต่อรอง
ที่างธุ์รกิจิ
 Business English used in multinational corporations; 
trade	markets;	international	finance;	business	networking	and	
negotiation.

631514 ภาษาอ่งกฤษเพ่�อการสู่�อสูารในุองค์ักร 3(3-0-6)
 (English for Organizational Communication) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศัพัท์ี่	สัำานวน	และหลกัการใช้ีภาษาองักฤษ	เพืั�อค์วามเข้าใจิการ
สืั�อสัารในองค์์กร	การแนะนำาองค์์กร	การอ่านแผนภ้มิ	กราฟั	ตาราง	และ
สัถิึติที่างธุ์รกิจิ	การนำาเสันองานของหน่วย์งานภาย์ในองค์์กร
 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 วิชาโทั่
  1.4.1 ภาษาฝร่�งเศึสู

631601 ภาษาฝร่�งเศึสู 1 3(3-0-6)
  (French 1)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
		 โค์รงสัร้างไวย์ากรณ์ภาษาฝัรั�งเศสัขั�นพืั�นฐาน	เน้นทัี่กษะทัี่�ง	4			
การฟััง	การพ้ัด	การอ่าน	และการเขีย์น	เพืั�อการสืั�อสัารในชีีวิตประจิำาวัน		
 French grammatical structures with an emphasis on 
listening, speaking, reading and writing skills for communication 
in daily life.

631602 ภาษาฝร่�งเศึสู 2  3(3-0-6) 
  (French 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 โค์รงสัร้างภาษาฝัรั�งเศสั	ประโย์ค์และสัำานวนเพิั�มเติม	ทัี่กษะ 
ทัี่�ง	4	โดย์เน้นการฟััง	การพ้ัด	การสันที่นาโตต้อบตามสัถึานการณที์ี่�กำาหนด
เพืั�อเรีย์นร้้วัฒนธ์รรมของชีาวฝัรั�งเศสั
 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 ภาษาฝร่�งเศึสู 3  3(3-0-6) 
  (French 3)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 โค์รงสัร้างภาษาฝัรั�งเศสั	ประโย์ค์และสัำานวนเพิั�มเติม	ทัี่กษะทัี่�ง	4	
โดย์เน้นการอ่าน	การเขีย์น	บที่ค์วามประเภที่ต่างๆ	ในชีีวิตประจิำาวัน
 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 ว่ฒนุธรรมฝร่�งเศึสู  3(3-0-6) 
  (French Culture)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ประเที่ศฝัรั�งเศสัปัจิจุิบันที่างด้านสัังค์ม	ชีีวิตค์วามเป็นอย์้่	และ
วัฒนธ์รรม	ขนบธ์รรมเนีย์ม	
 The current French society, way of life, tradition and 
culture.

631605 สูนุทั่นุาภาษาฝร่�งเศึสู  3(3-0-6) 
  (French Conversation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 สันที่นาภาษาฝัรั�งเศสัโดย์เน้นเนื�อหาการสืั�อสัารเบื�องต้นทีี่�ใช้ีใน
การโต้ตอบ	และแสัดงค์วามคิ์ดเห็นต่อเรื�องราวในชีีวิตประจิำาวัน	การติดต่อ
งานในโอกาสัต่างๆ	โดย์เน้นการออกเสีัย์งและการใช้ีภาษาทีี่�ถ้ึกต้อง
 French conversation with an emphasis on basic 
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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 ภาษาฝร่�งเศึสูธุรกิจิ  3(2-2-5) 
  (Business French)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631603	ภาษาฝัรั�งเศสั	3
		 	โค์รงสัร้าง	ศัพัท์ี่	สัำานวน	เกี�ย์วกับภาษาฝัรั�งเศสัธุ์รกิจิ	และทัี่กษะ
การฟััง	การพ้ัด	การอ่าน	การเขีย์น	เกี�ย์วกับธ์ุรกิจิแขนงต่างๆ	เพืั�อการ
สืั�อสัารที่างธุ์รกิจิอย่์างเหมาะสัม	
  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.

631607 ภาษาฝร่�งเศึสูเพ่�อการทั่�องเทีั่�ยว  3(2-2-5) 
 (French for Tourism)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631603	ภาษาฝัรั�งเศสั	3
		 ภาษาฝัรั�งเศสัเพืั�อการสืั�อสัารด้านการท่ี่องเทีี่�ย์ว	ศัพัท์ี่	สัำานวนทีี่�
เกี�ย์วกับการท่ี่องเทีี่�ย์วในประเที่ศไที่ย์	เช่ีน	สัถึานทีี่�ท่ี่องเที่ี�ย์ว	วัฒนธ์รรม
ประเพัณีไที่ย์	
 French vocabulary and expressions for tourism in 
Thailand with an emphasis on tourist attractions and Thai 
culture. 

631608 ภาษาฝร่�งเศึสูเพ่�อการโรงแรม  3(2-2-5) 
  (French for Hotel Services)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631603	ภาษาฝัรั�งเศสั	3
	 ทัี่กษะการฟััง	พ้ัด	อ่าน	เขีย์น	ภาษาฝัรั�งเศสั	รวมทัี่�งศัพัท์ี่	สัำานวน
ทีี่�ใช้ีในธุ์รกิจิการโรงแรม	มีการด้งานนอกสัถึานทีี่�
  The four skills of listening, speaking, reading and 
writing in French and English expressions used in the hotel 

industry, including a study tour. 

631609 การอ�านุภาษาฝร่�งเศึสู  3(3-0-6) 
  (French Reading)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631603	ภาษาฝัรั�งเศสั	3
	 หลักการอ่านเบื�องต้น	เที่ค์นิค์ในการหาค์วามหมาย์ของค์ำาศัพัท์ี่
จิากบริบที่	การอ่านจัิบใจิค์วาม	และการอ่านข้อค์วามที่ี�คั์ดเลือกจิากงาน
เขีย์นประเภที่ต่างๆ	เช่ีน	บที่ค์วาม	ข่าว	และ	สืั�อสิั�งพิัมพ์ั	ประเภที่ต่างๆ
 Fundamentals of reading in context; reading for 
comprehension and selected various writings, such as news, 
articles and printed media types.

631610 การแปลัภาษาฝร่�งเศึสู  3(3-0-6) 
  (French Translation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631603	ภาษาฝัรั�งเศสั	3
		 หลักการแปลประโย์ค์และข้อค์วามสัั�นๆ	จิากภาษาฝัรั�งเศสัเป็น
ภาษาไที่ย์	และภาษาไที่ย์เป็นภาษาฝัรั�งเศสั	โดย์เน้นการสืั�อค์วามหมาย์
และค์วามถ้ึกต้องตามโค์รงสัร้างภาษา
 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 ภาษาญี�ปุ�นุ 
631701 ภาษาญี�ปุ�นุ 1  3(3-0-6)
  (Japanese 1)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การศึกษาเพืั�อได้ทัี่กษะฟััง	พ้ัด	อ่าน	เขีย์น	ประโย์ค์ภาษาญี�ปุ�น
ขั�นพืั�นฐาน	และสัำานวนที่ี�ใช้ีในชีีวิตประจิำาวัน	ค์ำาศัพัท์ี่และร้ปประโย์ค์เพืั�อ
เสัริมสัร้างค์วามสัามารถึการเขีย์นและอ่านอักษรฮิรางานะและค์ะตะ
ค์ะนะ
 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 

642



sentence patterns in order to enhance the competence to 
write and read Hiragana and Katakana characters.

631702 ภาษาญี�ปุ�นุ 2  3(3-0-6)
  (Japanese 2)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ฝึักทัี่กษะฟััง	พ้ัด	อ่าน	เขีย์น	ประโย์ค์ภาษาญี�ปุ�นขั�นพืั�นฐานเพิั�ม
ขึ�นตามสัถึานการณ์ต่างๆ	ในชีีวิตประจิำาวันโดย์เรีย์นค์ำาศัพัท์ี่และร้ป
ประโย์ค์ใหม่	และศึกษาอักษรคั์นจิิ	เพิั�มประมาณ	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 ภาษาญี�ปุ�นุ 3 3(3-0-6)
  (Japanese 3)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ฝึักทัี่กษะฟััง	พ้ัด	อ่าน	เขีย์น	ประโย์ค์ภาษาญี�ปุ�นขั�นพืั�นฐานเพิั�ม
ขึ�นตามสัถึานการณ์ต่างๆ	ในชีีวิตประจิำาวันโดย์เรีย์นค์ำาศัพัท์ี่และร้ป
ประโย์ค์ใหม่	และศึกษาอักษรคั์นจิิ	เพิั�มประมาณ	60	ตัว	และเขีย์นบันทึี่ก
ประจิำาด้วย์ประโย์ค์ทีี่�คิ์ดด้วย์ตัวเอง
 Practice in listening, speaking, reading and writing skills, 
through further learning of basic Japanese sentences and 
phrases 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 สูนุทั่นุาภาษาญี�ปุ�นุ 1 3(3-0-6)
  (Japanese Conversation 1)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ฝึักสันที่นาภาษาญี�ปุ�นในสัถึาการณ์ต่างๆโดย์เน้นค์วามหมาย์
และการใช้ีภาษาทีี่�ถ้ึกต้อง	นอกจิากนี�เรีย์กค์ำาศัพัท์ี่	ร้ปประโย์ค์และอักษร
คั์นจิิใหม่ต่อ	เพืั�อทีี่�จิะเพิั�มค์วามสัามารถึการสันที่นา

 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 สูนุทั่นุาภาษาญี�ปุ�นุ 2 3(3-0-6)
  (Japanese Conversation 2)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631704	สันที่นาภาษาญี�ปุ�น	1
	 ฝึักสันที่นาภาษาญี�ปุ�นโดย์เน้นการสืั�อสัารได้จิริงในสัถึานการณ์
ต่างๆ	ในชีีวิตประจิำาวัน	และฝัึกอธ์ิบาย์ตามหัวข้อต่างๆ	เช่ีน	วัฒนธ์รรม
และภ้มิศาสัตร์	นอกจิากนี�เรีย์นค์ำาศัพัท์ี่	ร้ปประโย์ค์และอักษรคั์นจิิเพิั�ม
เติม	เพืั�อทีี่�จิะเพิั�มค์วามสัามารถึการสันที่นา
 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 การอ�านุแลัะรายงานุภาษาญี�ปุ�นุ  3(3-0-6)
  (Japanese Reading and Reporting)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631703	ภาษาญี�ปุ�น	3
	 ฝึักทัี่กษะการอ่านบที่คั์ดสัรรภาษาญี�ปุ�นในหัวข้อต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์ว
กับวัฒนธ์รรม	สัังค์ม	และประวัติศาสัตร์และฝัึกจิับใจิค์วามสิั�งที่ี�อ่าน	
นอกจิากนี�เรีย์นร้ค้์ำาศัพัท์ี่	ร้ปประโย์ค์และอักษรคั์นจิิเพิั�มเตมิ	เพืั�อที่ี�จิะเพิั�ม
ค์วามสัามารถึการอ่าน
 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.
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631707 การเขียนุภาษาญี�ปุ�นุ  3(3-0-6)
  (Japanese Writing)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631703	ภาษาญี�ปุ�น	3
	 ศึกษาหลักการเขีย์นเบื�องต้น	ฝึักเขีย์นภาษาญี�ปุ�นในหัวข้อต่างๆ	
โดย์ใช้ีค์ำาศัพัท์ี่และสัำานวนในการใช้ีประโย์ค์ทีี่�ถ้ึกต้อง	นอกจิากนี�เรีย์นค์ำาศัพัท์ี่
ร้ปประโย์ค์	และอักษรคั์นจิิเพิั�มเติม	เพืั�อเพิั�มค์วามสัามารถึการเขีย์น
 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 การแปลัภาษาญี�ปุ�นุ  3(3-0-6)
  (Japanese Translation)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631703	ภาษาญี�ปุ�น	3
	 ศึกษาหลักการแปลเบื�องต้น	ฝึักทัี่กษะการแปลประโย์ค์	ขอ้ค์วาม
สัั�นๆ	และข่าวจิากภาษาญี�ปุ�นเป็นภาษาไที่ย์	และจิากภาษาไที่ย์เป็นภาษา
ญี�ปุ�น	โดย์เน้นการสืั�อค์วามหมาย์และการใช้ีภาษาทีี่�ถ้ึกต้อง	นอกจิากนี�
เรีย์นค์ำาศัพัท์ี่	ร้ปประโย์ค์	และอักษรคั์นจิิเพิั�มเติม	เพืั�อทีี่�จิะเพิั�มค์วาม
สัามารถึ	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 ภาษาญี�ปุ�นุธุรกิจิ  3(2-2-5)
  (Business Japanese)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 631703	ภาษาญี�ปุ�น	3
	 ศึกษาศัพัท์ี่	สัำานวนและการใช้ีภาษาญี�ปุ�นในวงการธ์รุกิจิ	ศึกษา
ประเพัณีปฏิิบัติและมารย์าที่ในการติดต่อธุ์รกิจิกับชีาวญี�ปุ�น	เน้นการใช้ี
ศัพัท์ี่ธ์รุกิจิในการราย์งานการประชุีม	การเขีย์นจิดหมาย์ธ์รุกิจิ	และการใช้ี

ค์อมพิัวเตอร์ภาษาญี�ปุ�น
 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 ภาษาญี�ปุ�นุเพ่�อการทั่�องเทีั่�ยว 3(3-0-6)
  (Japanese for Tourism)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 631703	ภาษาญี�ปุ�น	3
	 ศึกษาศัพัท์ี่ญี�ปุ�น	สัำานวนภาษาญี�ปุ�น	ทีี่�ใช้ีในธุ์รกิจิการท่ี่องเทีี่�ย์ว
	ตลอดถึึงงานบริการต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับงานท่ี่องเทีี่�ย์ว	และฝึักพ้ัดใน
สัถึานการณจ์ิำาลองเสัมอืนจิรงิ	ของผ้ใ้ห้บรกิารและผ้ใ้ช้ีบรกิาร	มกีารด้งาน
นอกสัถึานทีี่�
 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. หมวดวิชาเล่ัอกเสูรี
631801 ภาษาอ่งกฤษจิากสู่�อบ่นุเทิั่ง 3(3-0-6)
  (Edutainment English)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ภาษาอังกฤษจิากสืั�อต่างๆ	เช่ีน	หนังสืัอพิัมพ์ั	นิตย์สัาร	อิน
เที่อร์เนต	สัารค์ด	ีค์ลิปวีดีโอ	เพัลง	ภาพัย์นตร์	สืั�อโฆ่ษณาที่างที่วีี	เพืั�อเรีย์น
ร้้ค์ำาศัพัท์ี่	การสืั�อค์วามหมาย์	ฝึักการอ่านและฟัังเพืั�อจัิบใจิค์วาม
 English learning for communication through media 
concerning newspapers, magazines, internet, documentaries, 
video clips, songs, movies, commercials, reading and listening 
for main idea.
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631802 ภาษาอ่งกฤษจิากสู่�ออินุเทั่อร์เนุต 3(3-0-6)
  (Internet English)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาการใช้ีอินเที่อร์เนต	การค้์นค์ว้าแหล่งข้อม้ลที่างอิน
เที่อร์เนตเกี�ย์วกับไวย์ากรณ์	การอ่าน	การเขีย์น	การฟัังและการพ้ัด	
กิจิกรรมเสัริมทัี่กษะภาษาอังกฤษ	มารย์าที่และการเขีย์นจิดหมาย์
อิเล็กที่รอนิกส์ั	ฝึักปฏิิบัติจิากบที่เรีย์นต่างๆ	ในอินเที่อร์เนต
 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 ธุรกิจิการบินุ  3(3-0-6)
  (Airline Business)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ข้อม้ลเบื�องต้นเกี�ย์วกับกับธุ์รกิจิการบิน	บุค์ค์ลากรในสัาย์อาชีีพั
การบิน	ทัี่�งบนเค์รื�องบิน	และภาค์พืั�นดิน	ขบวนการบริหารงานบริการ	เช่ีน
	อาหารและเค์รื�องดื�ม	ค์วามปลอดภัย์ในธุ์รกิจิการบิน	งานอื�นๆ	ทีี่�เกี�ย์วขอ้ง
	รวมไปถึึงค์วามเชืี�อมโย์งของธุ์รกิจิการบินในระดับนานาชีาติ	
 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 เทั่คันิุคัการจ่ิดสู่มมนุา 3(3-0-6)
  (Seminar Techniques)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 หลักการจัิดประชุีมสััมมนา	ขั�นตอน	ร้ปแบบ	เอกสัาร	สัถึานทีี่�	
วัสัดุอุปกรณ์ในการประชุีมสััมมนา	การฝึักปฏิิบัติการประชุีมสััมมนา
	 Principles	of	seminar	techniques;	procedures,	forms,	
handouts, venues, materials, and facilities in seminar; practice 
for conducting seminars.

631805 คัวามรู้ท่ั่�วไปเกี�ยวก่บประชาคัมอาเซียนุ  3(3-0-6)
  (Introduction to ASEAN Community)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ประวัติค์วามเป็นมา	ค์วามสัำาคั์ญ	วิวัฒนาการของกลุ่มอาเซีีย์น
ส่้ัการเป็นประชีาค์มอาเซีีย์น	การดำาเนินงานของประชีาค์ม	การเมืองและ
ค์วามมั�นค์งอาเซีีย์น	การจัิดตั�งเขตการค้์าเสัรี	และสัภาพัเศรษฐกิจิพืั�นฐาน
ของประชีาค์มอาเซีีย์น
	 History;	significance;	evolution	of	ASEAN	group	
member into ASEAN community; ASEAN Political and Security 
Community; ASEAN Free Trade Area; ASEAN basic economy.

631806 ภาษาแลัะว่ฒนุธรรมอาเซียนุ 3(3-0-6)
  (ASEAN Languages and Cultures)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ค์วามร้้และค์วามเข้าใจิเกี�ย์วกับวัฒนธ์รรมอาเซีีย์น	ค์วามหลาก
หลาย์ของภาษาในกลุ่มประเที่ศอาเซีีย์น	ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพัาะ
ที่างด้านค์วามคิ์ด	ค่์านิย์มซึี�งแสัดงออกผ่านภาษาวรรณกรรม	และงาน
เขีย์นอันจิะมีส่ัวนเสัริมสัร้างค์วามเข้าใจิวัฒนธ์รรมอาเซีีย์นโดย์รวม
 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. 

สูาขาวิชาเทั่คัโนุโลัยีดิจิิท่ั่ลัแลัะนุว่ตกรรม
หมวดวิชาเฉพาะพ่�นุฐานุ                                                                       
กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างคัณิตศึาสูตร์แลัะวิทั่ยาศึาสูตร์ 
	 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

632109 คัณิตศึาสูตร์สูำาหร่บเทั่คัโนุโลัยีดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Mathematics for Digital Technology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์ณิตศาสัตร์และสััญลักษณ์ทีี่�เกี�ย์วข้อง	แนวคิ์ดพืั�นฐานของ
ภาษา	ไวย์กรณ์	ที่ฤษฎีีกราฟั	ต้นไม้	และการค้์นหาโดย์ต้นไม้	ที่วิภาค์	ที่วิ
ตรรก	ฟัังก์ชัี�นตรรก	พีัชีค์ณิตแบบบ้ลีน	พีัชีค์ณิตของเซีที่ค์วามสััมพัันธ์์	
วงจิรตรรก	พีัชีค์ณิตของเซีที่และสัาย์อักขระกลุ่มและกลุ่มย์อ่ย์	ฟัังก์ชัี�นใน
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ร้ปค์วามสััมพัันธ์์	สัมการผลต่างและฟัังก์ชัี�นเวีย์นเกิด	 Mathematical		
 preliminaries, notation, and basic concepts 
languages,	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.	

632110 สูถิีติสูำาหร่บเทั่คัโนุโลัยีดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Statistics for Digital Technology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามน่าจิะเป็น	ค์วามน่าจิะเป็นแบบเงื�อนไข	การแจิกแจิง
ค์วามน่าจิะเป็นแบบต่อเนื�องและแบบไม่ต่อเนื�องของตัวแปรสุ่ัม	การ 
กระจิาย์แบบปกติและแบบปัวซีอง	การใช้ีสัถิึติเชิีงอนุมานที่ี�เกี�ย์วข้องกับ
การสุ่ัมตัวอย่์าง	การที่ดสัอบสัมมติฐาน	และการประมาณค่์าพัารามิเตอร์
การวิเค์ราะห์ค์วามแปรปรวน	การวิเค์ราะห์แบบถึดถึอย์และสัหสััมพัันธ์์	
การประย์ุกต์	ใช้ีวิธี์ที่างสัถิึติ
 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. 

632111 พ่�นุฐานุเทั่คัโนุโลัยีดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Technology Fundamentals)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
								 ค์อมพิัวเตอร์ฮาร์ดแวร์	โค์รงสัร้างค์อมพิัวเตอร์	โค์รงสัร้างเชิีง
ตรรกะ	โค์รงสัร้างที่างกาย์ภาพั	กฎีของมัวร์	บิต	ไบต์	ไบนารี�	และการแที่น
ข้อม้ล	อนาล็อกกับดิจิิตอล	การพิัจิารณาที่างเลือก	ซีอฟัต์แวร์	อัลกอริทึี่ม
ปัญหาย์ากและซัีบซ้ีอน	ภาษาโปรแกรมและการเขีย์นโปรแกรม	ที่รัพัย์สิ์ัน
ที่างปัญญา	ค์วามเป็นมาตรฐาน	โอเพั่นซีอร์สั	ระบบซีอฟัต์แวร์	ระบบ
ปฏิิบัติการ	ระบบไฟัล์	ระบบดิสัก์	การประยุ์กต์ใช้ีงาน	เรีย์นร้้การโปรแกรม
	แนวคิ์ดการเขีย์นโปรแกรมภาษา		การสืั�อสัารและเค์รือข่าย์	อินเตอร์เนต
	ชืี�อโดเมนและทีี่�อย์้่	ลิขสิัที่ธิ์�บนอินเที่อร์เน็ต	อินเที่อร์เน็ตของสัรรพัสิั�ง		
เวิลด์ไวด์เว็บ	ค์วามปลอดภัย์ของเว็บ	ข้อม้ลและสัารสันเที่ศ	การค้์นหา	

การติดตาม	สัังค์มออนไลน์	การขุดและรวบรวมข้อม้ล	การประมวลผล
แบบค์ลาวด์	ค์วามเป็นส่ัวนตัวและค์วามปลอดภัย์	การอ่านรหัสั	การไม่
เปิดเผย์ตัวตน	
 Hardware, Computer Structure, Logical Construction, 
Physical	Construction,	Moore’s	Law,	Bits,	Bytes,	Binary,	and	
Representation of Information, Analog versus Digital, Analog-
Digital Conversion, Branch instructions, Software, Algorithms, 
Hard Problems and Complexity, Programming and Programming 
Languages, Intellectual Property, Standards, Open Source, 
Software	Systems,	Operating	Systems,	File	Systems,	Disk	file	
systems, Applications, Learning to Program, Programming 
Language Concepts, Communications and Networks, The 
Internet, Domain Names and Addresses, Copyright on the 
Internet, The Internet of Things, The World Wide Web, Web 
Security, Data and Information, Search, Tracking, Social 
Networks,	Data	Mining	and	Aggregation,	Cloud	Computing,	
Privacy and Security, Cryptography, Anonymity.

632112 โคัรงสูร้างข้อมูลัแลัะอ่ลักอริธึม 3(3-0-6)
 (Data Structures and Algorithms)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 บที่บาที่ของอัลกอริธึ์มทีี่�ใช้ีในกระบวนการแก้ปัญหา	โค์รงสัร้าง
ข้อม้ล	แถึวลำาดับ	สัาย์ข้อม้ล	ราย์การโย์งสัแตค์	คิ์ว	ที่รี	ไบนารีที่รี	กราฟั	
การเรีย์งลำาดับข้อม้ล	และการค์้นหาข้อม้ล	กลย์ุที่ธ์์ในการแก้ปัญหา	การ
วิเค์ราะหค์์วามซีบัซีอ้นของขั�นตอนวธีิ์	การออกแบบขั�นตอนวธีิ์สัำาหรบัการ
แก้ปัญหา	ประเภที่ของขั�นตอนวิธี์ที่างค์อมพิัวเตอร์								
 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.
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กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างเทั่คัโนุโลัยี 
									 	 	จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

632113 การสูร้างภาวะผู้นุำาแลัะการจ่ิดการทีั่มงานุ  
 ยุคัดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Leadership Creation and Teamwork    
 Management in Digital Era)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษากระบวนการสัร้าง	วางแผน	และพััฒนาสัร้างสัรรค์์ให้	
เกิดคุ์ณลักษณะทีี่�ดีของผ้้นำา	เสัริมสัร้างที่ฤษฎีีการปฏิิบัติ	การใช้ีอานาจิ	
หน้าทีี่�และการจัิดการเชิีงรุกต่อการเปลี�ย์นแปลงและการตัดสิันใจิอย์่างมี	
ประสิัที่ธิ์ภาพั	พัร้อมออกแบบวางแผน	วิธี์การที่างเลือกในการจิัดการ 
ทีี่มงาน	สัร้างสัรรค์์ให้เกิดการพััฒนาทีี่มงาน	พัร้อมกับขจัิดค์วามขัดแย์้ง
ใน	ทีี่ม	ปัญหาในการสัร้างทีี่มงานและแนวที่างแก้ไข	ภาย์ใต้คุ์ณธ์รรมและ
จิรรย์าบรรณของวิชีาชีีพั
 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.

632114 การจ่ิดการเทั่คัโนุโลัยีดิจิิท่ั่ลัเชิงธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Digital Technology Management for Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาการนำาระบบสัารสันเที่ศดิจิิทัี่ลต่างๆ	ทีี่�ใช้ีในการประกอบ
การธุ์รกิจิมาประย์ุกต์ใช้ีที่างการบริหารให้ค์รอบค์ลุมเนื�อหาวิชีาพืั�นฐาน
ของ	ระบบสัารสันเที่ศดจิิิทัี่ลที่างการจิดัการ	การตัดสิันใจิ	การจัิดการค์วาม
ร้้ของ	องค์์กร	และสัามารถึนำาเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศมาปรับใช้ีกับ	Value	
Chain	ของธ์ุรกิจิ	โดย์แนะนำาให้ร้้จัิกเที่ค์โนโลย์ีต่าง	ๆ	ในเบื�องต้น	อาที่ิ	
ระบบ	e-Commerce	ระบบ	ERP	ระบบ	CRM	ระบบ	Supply	Chain	
Management	การตลาดออนไลน์	โมเดลธุ์รกิจิออนไลน์	และค์วามร้้เบื�อง
ต้นของการนำา	Best	Practice	ด้าน	IT	มาใช้ีบริหารในองค์์กร

 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.

632115 การสู่�อสูารข้อมูลัแลัะเคัร่อข�ายคัอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)
 (Data Communications and Computer Networks)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 องค์์ประกอบของระบบการสืั�อสัารข้อม้ล	ตัวกลางและอุปกรณ์
สัำาหรับการสืั�อสัาร	การสืั�อสัารแบบใช้ีสัาย์และการสืั�อสัารแบบไร้สัาย์	
เที่ค์โนโลย์ด้ีานการสืั�อสัารขอ้ม้ลแบบตา่งๆ	สัถึาปตัย์กรรมการสืั�อสัารและ
โปรโตค์อล	มาตรฐานโอเอสัไอ	โปรโตค์อลทีี่�ใช้ีในเค์รือข่าย์ต่าง	ๆ 	การแก้ไข
ปัญหาในการใช้ีงานเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์				
	 Components	of	data	communication	systems.	Media	
and instruments relevant to data communications. Wired and 
wireless network communication. Types of data communications. 
Computer network architecture. Network protocal. OSI 
standard. Problem solving in computer network services.

632116  หล่ักการเขียนุโปรแกรมคัอมพิวเตอร์  3(0-6-3)
 (Principles of  Computer Programming)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวค์วามคิ์ดพืั�นฐานของภาษาโปรแกรม	การเขีย์นโปรแกรม
โค์รงสัร้าง	ตัวแปร	ตัวปฏิิบัติการ	ฟัังก์ชัีนและหน่วย์รับเข้า/ส่ังออกข้อม้ล
ค์ำาสัั�งค์วบคุ์มและค์ำาสัั�งปฏิิบัติการที่างภาษา	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างตัวแปร
ตัวชีี�	และการใช้ีเนื�อทีี่�ในหน่วย์ค์วามจิำา	ตัวแปร	โลค์อลและโกลบอล	การ
ส่ังค่์าระหว่างฟัังก์ชีัน	สัตริงก์	แฟ้ัมข้อม้ล	การรับเข้า/ส่ังออกข้อม้ล	แถึว
ลำาดับประเภที่มิติเดีย์วและสัองมิติ	การออกแบบและการเขีย์นโปรแกรม
การแก้จุิดบกพัร่องโปรแกรม
 Basic concept on computer language. Structure 
programming, variables, operators, functions, and input/out 
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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. 

632117 ระบบปฏิบ่ติการ  3(3-0-6)
 (Operating Systems)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วิวัฒนาการและบที่บาที่หน้าทีี่�ของระบบปฏิิบัติการ	วิธี์การ
ที่ำางานและส่ัวนประกอบของโปรแกรมค์วบคุ์มระบบ	การที่ำางานทีี่ละ
โปรแกรม	การที่ำางานพัร้อมกันหลาย์โปรแกรม	ระบบการแบ่งเวลา	หน่วย์
ค์วามจิำาชัี�วค์ราว	การจัิดสัรรที่รัพัย์ากรของระบบซึี�งรวมถึึงหน่วย์ค์วามจิำา
โปรเซีสัเซีอร์	อุปกรณ์และแฟัม้ข้อม้ล	ปัญหาพืั�นฐานที่ี�เกี�ย์วกับการที่ำางาน
ของโปรแกรมค์วบค์ุมระบบ	จัิงหวะประสัานงาน	การกำาหนดลำาดับ 
ชัี�นงาน	การแบ่งหน่วย์ค์วามจิำาแบบเสัมือน	การประมวลผลแบบขนาน	
และค์ลาวด์ค์อมพิัวติ�ง
 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 
and clound computing.

632118 โคัรงสูร้างแลัะสูถีาปัตยกรรมคัอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Organization and Architecture)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วิวัฒนาการโค์รงสัร้างระบบค์อมพัิวเตอร์	ระบบตัวเลขที่ี�ใช้ี
แที่นข้อม้ล	ภาษาเค์รื�อง	ภาษาแอสัแซีมบลี	หน่วย์ประมวลผล	การกำาหนด
ทีี่�อย์้่	หน่วย์ค์วามจิำาและลำาดับชัี�นของหน่วย์ค์วามจิำา	หน่วย์ค์วามจิำา	
การนำาเข้าและสัง่ออกขอ้ม้ล	สัถึาปัตย์กรรมค์อมพัวิเตอร	์ระบบการที่ำางาน
แบบมัลติโปรแกรมมิ�ง	มัลติที่าสักิ�งและแบบเสัมือน	
 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.

วิชาเฉพาะด้านุ   
กลุั�มวิชาเทั่คัโนุโลัยีเฉพาะสูาขา                                                 
(1) กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ 
												 	 					จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

632211 การวิเคัราะห์แลัะออกแบบระบบ 3(3-0-6)
 (Systems Analysis and Design)     
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เคัยเรียนุ 
 632116 หล่ักการเขียนุโปรแกรมคัอมพิวเตอร์ แลัะ 
 632112 โคัรงสูร้างข้อมูลัแลัะอ่ลักอริธึม
	 แนวค์วามคิ์ดในการพััฒนาระบบ	ขั�นตอนการวิเค์ราะห์และ
ออกแบบระบบงาน	และเที่ค์นิค์การรวบรวมค์วามต้องการ	วิธี์การ
วิเค์ราะห์ค์วามต้องการเพืั�อการพััฒนาระบบ	แผนภาพัการไหลของข้อม้ล
ส่ัวนเชืี�อมต่อกับผ้้ใช้ี	โค์รงสัร้างข้อม้ล	ผังระบบงาน	การเขีย์นข้อกำาหนด
ซีอฟัต์แวร์	การออกแบบฐานข้อม้ล	การออกแบบส่ัวนติดต่อผ้้ใช้ี	และการ
ออกแบบโมด้ลการที่ำางาน	เที่ค์นิค์และขั�นตอนการที่ดสัอบระบบงาน
 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.

632214 นุว่ตกรรมการประมวลัผลัระด่บองค์ักรเทั่คัโนุโลัยี
 คัลัาวด์แลัะผู้ประกอบการทั่างเทั่คัโนุโลัยี 3(0-6-3)
 (Innovative Enterprise Computing  
 , Cloud Technologies and Technopreneurship)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การจัิดการสัถึาปตัย์กรรมเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศระดบัองค์์กร
ทีี่�ทัี่นสัมัย์	แนวโน้มการประมวลผลระดับองค์์กร	มาตรฐาน	และ	
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สัถึาปัตย์กรรมเชิีงบริการ	ข้อม้ลใหญ่	และเที่ค์โนโลยี์ค์ลาวด์ระดับองค์์กร
ค์วามคิ์ดสัร้างสัรรค์์และกระบวนการสัร้างสัรรค์์นวัตกรรม	นวัตกรรม	
กระบวนการ	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์์	การส่ังเสัริมการพััฒนานวัตกรรมและ	
เที่ค์โนโลย์ใีนองค์์กร	การนำานวัตกรรมและเที่ค์โนโลย์ไีปส่้ัเชิีงพัาณิชีย์	์การ
ระดมเงินทุี่นเพืั�อการพััฒนาเที่ค์โนโลย์ีและนวัตกรรม	การวิจัิย์ประเมิน	
ค์วามเป็นไปได้ที่างธุ์รกิจิ	การตลาดและการเป็นผ้้ประกอบการด้าน	
นวัตกรรมและเที่ค์โนโลย์ี
 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.

632202 การออกแบบแลัะพ่ฒนุาเว็บ 3(0-6-3)
 (Web Design and Development)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 เที่ค์โนโลยี์อินเที่อร์เน็ต	 แนวคิ์ดในการออกแบบเว็บ	
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่างมนุษย์แ์ละค์อมพัวิเตอร์	โค์รงสัร้างของเว็บไซีต์	การจัิด
ที่ำาหน้าเว็บ	และการเชืี�อมโย์ง	การพััฒนาเว็บด้วย์ภาษาและโปรแกรม 
ต่าง	ๆ 	การสัรา้งไดนามกิเว็บ	การใช้ีเฟัรมเวิร์ค์	ภัย์คุ์กค์ามและค์วามมั�นค์ง
ของเว็บไซีต์	การพััฒนาเว็บเพืั�อจัิดการกับข้อม้ล
 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.

632208 ระบบฐานุข้อมูลั  3(0-6-3)
 (Database Systems)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632112	โค์รงสัร้างข้อม้ลและอัลกอริธึ์ม

	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับฐานข้อม้ล	ค์วามเป็นมาและแนวคิ์ด	
ชีนิดของฐานข้อม้ล	การออกแบบฐานข้อม้ลโดย์ใช้ีตัวแบบเอ็นทิี่ตีรีเลชีัน
ชิีพั	การที่ำาบรรทัี่ดฐาน	ฐานข้อม้ลเชิีงสััมพัันธ์์	ภาษาเอสัคิ์วแอล	หลักการ
ระบบจัิดการฐานข้อม้ล	การปฏิิบัติการและการประย์ุกต์ใช้ีระบบจัิดการ
ฐานข้อม้ล
 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.

632215 การพ่ฒนุาโปรแกรมประยุกต์สูำาหร่บอุปกรณ์เคัล่ั�อนุทีั่�  
  3(0-6-3)
 (Mobile Application Programming)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 	เค์ย์เรีย์น	632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 สัถึาปัตย์กรรมของอุปกรณ์เค์ลื�อนทีี่�	การเขีย์นโปรแกรม
สัำาหรับอุปกรณ์เค์ลื�อนทีี่�	การพััฒนาซีอฟัต์แวร์สัำาหรับอุปกรณ์เค์ลื�อนทีี่�	
ออกแบบส่ัวนตดิต่อกับผ้้ใช้ี	โดย์ใช้ีเค์รื�องมอืจิำาลองการที่ำางานบนอปุกรณ์
เค์ลื�อนทีี่�ให้สัามารถึที่ำางานได้บนเค์รื�องไมโค์รค์อมพิัวเตอร์	การแปลงไฟัล์
ไปใช้ีในอุปกรณ์เค์ลื�อนทีี่�	การติดต่อข้อม้ลผ่านเซีอร์ฟัเวอร์จิำาลอง				
	 Mobile	architecture.	Mobile	programming	concept.	
Mobile	application	development.	User-interface	design	by	
simulating	interface	on	microcomputer.	Mobile	data	handling	
through virtual server.

632216 ห่วข้อเฉพาะเกี�ยวก่บเทั่คัโนุโลัยีดิจิิท่ั่ลั 3(0-6-3)
 (Special Topics in Digital Technology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หัวข้อทีี่�น่าสันใจิในปัจิจุิบัน	และแนวโนม้ในอนาค์ตที่ี�เกี�ย์วข้อง
กับเที่ค์โนโลย์ีดิจิิทัี่ล	
 Topics of contemporary and nearby interests  
	 	related	to	digital	technology	fields.
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632217 การวิเคัราะห์ข้อมูลัขนุาดใหญ�แลัะคัลัาวด์คัอมพิวติ�ง  
  3(0-6-3)
 (Big Data Analytics and Cloud Computing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 เค์ย์เรีย์น	632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพัวิเตอร	์และ
		 632112	โค์รงสัร้างข้อม้ลและอัลกอริธึ์ม
	 การวิเค์ราะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่	ภาพัรวมข้อม้ลขนาดใหญ่	
โค์รงสัร้างข้อม้ล	วิที่ย์าการข้อม้ล	วัฏิจัิกรการวิเค์ราะห์ข้อม้ล	ค้์นหาโดเมน
ธุ์รกิจิ	การเตรีย์มข้อม้ล	การวางแผนแบบจิำาลอง	การสัร้างแบบจิำาลอง	
สืั�อสัารผลลัพัธ์์	การดำาเนินการ	วิธี์วิเค์ราะห์ข้อม้ลโดย์ใช้ี	R	การวิเค์ราะห์
ข้อม้ลเชิีงสัำารวจิ	วธีิ์การที่างสัถึติิสัำาหรับการประเมนิผล	ที่ฤษฎีีและวธีิ์การ
วิเค์ราะห์ขั�นส้ัง	การจัิดกลุ่ม	สัหสััมพัันธ์์	การถึดถึอย์	การถึดถึอย์ 
โลจิิสัติก	การจิำาแนกประเภที่	นาอิฟัเบย์์	การวินิจิฉัย์ของลักษณนาม	การ
วิเค์ราะห์อนุกรมเวลา	แบบจิำาลอง	ARIMA	การวิเค์ราะห์ข้อค์วาม	เค์รื�อง
มือและเที่ค์โนโลย์ีการวิเค์ราะห์ขั�นส้ัง	MapReduce	และ	Hadoop	การ
วิเค์ราะห์ในฐานข้อม้ล	การบ้รณาการการวิเค์ราะห์ข้อม้ลขนาดใหญ่
 Big Data Analytics, Big Data Overview, Data Structures, 
Analyst Perspective on Data Repositories, Data Science, Data 
Analytics Lifecycle, Discovery Business Domain, Data Preparation, 
Model	Planning,	Model	Building,	Communicate	Results,	
Operationalize,	Data	Analytic	Methods	Using	R,	Exploratory	
Data	Analysis,	Statistical	Methods	for	Evaluation,	Advanced	
Analytical	Theory	and	Methods,	Clustering,	Association	Rules,	
Regression,	Logistic	Regression,	Classification,	Naive	Bayes,	
Diagnostics	of	Classifiers,	Time	Series	Analysis,	ARIMA	Model,	
Text Analysis, Advanced Analytics-Technology and Tools, 
MapReduce	and	Hadoop,	In-Database	Analytics,	Integration	
Big Data Analytics

632203 การเขียนุโปรแกรมเชิงว่ตถุี 3(0-6-3)
 (Object-Oriented  Programming )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 หลักการในการเขีย์นโปรแกรมเชิีงวัตถุึ	แนวคิ์ดเชิีงวัตถุึ	
ลักษณะของวัตถุึ	การสัร้างค์ลาสั	การสืับที่อดค์ุณสัมบัติ	เอนแค์บซ้ีเลชัี�น	

โพัลีมอร์ฟิัซึีม	การที่ำางานของเธ์รด	การเขีย์นโปรแกรมด้วย์ภาษาเชิีงวัตถุึ
  Object-oriented concept concerning object, class, 
inheritance, encapsulation, polymorphism, and thread 
methodology. Object-oriented design and programming.

632212 เทั่คัโนุโลัยีม่ลัติมีเดีย 3(0-6-3)
 (Technology Multimedia)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ประเภที่ของกราฟิัก	หลักการออกแบบกราฟิัก	ออกแบบ
กราฟิักเบื�องต้น	การใช้ีเค์รื�องมือในการออกแบบ	การสัรา้งภาพัเค์ลื�อนไหว
การตัดต่อภาพัและเสีัย์ง	การสัร้างภาพัเสัมือนจิริง	ประย์กุต์ใช้ีสืั�อประสัม
แบบต่างๆ
 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.

632218 เดฟัออปแลัะการผสูมผสูานุระบบ 3(0-6-3)
 (DevOps and System Integration) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพัวิเตอร	์และ
		 632112	โค์รงสัร้างข้อม้ลและอัลกอริธึ์ม
	 ค์วามร้้พืั�นฐานเกี�ย์วกับ	DevOps		และ	DevOps	สัำาหรับนัก
พััฒนา	การสัร้างบล็อค์ของ	DevOps	มุมมองการวดัและเมตตรกิ	คุ์ณภาพั
และการที่ดสัอบ	การสัร้างแรงจ้ิงใจิด้วย์การแบ่งปัน	มุมมองกระบวนการ
การรับข้อเสันอแนะอย่์างรวดเร็ว	แนวที่างแบบค์รบวงจิรและแบบองค์์
รวม	มุมมองที่างเที่ค์นิค์	การรีลีสัแบบอัตโนมัติ	โค์รงสัร้างพืั�นฐานด้วย์โค้์ด
ตัวอย์่าง	DevOps
 DevOps Fundamentals, DevOps for Developers, 
Introducing	DevOps,	Building	Blocks	of	DevOps,	Metrics	and	
Measurement	View,	Quality	and	Testing,	Introduce	Shared	
Incentives,	Process	View,	Gain	Fast	Feedback,	Unified	and	
Holistic Approach, Technical View, Automatic Releasing, 
Infrastructure	as	Code,	Specification	by	Example
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632219 ปัญญาประดิษฐ์     3(0-6-3)
 (Artificial Intelligence) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปัญญาประดิษฐ์เบื�องต้น	ตัวแที่นอัจิฉริย์ะ	การแก้ปัญหา	การ
แก้ปัญหาดว้ย์การค้์นหา	การค้์นหาแบบตา่งๆ	การค้์นหาแบบค่้์ปรับ	ปัญหา
ค์วามพึังพัอใจิของขอ้จิำากัด	ค์วามร้้การใช้ีเหตผุลและการวางแผน	ตวัแที่น
เชิีงตรรกะ	ตรรกะลำาดับแรก	การอนุมานในลอจิิกลำาดับแรก	การวางแผน
และการแสัดงในโลกแห่งค์วามจิริง	การเป็นตัวแที่นค์วามร้้	ค์วามร้้และ
เหตุผลทีี่�ไม่แน่นอน	ค์วามไม่แน่นอนเชิีงปริมาณ	การใช้ีเหตุผลเชิีงค์วาม
น่าจิะเป็น	การใช้ีเหตุผลทีี่�น่าจิะเป็นเมื�อเวลาผ่านไป	การตัดสิันใจิอย์่าง
ง่าย์	การตัดสิันใจิทีี่�ซัีบซ้ีอน	การเรีย์นร้้	การเรีย์นร้้จิากตัวอย่์าง	ค์วามร้้ใน
การเรีย์นร้้	การเรีย์นร้้แบบจิำาลองค์วามน่าจิะเป็น	การเสัริมการเรีย์นร้้	การ
สืั�อสัารการรับร้้และการแสัดงผล	การประมวลผลภาษาธ์รรมชีาติ	ภาษา
ธ์รรมชีาติเพืั�อการสืั�อสัาร	ค์วามเข้าใจิ	และหุ่นย์นต์
	 Introduction	Artificial	Intelligence,	Intelligent	Agents,	
Problem-solving, Solving Problems by Searching, Beyond 
Classical Search, Adversarial Search, Constraint Satisfaction 
Problems, Knowledge, reasoning, and planning, Logical Agents, 
First-Order Logic, Inference in First-Order Logic, Planning and 
Acting in the Real World, Knowledge Representation, Uncertain 
knowledge and reasoning, Quantifying Uncertainty, Probabilistic 
Reasoning,	Probabilistic	Reasoning	over	Time,	Making	Simple	
Decisions,	Making	Complex	Decisions,	Learning,	Learning	from	
Examples	Knowledge	in	Learning,	Learning	Probabilistic	Models,	
Reinforcement Learning, Communicating, perceiving, and 
acting, Natural Language Processing, Natural Language for 
Communication, Perception, Robotics. 

หมวดวิชาเฉพาะ      
วิชาเอกเล่ัอก           
								 	 		จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

632301  การวิเคัราะห์แลัะออกแบบเชิงว่ตถุี 3(3-0-6)
 (Object-Oriented Analysis and Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	เค์ย์เรีย์น	632211	การวิเค์ราะห์และ	 	
	 ออกแบบระบบ
	 แนวค์ดิเที่ค์โนโลย์เีชิีงวตัถึ	ุการวเิค์ราะหโ์ดย์ใช้ีแนวค์ดิเชิีงวตัถึุ
การออกแบบโดย์ใช้ีแนวคิ์ดเชิีงวัตถุึ	การจิำาลองระบบโดย์ใช้ีแนวคิ์ดเชิีงวัตถุึ
ด้วย์ภาษาย์เ้อ็มแอล	การออกแบบสัถึาปตัย์กรรมระบบ	การออกแบบสัว่น
ติดต่อผ้้ใช้ี	การออกแบบฟัังก์ชัี�นการที่ำางาน	การออกแบบฐานข้อม้ล	การ
เปรีย์บเทีี่ย์บระเบีย์บวิธี์การวิเค์ราะห์และออกแบบเชิีงวัตถุึกับระเบีย์บวิธี์
การวิเค์ราะห์และออกแบบเชิีงโค์รงสัร้าง
 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 การพ่ฒนุาซอฟัต์แวร์แลัะการจ่ิดการโคัรงการ 3(3-0-6)
 (Software Development and   
 Project Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632211	การวิเค์ราะห์และออกแบบระบบ
	 แนวคิ์ดพืั�นฐาน	และหลักการการพััฒนาซีอฟัต์แวร์	การ
วางแผน	การติดตามโค์รงการ	ข้อจิำากัดของข้อกำาหนดด้านสัมรรถึนะ	
ตารางเวลาและงบประมาณ	เค์รื�องมอืในการที่ำาตารางเวลา	การประมาณ
ระย์ะเวลา	แผนผังโค์รงข่าย์การที่ำางาน	การจัิดการกลุ่มการที่ำางาน	กลุ่ม
สันับสันุนการที่ำางาน	บที่บาที่ของผ้้จัิดการโค์รงการ	เค์รื�องมือในการ
ติดตามโค์รงการ	และราย์งานต้นทุี่นของโค์รงการ
 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	
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management. Roles of project manager. Project progress 
tracking tools.

632303 การประก่นุคุัณภาพแลัะการทั่ดสูอบซอฟัต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Quality Assurance and Testing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ  : 
	 เค์ย์เรีย์น	632324	วิศวกรรมซีอฟัต์แวร์
	 เที่ค์นิค์และหลักการที่ดสัอบซีอฟัต์แวร์	การพััฒนาแผนการ
ที่ดสัอบ	การจัิดการกระบวนการที่ดสัอบ	การราย์งานปัญหาและผลการ
ที่ดสัอบ	การวิเค์ราะหค์์วามตอ้งการเพืั�อจิดัที่ำาแผนกลย์ทุี่ธ์์ในการที่ดสัอบ
ให้เหมาะสัม	การประย์ุกต์ใช้ีเที่ค์นิค์การที่ดสัอบที่ี�มีประสิัที่ธิ์ภาพั	การใช้ี
เที่ค์นิค์ที่างสัถิึติเพืั�อประเมินผลของข้อผิดพัลาดทีี่�พับจิากการที่ดสัอบ	การ
ประกันคุ์ณภาพัของซีอฟัต์แวร์
	 Software	validation	and	verification	concepts.	
Development of test and implementation plan. Test result 
and	defect	report.	Requirement	analysis	for	preparing	strategic	
test plan. Statistic methodology for evaluating defect resulting 
from	test	procedure.	Software	quality	assurance.

632304 การพ่ฒนุาซอฟัต์แวร์เชิงว่ตถุี  3(2-2-6)
 (Object-Oriented Software Development)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 การพััฒนาซีอฟัต์แวร์โดย์ใช้ีภาษาที่ี�สันับสันุนการพััฒนา
ซีอฟัต์แวร์เชิีงวัตถึุ	การวิเค์ราะห์และออกแบบโดย์ใช้ีย์้เอ็มแอล	การ
ประย์ุกต์ใช้ีเฟัรมเวิร์ก	การพััฒนาซีอฟัต์แวร์ที่ำางานกับฐานข้อม้ล	การ
ที่ดสัอบซีอฟัต์แวร์	
 Software development via object-oriented supporting 
languages.	Analysis	and	design	pattern	using	UML	and	
framework methodology. Database connectivity. Software 
testing.

632306  การพ่ฒนุาโปรแกรมประยุกต์บนุเว็บ 3(2-2-6)
 (Web Application Programming)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์

	 หลักการพััฒนาโปรแกรมประย์ุกต์บนเว็บ	โค์รงสัร้างการ
ที่ำางานของเว็บเซิีร์ฟัเวอร์	เว็บบราวเซีอร์	การออกแบบสั่วนติดต่อกับผ้้ใช้ี	
การบันทึี่กข้อม้ลผ่านฟัอร์ม	การเชืี�อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บบราวเซีอร์	
การพััฒนาโปรแกรมฝัั�งแม่ข่าย์ด้วย์ภาษามาตรฐานต่างๆ	การค์วบค์ุม
สัถึานะของโปรแกรมด้วย์เซีสัชัี�น	การพััฒนาโปรแกรมเพืั�อเชืี�อมต่อฐาน
ข้อม้ล	การจัิดการข้อม้ลด้วย์เซีสัชัี�นอาร์เรย์์	รวมถึึงการแสัดงราย์งานใน
ร้ปแบบต่างๆ
 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 การพ่ฒนุาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาวิชวลั 3(2-2-6)
 (Visual Application Programming) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 การพััฒนาโปรแกรมประยุ์กต์ด้วย์ภาษาวิชีวล	โค์รงสัร้างของ
ภาษาวิชีวล	ประเภที่ของข้อม้ลและร้ปแบบค์ำาสัั�ง	การสัร้างส่ัวนปฏิิสััมพัันธ์์
กับผ้้ใช้ี	การเขีย์นโปรแกรมเพืั�อค์วบค์ุมการที่ำางานของค์อนโที่รลต่าง	ๆ	
การเชืี�อมตอ่กบัฐานขอ้ม้ล	การตรวจิสัอบขอ้ผิดพัลาด	การเชืี�อมตอ่กบัฐาน
ข้อม้ลมากกว่าหนึ�งฐาน	การใช้ีค์ำาสัั�งเอสัคิ์วแอลที่ำางานกับฐานข้อม้ล	การ
สัร้างรหัสัอัตโนมัติ	การจัิดที่ำาราย์งาน
 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)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	เค์ย์เรีย์น
	 	632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 การโปรแกรมเกม	เพืั�อพััฒนาเกมค์อมพัวิเตอร์เบื�องต้น	ระบบ
กราฟิักทีี่�ใช้ีในเกม	สัถึาปัตย์กรรมเกม	กระบวนวิธี์ในการโปรแกรมเกม	
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การออกแบบปญัญาประดษิฐ์ในเกมและการนำาไปใช้ี	เที่ค์โนโลย์ทีีี่�เกี�ย์วข้อง
กับเกม	แนวโน้มของเที่ค์โนโลย์ีใหม่ๆ	สัำาหรับการพััฒนาเกม
 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.

632309 การโปรแกรมฐานุข้อมูลั 3(2-2-6)
 (Database Programming)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	เค์ย์เรีย์น	632208	ระบบฐานข้อม้ล
	 การสัร้างฐานข้อม้ล	การเขีย์นค์ำาสัั�งเอสัคิ์วแอล	เพืั�อที่ำางานกับ
ฐานข้อม้ลเชิีงสััมพัันธ์์	การจิำากัดการเข้าถึึงข้อม้ล	การเรีย์งลำาดับข้อม้ล	
การสืับค้์นข้อม้ลจิากหลาย์ตาราง	การเชืี�อมตาราง	การใช้ีฟัังก์ชัีนเดี�ย์วและ
ฟัังก์ชัีนกลุ่ม	การใช้ีคิ์วรีย์่อย์	การสัร้างและจัิดการตาราง	การค์วบคุ์มการ
เข้าถึึงข้อม้ล	การใช้ีตัวแปร	การเขีย์นค์ำาสัั�งเพืั�อเปลี�ย์นแปลงข้อม้ลในฐาน
ข้อม้ล	การเขีย์นโปรแกรมสัร้างฟัอร์มและราย์งาน
 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 การเขียนุโปรแกรมด้วยภาษาสูม่ยใหม� 1 3(2-2-6)
 (Programming with Modern Language 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	เค์ย์เรีย์น	
	 632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 ภาษาโปรแกรมเกิดใหม่ทีี่�มีแนวโน้มได้รับค์วามนิย์ม	จุิดเด่น	
ข้อจิำากัดของภาษาและลกัษณะงานที่ี�เหมาะสัมกบัการใช้ีภาษา	โค์รงสัรา้ง
ไวย์ากรณ์ค์ำาสัั�งของภาษาและเค์รื�องมือที่ี�ใช้ีสัำาหรับเขีย์นภาษานั�นๆ	เพืั�อ
ให้สัามารถึเขีย์นโปรแกรมเพืั�อแก้ปัญหาได้
 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  การเขียนุโปรแกรมด้วยภาษาสูม่ยใหม� 2 3(2-2-6)
 (Programming with Modern Language 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	เค์ย์เรีย์น	
	 632116	หลักการเขีย์นโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 ภาษาโปรแกรมเกิดใหม่ทีี่�มีแนวโน้มได้รับค์วามนิย์ม	จุิดเด่น	
ข้อจิำากัดของภาษาและลกัษณะงานที่ี�เหมาะสัมกบัการใช้ีภาษา	โค์รงสัรา้ง
ไวย์ากรณ์ค์ำาสัั�งของภาษาและเค์รื�องมือที่ี�ใช้ีสัำาหรับเขีย์นภาษานั�นๆ	เพืั�อ
ให้สัามารถึเขีย์นโปรแกรมเพืั�อแก้ปัญหาได้
 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 การบริหารเคัร่อข�ายคัอมพิวเตอร์ 3(2-2-6)
 (Computer Network Administration)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632115	การสืั�อสัารข้อม้ลและเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์
	 หลักการที่ำางานพืั�นฐานของอุปกรณ์จัิดเส้ันที่าง	การเชืี�อมต่อ
กับเค์รือข่าย์แบบต่างๆ	เที่ค์โนโลย์ีแบบไค์ลแอนท์ี่/เซีอร์ฟัเวอร์	การเชืี�อม
ต่อสัาย์เค์เบิล	การเดินสัาย์ระบบเค์รือข่าย์ระย์ะใกล้	การวางแผนติดตั�ง
ระบบเค์รือข่าย์	การสัร้างผ้้ใช้ีงานและการจัิดการเค์รือข่าย์ค์อมพิัวเตอร์	
การแก้ไขปัญหาทีี่�เกิดจิากการใช้ีงานระบบเค์รือข่าย์
 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.
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632313 คัอมพิวเตอร์กราฟิักส์ู 3(2-2-6)
 (Computer Graphics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการเบื�องต้นเกี�ย์วกับค์อมพัิวเตอร์กราฟัิกสั์	การจิำาลอง
และการแที่นวัตถุึด้วย์	ตัวแบบ	การแปลงตำาแหน่ง	การย์่อขย์าย์	การส่ัอง
สัว่าง	การไล่สีั	กระบวนการสัร้างภาพัสัองมิติจิากตัวแบบ	การที่ำาภาพั
เค์ลื�อนไหว	การปะติดพืั�นผิวด้วย์ภาพั	ที่ฤษฎีีที่างค์ณิตศาสัตร์ทีี่�เกี�ย์วข้อง
กับค์อมพิัวเตอร์กราฟิักส์ั	การใช้ีเค์รื�องมือในการที่ำากราฟิักส์ั	
 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.

632317 พาณิชย์ดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Commerce)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ดและเที่ค์โนโลยี์เกี�ย์วกับพัาณิชีย์์ดิจิิทัี่ล	โค์รงสัร้างและ
องค์์ประกอบของพัาณิชีย์์ดิจิิทัี่ล	ประเภที่ของธุ์รกิจิบนอินเที่อร์เน็ตและ
อุปกรณไ์ร้สัาย์	ปัจิจัิย์ในการที่ำาธุ์รกรรมอเิล็กที่รอนกิส์ั	ระบบการชีำาระเงนิ
และการรักษาค์วามมั�นค์งสัำาหรับพัาณิชีย์์ดิจิิทัี่ล	บที่บาที่ของรัฐบาลและ
กฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้อง	ผลกระที่บและประโย์ชีน์ที่างกลย์ทุี่ธ์์สัำาหรับพัาณิชีย์์
ดิจิิทัี่ล	การจัิดการซัีพัพัลาย์เชีนและลอจิิสัติกส์ั
 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.

632320 การประมวลัผลัภาพดิจิิท่ั่ลัแลัะคัอมพิวเตอร์วิช่�นุ 3(2-2-6)
 (Digital Image Processing and Computer   
 Vision)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี

	 พืั�นฐานภาพัดิจิิทัี่ล	แบบจิำาลองภาพั	การแปลงภาพั	การ
ปรับปรุงภาพัให้ดีขึ�น	การซ่ีอมแซีมภาพั	การลดขนาดข้อม้ลภาพั	การแบ่ง
และจิำาแนกภาพั	การแที่นและจิำากัดค์วามภาพั	การร้้จิำาและการแปลค์วาม
หมาย์	หัวข้อเกี�ย์วกับการประมวลผลภาพัทีี่�น่าสันใจิในปัจิจุิบัน
 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.

632324 วิศึวกรรมซอฟัต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632211	การวิเค์ราะห์และออกแบบระบบ
	 กระบวนการพััฒนาซีอฟัต์แวร์	กลย์ทุี่ธ์์ในการพััฒนาซีอฟัต์แวร์
ระเบีย์บวิธี์การพััฒนาซีอฟัต์แวร์	การออกแบบเพืั�อการเวีย์นใช้ีและการ
บำารุงรักษา	การที่ดสัอบ	การประมาณต้นทุี่นซีอฟัต์แวร์	และการบริหาร
โค์รงการ	
 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.

632325 วิทั่ยาการข้อมูลัแลัะข้อมูลัอ่จิฉริยะ 3(2-2-6)
 (Data Science and Data Intelligence)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :	เค์ย์เรีย์น	632208	ระบบฐานข้อม้ล
	 วิที่ย์าการข้อม้ลเบื�องต้น	นักวิที่ย์าการข้อม้ลและนักพััฒนา
ข้อม้ล	การสืับค้์นหรือการขุด	คุ์ณภาพัข้อม้ลหรือการล้างข้อม้ล	การสัร้าง
แบบจิำาลองขอ้ม้ล	การค์ดิแบบนกัวิที่ย์าการขอ้ม้ล	พััฒนาวธีิ์การที่ี�ดีในการ
ที่ำาค์วามเข้าใจิข้อม้ล	การใช้ีการคิ์ดเชิีงสัถิึติ	การเพิั�มค์วามสัามารถึที่างการ
ตลาด	การเรีย์นร้้อย์่างต่อเนื�อง	การกำาหนดวัตถึุประสังค์์	การรวบรวม
ข้อม้ล	การประมวลผลข้อม้ล	การสัำารวจิและการแสัดงข้อม้ล	การวิเค์ราะห์
ข้อม้ลและ	ใช้ีการเรีย์นร้้ของเค์รื�องกับข้อม้ล	การตัดสิันใจิขึ�นอย์้่กับค์วาม
เข้าใจิทีี่�ได้มา	สัถึิติ	ค์วามน่าจิะเป็น	การสัร้างแบบจิำาลองการที่ำานาย์	
แนวที่างการพััฒนาเพืั�อล้างข้อม้ล	การขุดข้อม้ล	การวิเค์ราะห์ที่างสัถึิติ
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สัำาหรับผ้้พััฒนาฐานข้อม้ล	ค์วามก้าวหน้าและถึดถึอย์ของฐานข้อม้ล	การ
ที่ำานาย์ด้วย์โมเดลเชิีงเสัน้	การที่ำาใหเ้ปน็มาตรฐานสัำาหรับการปรบัปรงุฐาน
ข้อม้ล	การพััฒนาและการประเมินฐานข้อม้ล	ฐานข้อม้ลกับเค์รือข่าย์
ประสัาที่เทีี่ย์ม	การส่ังเสัริมฐานข้อม้ล	การจิำาแนกฐานข้อม้ลโดย์ใช้ี
ซัีพัพัอร์ตเวกเตอร์แมชีชีีน	โค์รงสัร้างฐานข้อม้ลและการเรีย์นร้้ของ
เค์รื�อง	 	 	
 Introduction to Data Science, Data Scientist and Data 
developer,	Querying	or	mining,	Data	quality	or	data	cleansing,	
Data modeling, Advantages of thinking like a data 
scientist,Developing a better approach to understanding data, 
Using statistical thinking, Increased marketability, Perpetual 
learning, Declaring the Objectives, Collecting data, Processing 
data, Exploring and visualizing data, Analyzing the data and/
or applying machine learning to the data, Deciding based upon 
acquired	insight,	Common	terminology,	Statistical	population,	
Probability, Predictive modeling, A Developer Approach to 
Data	Cleaning,	Data	Mining	and	the	Database	Developer,	
Statistical Analysis for the Database Developer, Database 
Progression to Database Regression, Predicting with linear 
model, Regularization for Database Improvement, Database 
Development and Assessment, Databases and Neural 
Networks,	Boosting	Database,	Database	Classification	using	
Support	Vector	Machines,	Database	Structures	and	Machine	
Learning.

632326 การพ่ฒนุาแอพพลิัเคัช่�นุ แลัะผลิัตภ่ณฑ์์ IoT   
  3(2-2-6)
 (Internet of Things Application and  
  Product Development)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 อินเตอร์เน็ตสัำาหรับสัรรพัสิั�ง	จิริย์ธ์รรม	ค์วามเป็นส่ัวนตัว	และ
ค์วามรับผิดชีอบ	สัถึาปัตย์กรรมของ	IoT	การโปรแกรม	IoT	และทิี่ศที่าง	
งานวิจัิย์	IoT	การพััฒนาผลิตภัณฑ์์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับ	IoT	โดย์ย์ึดหลัก	PDCA	
ประกอบด้วย์	การสัำารวจิตลาด	การวิเค์ราะห์ค์วามต้องการของผ้้ใช้ี	การ
ออกแบบ	พััฒนาที่ดสัอบผลิตภัณฑ์์	การที่ำาการตลาด	รวมทัี่�งร้ปแบบของ
การสัร้างราย์ได้

	 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. 

632327 การจ่ิดการคัวามคิัดสูร้างสูรรค์ัแลัะนุว่ตกรรมเชิง  
 ธุรกิจิ 3(3-0-6)
 (Creativity Management and  
  Business  Innovation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาตัวแบบจิำาลอง	วิธี์การจิัดการและการพััฒนาค์วามร้	้
ทัี่กษะ	ประสับการณ์และค์วามคิ์ดทีี่�สัร้างสัรรค์์ให้เกิดเป็นเที่ค์นิค์และวิธี์	
การบรหิารการเปลี�ย์นแปลงที่างนวตักรรม	กระบวนการดำาเนนิธ์รุกจิิทีี่�นำา
ไปส่้ัค์วามคิ์ดสัร้างสัรรค์์ในการพััฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ใหม่หรือ	
กระบวนการบริหารงานใหม่	ๆ	ที่ี�ส่ังเสัริมและสันับสันุนประสัิที่ธิ์ผลของ	
องค์์การและค์วามสัำาเร็จิตำามเป้าหมาย์	โดย์ใช้ีเที่ค์นิค์การจิัดการ	
เปลี�ย์นแปลงทีี่�เหมาะสัม
 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.	

632328 การบริหารโคัรงการธุรกิจิยุคัดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Business Project Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การจิดัการวเิค์ราะหโ์ค์รงการ	การวางแผนที่ี�เกี�ย์วข้องกบัการ
ติดต่อประสัานงานหลากหลาย์กิจิกรรม	ผ่านกฎีเกณฑ์์ระเบีย์บต่าง	ๆ	ที่ี�	
สัามารถึบ้รณาการโค์รงสัร้างพืั�นฐาน	ของการประกอบธุ์รกิจิให้สัามารถึ
ใช้ี	ร่วมกับกลุ่มค์น	องค์์การ	เที่ค์โนโลยี์	และที่รัพัย์ากรต่าง	ๆ 	ทีี่�นำาไปส่้ัเป้า
หมาย์ที่างนวัตกรรมของตลาดยุ์ค์ดิจิิทัี่ล	โดย์อาศัย์การคิ์ดเชิีงวิเค์ราะห์	
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และการจัิดการสัารสันเที่ศที่างธุ์รกิจิ	ซึี�งราย์วิชีำานี�จิะให้ผ้้เรีย์นได้ร้้เกี�ย์ว	
กับเค์รื�องมือต่าง	ๆ	และประสับการณ์ในการวางแผนการจัิดที่ำาโค์รงการ	
เชิีงปฏิิบัติ
	 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. 

632329 จิริยธรรมทั่างธุรกิจิดิจิิท่ั่ลัแลัะคัวามร่บผิดชอบต�อ  
 สู่งคัม 3(3-0-6)
 (Digital Business Ethics and  
  Social Responsibilities)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาหลักการ	แนวคิ์ดด้านจิริย์ธ์รรมและจิรรย์าบรรณที่าง	
ธุ์รกิจิ	การสัร้างระบบการบริหารและบรรษัที่ภิบาลทีี่�ดี	ค์วามสััมพัันธ์์กับ	
ค์วามรับผิดชีอบต่อสัังค์ม	และผลกระที่บตอ่ผ้้มีส่ัวนได้เสีัย์ในสัังค์ม	ตลอด
จินใช้ีหลักธ์รรมาภิบาลในการบริหาร	โดย์มุ่งเน้นศึกษาปัญหาและวิธี์การ	
แก้ปัญหาด้านจิริย์ธ์รรมที่างธ์ุรกิจิทีี่�เกิดขึ�นจิริงในการดำาเนินธุ์รกิจิ	จิาก	
กรณีศึกษาและการปฏิิบัติจิริง
 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 stakeholders in society. Applying the 
principles of good governance for management. The study 
focus on ethics problem and solutions for running business 
in reality from case study and real practices.

632330 การตลัาดยุคัดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Marketing Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาแนวคิ์ด	กลยุ์ที่ธ์์	การจัิดการ	และเค์รื�องมือที่างการ	ตลาด

ดิจิิทัี่ล	โค์รงสัร้างพืั�นฐานด้านที่ฤษฎีีที่างการตลาดโดย์อาศัย์เที่ค์โนโลย์ี 
ต่าง	ๆ 	ทีี่�เกิดขึ�นในปัจิจุิบันมาประยุ์กต์ใช้ีและพััฒนาให้เกิด	ประโย์ชีน์ที่าง
ธุ์รกิจิ	อาที่ิ	ระบบ	E-Commerce	E-Marketing	การวางแผนและการ
พััฒนาตลาดออนไลน์	โมเดลธ์ุรกิจิออนไลน์	และค์วามร้้	เบื�องต้นของ
การนำา	Best	Practice	ด้าน	IT	มาใช้ีวิเค์ราะห์และประเมิน	ผลที่างการ
ตลาด	ตลอดจินศึกษาแนวที่างแก้ปัญหาและการตัดสิันใจิโดย์	ใช้ีกรณี
ศึกษาและการปฏิิบัติจิริง
 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.

632331 การจ่ิดการองค์ักรดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Management of D-Enterprise)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ระบบสัารสันเที่ศต่างๆ	ทีี่�ใช้ีใน	การประกอบการ	อาทิี่	ระบบ
สัารสันเที่ศเพืั�อสันับสันุนการจิัดการ	ระบบสัารสันเที่ศเพืั�อการตัดสัินใจิ	
ระบบสัารสันเที่ศเพืั�อการจิัดการค์วามร้้ขององค์์กร	เป็นต้น	บที่บาที่ของ	
เที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศที่ี�มีต่อการปรับเปลี�ย์นวิธี์การบริหารจิัดการองค์์กร	
และการดำาเนินธุ์รกิจิ	การบริหารงานบริการ	การกำากับด้แล	การจัิดการ	
ค์วามเสีั�ย์ง	การปฏิิบัติตามข้อกำาหนด	การจิัดองค์์กร	นวัตกรรมด้าน	
เที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศ	และการใช้ีระบบสัารสันเที่ศเพืั�อการสันับสันุน	
กลยุ์ที่ธ์์	และปรัชีญาองค์์กร	แนวคิ์ดพืั�นฐาน	ของระบบวางแผนที่รัพัย์ากร
องค์์กรและค์วามสัำาคั์ญของการบ้รณาการระบบสัารสันเที่ศในองค์์กร	การ
วิเค์ราะห์ออกแบบและพััฒนาระบบเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศ	กฎีหมาย์	
เที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศ	กฎีหมาย์ธ์ุรกรรมอิเล็กที่รอนิกสั์	อาชีญากรรม	
ค์อมพิัวเตอร์	การฉ้อโกง	และการละเมิดที่างค์อมพัิวเตอร์	กฎีระเบีย์บ	
อินเตอร์เน็ต	การคุ้์มค์รองลิขสิัที่ธิ์�	การจัิดการสิัที่ธิ์ดิจิิทัี่ล	การกระที่ำาค์วาม
ผิดที่างค์อมพิัวเตอร์	เที่ค์โนโลย์ีและเค์รื�องมือบังคั์บใช้ีที่างกฎีหมาย์
	 The	use	of	information	systems	in	organizations	(e.g.,	
management information systems, decision support systems, 
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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)	
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. 

632332 บล็ัอกเชนุ 3(3-0-6)
 (Blockchain)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับบล็อกเชีน	ระบบแบบรวมศ้นย์์และ
กระจิาย์	เลเย์อร์ของบล็อกเชีน	ค์วามสัำาคั์ญของบล็อกเชีน	การที่ำางานของ
บล็อกเชีน	การอ่านรหัสั	ที่ฤษฎีีเกม	การที่ำางานของบิที่ค์อย์น์	การที่ำางาน
ของอีเธ์อเรีย์ม	 การพััฒนาบล็อกเชีนแอพัพัลิเค์ชัี�น	 การสัร้าง 
Ethereum DApp
 Introduction to Blockchain, Centralized vs. 
Decentralized Systems, Layers of Blockchain, Blockchain 
Important,	How	Blockchain	Works,	Cryptography,	Game	Theory,	
How Bitcoin Works, How Ethereum Works, Blockchain 
Application Development, Building an Ethereum DApp

632333  การจ่ิดการธุรกิจิดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Business Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 โค์รงสัร้างพืั�นฐานของการประกอบธ์ุรกิจิที่างอิเล็กที่รอนิกส์ั	
การแข่งขันที่างธุ์รกิจิ	ผลกระที่บต่อค่้์แข่งและตลาด	โค์รงสัร้างพืั�นฐาน	
ของพัาณิชีย์์อิเล็กที่รอนิกส์ั	ร้ปแบบในการประกอบธุ์รกิจิอิเล็กที่รอนิกส์ั	
เช่ีน	B2B	(Business-to-Business)	B2C	(Business-to-Customer)	การ

ตลาดดิจิิทัี่ล	การประม้ลที่างอเิล็กที่รอนกิส์ั	การโฆ่ษณาออนไลน	์สืั�อสัังค์ม
เป็นต้น	กฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับพัาณิชีย์์อิเล็กที่รอนิกส์ั	การเข้ารหัสัและ	
ระบบค์วามปลอดภัย์	ระบบการชีำาระเงินที่างอิเล็กที่รอนิกสั์	ระบบการ	
จัิดสั่งการเตรีย์มค์วามพัร้อมและการจิัดองค์์กร	การวางแผนและกลย์ุที่ธ์์	
ในการประกอบการและการสัรา้งระบบงานเพืั�อรองรบัการประกอบธ์รุกจิิ
ที่างอิเล็กที่รอนิกสั์	และภัย์ไซีเบอร์	การกลั�นแกล้งที่างไซีเบอร์	และ	
วิศวกรรมที่างสัังค์ม
 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. 

632323 สูหกิจิศึึกษา 3(0-9-0)
 (Cooperative Training)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 นักศึกษาไปที่ำางานในโรงงานอุตสัาหกรรม	ธุ์รกิจิเอกชีน	หรือ
หน่วย์งานราชีการเป็นเวลา	ไม่น้อย์กว่า	280	ชัี�วโมง	ที่ำาราย์งานประกอบ
และมีการนิเที่ศจิากค์ณาจิารย์์ในหลักส้ัตร
	 Students	are	assigned	to	get	at	least	280	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.
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กลุั�มวิชาโคัรงงานุ  
																จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

632221 โคัรงงานุเทั่คัโนุโลัยีดิจิิท่ั่ลั 1 1(0-2-6)
 (Digital Technology Project 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์เรีย์น	632211	การวิเค์ราะห์และออกแบบระบบ
	 มุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิิบัติงานจิริง	โดย์นักศึกษาแต่ละกลุ่มจิะ
ต้องที่ำาการศกึษาหวัขอ้การที่ำางานทีี่�เกี�ย์วข้องกบัด้านเที่ค์โนโลย์ดิีจิิทัี่ล	เพืั�อ
การออกแบบระบบ	หรือกำาหนดแนวที่างการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ	โดย์
ใช้ีค์วามร้พื้ั�นฐานที่างเที่ค์โนโลย์ดิีจิิทัี่ล	รวมถึึงการประย์กุต์ใช้ีแนวค์ดิและ
เที่ค์นิค์ทีี่�เค์ย์เรีย์นมา	ซึี�งจิะมีอาจิารย์ที์ี่�ปรึกษาเป็นผ้้ให้ค์ำาแนะนำา	และต้อง
เสันอราย์งานเมื�อสิั�นภาค์การศึกษา	
 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.

632222 โคัรงงานุเทั่คัโนุโลัยีดิจิิท่ั่ลั 2 2(0-4-12)
 (Digital Technology Project 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 ผ่านราย์วิชีา	632221	โค์รงงานเที่ค์โนโลย์ีดิจิิทัี่ล	1
	 เป็นโค์รงงานทีี่�ต่อเนื�องจิาก	โค์รงงานเที่ค์โนโลยี์ดิจิิทัี่ล	1	โดย์
นำาโค์รงงานทีี่�ผ่านค์วามเห็นชีอบจิากอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษา	มาพััฒนาให้
สัมบ้รณ์	ที่ดสัอบ	และติดตั�งระบบ	ส่ังเอกสัารประกอบ	และต้องผ่านการ
สัอบปากเปล่าและการนำาเสันอโค์รงงาน	โดย์นักศึกษาจิะที่ำางานดังกล่าว
ภาย์ใต้ค์ำาแนะนำาของอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษา	
	 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.

วิชาการฝึกประสูบการณ์วิชาชีพ /วิชาบูรณาการการเรียนุรู้ร�วม
การทั่ำางานุ
	 เพืั�อให้นักศึกษาได้นำาค์วามร้้ทีี่�ได้เรีย์นมาไปที่ดลองใช้ีในการ
ปฏิิบัติงานจิริงอีกทัี่�งได้เรีย์นร้้การแก้ปัญหาในงานจิริงและการที่ำางานร่วม
กับผ้้อื�นในการปฏิิบัติงานจิริง	เป็นเวลาประมาณ	2	เดือน		(ไม่น้อย์กว่า	
280	ชีม)
		 	 จิำานวนหน่วย์กิต	(บรรย์าย์-ปฏิิบัติ-ศึกษาด้วย์ตนเอง)

632401 การฝึกงานุทั่างเทั่คัโนุโลัยีดิจิิท่ั่ลั  3(0-9-0) 
 (Job Training in Digital Technology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ให้นักศกึษาไดน้ำาค์วามร้ที้ี่�ไดเ้รีย์นมาไปที่ดลองใช้ีในการปฏิิบัติ
งานจิริงอีกทัี่�งได้เรีย์นร้้การ	แก้ปัญหาในงานจิริงและการที่ำางานร่วมกับผ้้
อื�นในการปฏิิบัติงานจิริง	เป็นเวลาประมาณ	2	เดือน	ช่ีวงภาค์ฤด้ร้อน	(ไม่
น้อย์กว่า	280	ชีม)
 Students will be able to apply their studied 
knowledge to the real working environments; they also have 
opportunities to solve any problems that may occur in real 
working environments; moreover, they should be able to work 
with	other	co-workers	efficiently;	the	duration	for	the	job	
training	is	approximately	2	months	(greater	than	280	hours)	
during summer session.

1. หมวดวิชาเฉพาะ สูาขาวิชาดิจิิท่ั่ลัมีเดีย
 วิชาพ่�นุฐานุทั่างวิชาชีพ

634101 วาดเสู้นุ 1 3(2-2-6)
 (Drawing 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 สัร้างทัี่กษะในการถ่ึาย์ที่อด	โดย์ใช้ีการวาดภาพัของสิั�งทีี่�เห็น	
เข้าใจิถึึงโค์รงสัรา้ง	สััดสัว่นและการจิดัองค์์ประกอบ	สัามารถึเลอืกมมุมอง
ในการถ่ึาย์ที่อดภาพัได้อย์า่งเหมาะสัม	เรีย์นร้้การใช้ีเส้ัน	สัร้างร้ปที่รง	แสัง
เงา	หลักการการสัร้างมิติ	ระหว่างวัตถุึในภาพั	สัามารถึกำาหนดระย์ะใกล้
ไกลบนพืั�นระนาบสัองมิติ
 Introduction to the development of visual 
communication skill through drawing. Understanding of 
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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.
 
634102 วาดเสู้นุ 2 3(2-2-6) 
 (Drawing 2) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 634101	วาดเส้ัน	1
	 องค์์ประกอบหุ่นรวม	(หุ่นนิ�ง)	รวมถึึงหุ่นโค์รงสัร้าง	การวาด
สััดส่ัวนของชีาย์หญิง	อิริย์าบถึต่าง	ๆ 	สัร้างค์วามเข้าใจิเพืั�อประย์กุต์ใช้ีเป็น
พืั�นฐานการวาดค์น	การออกแบบตัวละค์ร
		 Study	of	figure,	still	life,	human	form,	and	gesture	to	
develop	the	competence	in	drawing	human	figure	and	
character design.

634103 จิิตรกรรมเบ่�องต้นุ 3(2-2-6)
 (Basic Painting) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 สัร้างทัี่กษะการใช้ีสีั	การเลือกใช้ีโค์รงสีั	สัามารถึนำาไปใช้ีในการ
ออกแบบ	องค์์ประกอบต่าง	ๆ	มีค์วามเข้าใจิที่ฤษฎีีสีั	จิิตวิที่ย์าของสัีทีี่�มี
ผลกระที่บกับผ้้มองเห็น
  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 พ่�นุฐานุการออกแบบ 3(2-2-6)
 (Basic Design) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 สัร้างผลงานด้วย์หลักการที่างศิลปะ	เช่ีน	จิังหวะของภาพั	
เอกลักษณ์	ค์วามกลมกลืน	ที่างด้านร้ปที่รง	เส้ัน	สีั	แสัง	ร้ปร่าง	พืั�นผิว	เป็น
ผลงานทีี่�มีค์วามเอกภาพั	มีการสัร้างสัรรค์์เที่ค์นิค์พััฒนาต่อย์อดจิาก
จิิตรกรรมเบื�องต้นทีี่�ได้เรีย์นมา
 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 แนุวคิัดในุการออกแบบ 3(2-2-6)
 (Conceptual Design)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาขั�นตอนการได้มาของผลลัพัธ์์ในการออกแบบ	ให้ตรงกับ
สิั�งทีี่�ต้องการสืั�อออกไป	ศึกษาข้อม้ลตั�งต้นด้วย์เที่ค์นิค์ต่าง	ๆ 	กระบวนการ
การได้ผลลัพัธ์์	วิเค์ราะห์ผลลัพัธ์์และสัามารถึนำากลับไปปรับปรุงเพืั�อให้ได้
งานออกแบบทีี่�สัมบ้รณ์
 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 คัอมพิวเตอร์กราฟิักเบ่�องต้นุ  3(2-2-6)
 (Introduction to Computer Graphics)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาถึึง	ค์วามหมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	ประวัติค์วามเป็นมา	ประเภที่
ของกราฟัิกดีไซีน์	หลักการออกแบบกราฟัิก	ภาษาภาพั	ฝัึกทัี่กษะปฏิิบัติ
การในการออกแบบ	สัามารถึปฏิิบัติการออกแบบกราฟักิเบื�องตน้ได	้หลัก
การออกแบบและจัิดวางตัวอักษร	การเลือกแบบตัวอักษร	การเว้นช่ีองไฟั
การลำ�าโอน	ระย์ะระหว่างบรรทัี่ด
  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 หล่ักแลัะทั่ฤษฎีการสู่�อสูาร  3(3-0-6)
 (Principles and Theories of Communication)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์	ประเภที่	องค์์ประกอบ	การสืั�อสัารระหว่างบุค์ค์ล	
การสืั�อสัารมวลชีนและการสืั�อสัารต่างๆ	สัามารถึนำาไปประยุ์กต์ในงานด้าน
ต่าง	ๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้อง
 An overview of communication including interpersonal 
and mass communication. Student will be able to apply this 
knowledge	in	related	field	of	works.	
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634108 องค์ัประกอบศิึลัป์ 3(3-0-6)
 (Composition of Art)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 สัร้างค์วามเข้าใจิและฝึักฝันทัี่กษะ	ในการสัร้างร้ปที่รงทีี่�มีค์วาม
สััมพัันธ์์กับเนื�อหาภาย์ในผลงานและนอกผลงาน	ทัี่�ง	2	มิติและ	3	มิติ	รวม
ถึึงการผสัมผสัานโค์รงสัร้างที่างร้ปที่รง	เช่ีน	ทัี่ศนธ์าตุ	และโค์รงสัร้างที่าง
วัตถึุ	เช่ีน	วัสัดุ	เที่ค์นิค์	สัามารถึสืั�อสัารอารมณ์	ค์วามร้้สึักและแสัดง
สุันที่รีย์ภาพัในงาน
  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 ประว่ติศึาสูตร์ศิึลัปะแลัะสู่งคัมโลัก 3(3-0-6)
 (Art History and The World Society)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาร้ปแบบศิลปะต่าง	ๆ 	ค์วามงดงาม	ค์วามหมาย์	ประโย์ชีน์
เพืั�อการใช้ีสัอย์ของงานศิลปกรรม	นับแต่โบราณทัี่�งตะวันออกและตะวัน
ตก	กระทัี่�งเข้าส่้ัยุ์ค์สัมัย์ใหม่
  This course examines various forms of both Western 
and Eastern arts from ancient to modern period in terms of 
aesthetic and material objects.

634110 ศิึลัปะไทั่ย 3(3-0-6)
 (Thai Traditional Art)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษางานศิลปะของไที่ย์	เช่ีน	ด้านจิิตรกรรม	ประติมากรรม	
สัถึาปัตย์กรรมและประณตีศิลป์	โดย์เรีย์นร้้อิที่ธิ์พัลร้ปแบบของศลิปะของ
ชีนชีาติอื�น	ๆ 	ทีี่�มีอิที่ธิ์พัลต่อร้ปแบบและกระบวนการสัร้างสัรรค์์ของศิลปะ
ไที่ย์	เข้าใจิถึึงคุ์ณค่์าเอกลักษณ์ของศิลปะไที่ย์	นำาไปประยุ์กต์ในงาน
ออกแบบ
 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 ฟิัล์ัมแลัะวิดีโอโปรด่กช่�นุ 3(2-2-6)
 (Film & Video Production)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เข้าใจิถึึงหลักการผลิตภาพัย์นตร์และวีดีทัี่ศน์เบื�องต้นทัี่�งใน
มุมมองด้านศลิปะและเที่ค์โนโลยี์	การเขีย์นบที่	อุปกรณ์ถึา่ย์ที่ำา	การตัดต่อ
โดย์ใช้ีค์อมพิัวเตอร์	หลักการจัิดองค์์ประกอบภาพั	เข้าใจิถึึงอุปกรณ์	หน้าทีี่�
ของ	บุค์ค์ลากร	ทีี่�เกี�ย์วข้อง
	 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.

วิชาเอกบ่งค่ับ
634212 พ่�นุฐานุสู่�อดิจิิท่ั่ลั  3(2-2-6)
 (Basic of Digital Media)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับสืั�อดิจิิทัี่ล	ชีนิด	หลักการ	ร้ปแบบ	การ
ออกแบบสืั�อดิจิิทัี่ล	การสัร้างสืั�อดิจิิทัี่ลเบื�องต้น	โดย์ใช้ีซีอฟัต์แวร์
ค์อมพิัวเตอร์	หลักการเบื�องต้นในการจัิดเก็บข้อม้ลวิธ์กีารและเที่ค์นิค์เบื�อง
ต้นในการใช้ี	วัสัดุอุปการณ์	ผลิตสืั�อดิจิิทัี่ล	การนำาสืั�อดิจิิทัี่ลไปประย์ุกต์ใช้ี
กับงานต่าง	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 การถี�ายภาพเบ่�องต้นุ 3(2-2-6)
 (Basic of Photography)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เรีย์นร้้เกี�ย์วกับการใช้ีกล้องถ่ึาย์ภาพัดิจิิทัี่ลและอุปกรณ์ทีี่�
เกี�ย์วข้องกับงานถ่ึาย์ภาพั	ศึกษาเรื�องของแสังและสีัทีี่�มีผลต่องานภาพัถ่ึาย์
พััฒนาค์วามสัามารถึในการจิัดองค์์ประกอบของภาพั	ฝัึกทัี่กษะการถ่ึาย์
ภาพัประเภที่ต่างๆ
 Students are introduced to the operation of digital 
photographic	equipment,	lighting	and	color	balancing.	
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Emphasis is placed on the ability to compose image and to 
produce various type of photography.

634214 สู่�อสิู�งพิมพ์เบ่�องต้นุ  3(2-2-6)
 (Introduction to Print Media)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ดและหลักการที่างสืั�อสิั�งพัิมพ์ัประเภที่ต่าง	ๆ	ประวัติ	
วิวัฒนาการ	บที่บาที่	หน้าทีี่�	อิที่ธิ์พัล	เสัรีภาพัและค์วามรับผิดชีอบที่างสืั�อ
สิั�งพิัมพ์ั	รวมทัี่�งกระบวนการผลิตสืั�อสิั�งพิัมพ์ั	การออกแบบจัิดหน้า	ระบบ
การพิัมพ์ัและเที่ค์โนโลย์กีารพิัมพ์ั
 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 การพ่ฒนุาต่วลัะคัร 3(2-2-6)
 (Character Development) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการออกแบบตัวละค์ร	และปฏิิบัติด้านการออกแบบตัว
ละค์ร	ลักษณะท่ี่าที่าง	อารมณ์ของตัวละค์ร	โดย์ใช้ีโปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
ในการพััฒนา	ในร้ปแบบภาพั	2	มิติ	
 Principle of character design and practice of designing 
two-dimensional characters together with personality and 
expression using computer software.

634216 ภาพเคัล่ั�อนุไหว 2 มิติ 3(2-2-6)
 (2D Animation)  
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาประวัติของงานด้านแอนิเมชัี�น	เที่ค์นิค์การที่ำาภาพั
เค์ลื�อนไหวเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีในการสัร้างภาพัทัี่�งในอดีตและปัจิจุิบัน	ปฏิิบัติ
การแอนิเมชัี�นสัองมิติด้วย์โปรแกรมค์อมพิัวเตอร์
	 Explore	the	history,	technique	and	tools	for	animation	
from past to present. The use of software to develop two-
dimensional animations.

634217 การเขียนุบทั่แลัะบทั่ภาพ 3(3-0-6)
 (Script Writing and Storyboard)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เพืั�อใหนั้กศกึษาเขีย์นบที่เบื�องตน้และสัรา้งบที่ภาพั	สัำาหรบังาน
ด้านต่างๆ	เช่ีน	ภาพัย์นต์	โฆ่ษณา	สัารค์ดีงานด้านทีี่วี	เป็นต้น	เข้าใจิค์วาม
แตกต่างในการเขีย์นบที่แต่ละประเภที่
  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 การถี�ายภาพข่�นุสููง 3(2-2-6)
 (Advance of Photography)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 634213	การถ่ึาย์ภาพัเบื�องต้น
	 เพืั�อให้นักศึกษาเรีย์นร้้เกี�ย์วกับการถึ่าย์ภาพัและพััฒนา
เที่ค์นิค์การถ่ึาย์ภาพัในร้ปแบบใหม่ๆ	และสัามารถึสัร้างเรื�องราวของ
ภาพัถ่ึาย์จิากการใช้ีแสังเงาและสีัได้อย์่างมืออาชีีพั
  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 การซ้อนุภาพแลัะการต่ดต�อภาพเคัล่ั�อนุไหว  3(2-2-6)
 (Compositing and Editing )
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การสัร้างภาพั	การซี้อนภาพั	ตบแต่งภาพัด้วย์เที่ค์นิค์พิัเศษ 
ต่าง	ๆ 	การตัดต่อภาพันิ�ง	ภาพัเค์ลื�อนไหวเบื�องต้น	โดย์ใช้ีโปรแกรมประมวล
ผลด้านการตัดต่อ	
 Using editing software as a tool for composing image, 
compositing, special effect along with image and animation 
editing

634220 การกำาก่บแลัะลัำาด่บภาพ 3(2-2-6)
 (Camera Angles and Sequence of shot)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เพืั�อใหนั้กศกึษานกัศกึษาเรีย์นร้้การกำากับภาพัในการถึา่ย์ที่ำาร้ป
แบบต่างๆ	เพืั�อฝึักทัี่กษะการจัิดวางมุมกล้อง	ขนาดภาพัในการถ่ึาย์ที่ำาสืั�อ
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ประเภที่ต่างๆ	พััฒนาวิธี์คิ์ดและการเรีย์งลำาดับขันตอนการถ่ึาย์ที่ำาใน
ขบวนการผลิตสืั�อ
 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 การสูร้างภาพ 3 มิติ 3(2-2-6)
 (Creating 3D images)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาและพััฒนาทัี่กษะการสัร้างลักษณะสัามมิติ	มุ่งเน้นการขึ�น
แบบของวัตถุึ	ในร้ปแบบต่างๆ	ตั�งแต่	วัตถุึทีี่�มีโค์รงสัร้างเป็นร้ปที่รง
เรขาค์ณิต	ไปจินถึึงวัตถุึทีี่�มี	โค์รงสัร้างตามธ์รรมชีาติ	การจัิดแสังเงาให้	กับ
วัตถุึ	การสัร้างองค์์ประกอบของฉากให้กับวัตถุึเพืั�อค์วามงามทีี่�สัมบ้รณ์	
รวมถึึงการสัร้างลวดลาย์ของพืั�นผิวให้กับวัตถุึ
 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 เทั่คันิุคัการใช้สู่�อออนุไลัน์ุ 3(2-2-6)
 (Media Online Technical)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาถึึงสืั�อสัังค์มทีี่�อย่้์บนเค์รือข่าย์อินเที่อร์เน็ที่	สัามารถึใช้ี
ประโย์ชีน์จิากสืั�อสัังค์มออนไลน์	ในด้านต่าง	ๆ 	ค์วามเป็นส่ัวนตัว	กฎีหมาย์
ทีี่�เกี�ย์วข้อง	เข้าในสืั�อสัังค์มออนไลน์ทีี่�กำาลังได้รับค์วามนิย์ม	แนวคิ์ดเชิีง
ที่ฤษฎีีและเที่ค์นิค์วิธี์ปฏิิบัติ	เกี�ย์วกับการนำาเสันอด้วย์สืั�อดิจิิทัี่ล	การผลิต
สืั�อประสัมทีี่�สััมฤที่ธิ์ผลต่อผ้้รับสัาร	ในร้ปแบบต่าง	ๆ 	ค์วามสัำาคั์ญในการนำา
เสันอศาสัตร์และศิลป์ของการนำาเสันอ	เข้าใจิโค์รงสัร้างและร้ปแบบของ
การนำาเสันอ	การนำาเสันอด้วย์วาจิาเป็นกลุ่มและเป็นราย์บุค์ค์ล	การ
วิเค์ราะห์และการประเมินผลการนำาเสันอ
 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 ระเบียบวิธีวิจ่ิย 3(3-0-6)
 (Research Methodology)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาถึึง	ระเบีย์บวิธี์วิจัิย์ในร้ปแบบต่าง	ๆ	ค์วามหมาย์	ค์วาม
สัำาคั์ญ	ประเภที่ของการวิจัิย์	เพืั�อให้	เข้าใจิแนวค์ิดของการที่ำางานวิจัิย์	
เข้าใจิถึึงประโย์ชีน์ทีี่�ได้รับจิากงานวิจัิย์	โดย์มุ่งเน้นศึกษาระเบีย์บและวิธี์
วิจัิย์ในงานวิจัิย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับสืั�อดิจิิทัี่ล
 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 ห่วข้อพิเศึษ 1 3(3-0-6)  
 (Special Topic 1)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาถึึงเรื�องทีี่�เป็นทีี่�สันใจิในวงการสืั�อดิจิิทัี่ล	เช่ีน	โปรแกรมช่ีวย์
ในการออกแบบ	เค์รื�องมือทีี่�ใช้ีในสืั�อดิจิิทัี่ล	การนำาเสันอผลงานแบบต่าง	
ๆ	การออกแบบสืั�อทีี่�มีมุมมองใหม่	เข้าร่วมงานสััมมนาในวิชีาชีีพั	มีส่ัวน
ร่วมในการสัะท้ี่อนและแสัดงค์วามคิ์ดเห็น	เพืั�อสัรุปทิี่ศที่างงานดิจิิทัี่ลมีเดีย์
ในปัจิจุิบันและอนาค์ต
	 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 ฝึกงานุ   3(0-300-0)
 (On the Job Training)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ฝึักปฏิิบัติงานทีี่�เหมาะสัมกับลักษณะของงานในสัาขาวิชีาชีีพั	ไม่
น้อย์กว่า	300	ชัี�วโมง	ในสัถึานประกอบการ	ให้เกิดค์วามชีำานาญที่างด้าน
วิชีาชีีพั	และราย์งานผลการปฏิิบัติงานตลอดระย์ะเวลาการฝึักงาน
	 Students	undertake	training	in	related	field	of	work	
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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 โคัรงงานุสู่�อดิจิิท่ั่ลั 1  1(0-2-6)
 (Senior Project for Digital Media 1)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 นักศึกษาที่ำาการศึกษาค้์นค์ว้าวิจัิย์และพััฒนา	ภาย์ใต้ค์ำาแนะนำา
ของอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษา	เรีย์นร้้ถึึงระบบของการวิจัิย์และพััฒนาในด้านการ
ออกแบบสืั�อ	ซึี�งเปลี�ย์นแปลงไปตามบรบิที่สัังค์มและย์คุ์สัมยั์	โดย์จัิดเตรยี์ม
การก่อนลงมือสัร้างผลงานทีี่�สัมบ้รณ์
	 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.

634227 โคัรงงานุสู่�อดิจิิท่ั่ลั 2  2(0-4-12)
 (Senior Project for Digital Media 2)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 634226	โค์รงงานสืั�อดิจิิทัี่ล	1
	 นักศึกษาที่ำาการศึกษาออกแบบ	สัร้างผลงาน	ตามเนื�อหาทีี่�ได้
เตรีย์มการก่อน	ที่ำาการแก้ไขปรับปรุงจินสัมบ้รณ์	และนำาเสันองานส่้ั
สัาธ์ารณชีน	โดย์ปรึกษากับอาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาอย์่างต่อเนื�อง
 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. 

วิชาเอกเล่ัอก
634328 การออกแบบเว็บไซต์ 3(2-2-6)
 (Website Design)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วิวัฒนาการของอินเที่อร์เน็ต	เว็บเที่ค์โนโลย์ี	การสัร้างเว็บไซีต์
ด้วย์โปรแกรมสัำาเร็จิร้ป	การออกแบบและการจัิดวางเนื�อหาโดย์ใช้ีที่ฤษฎีี
	สีั	ตัวอกัษร	การวางตำาแหนง่ภาพันิ�ง	ภาพัเค์ลื�อนไหว	เพืั�อไดอ้งค์์ประกอบ

ในการสัร้างเว็บไซีต์ทีี่�สัวย์งาม
 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 การโฆษณาเบ่�องต้นุ  3(3-0-6)
 (Introduction to Advertising)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์	ค์วามสัำาคั์ญและวิวัฒนาการของการโฆ่ษณา	
บที่บาที่	อิที่ธิ์พัลของงานโฆ่ษณาทีี่�มีต่อระบบเศรษฐกิจิ	สัังค์ม	การวางแผน
โฆ่ษณา	การวิเค์ราะห์ผ้้บริโภค์	การเลือกใช้ีสืั�อ	การกำาหนดงบประมาณ	
การประเมินผลโฆ่ษณา	กฎีหมาย์และจิรรย์าบรรณในการโฆ่ษณา
	 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 การออกแบบเอกล่ักษณ์ตรา 3(3-0-6)
 (Brand Identity Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาถึึงค์วามหมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	ประวัติค์วามเป็นมา	ประเภที่
องค์์ประกอบของแบรนด์	หลักการ	ที่ฤษฎีี	การออกแบบอัตลักษณ์	โดย์
การใช้ีกราฟิัก	ให้เป็นทีี่�ร้้จัิกจิดจิำาในบุค์ลิกและภาพัลักษณ์ขององค์์กร	
สิันค้์าและบริการ	ฝึักทัี่กษะปฏิิบัติการออกแบบอัตลักษณ์	ผ่านการนำา
เสันอในร้ปแบบทีี่�เหมาะสัม	น่าจิดจิำาและเข้าใจิง่าย์
 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.
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634331 การสูร้างเกมส์ู 3(2-2-6)
 (Creating games) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาที่ฤษฎีี	ร้ปแบบการสัร้างเกมส์ั	สัำาหรับการสัร้างเกม	2	มิติ
และ	3	มิติ	ได้แก่	ระบบพิักัด	เรขาค์ณิต	การที่ำางานของเวกเตอร์	การ
จิำาลองภาพัเหตุการณ์ทีี่�สััมพัันธ์์กับร้ปแบบทีี่�จิะใช้ีในการสัร้างเกมส์ั
  Students will learn theory and format of creating 
two- and three- dimensional game, i.e., coordinate systems, 
vector, Simulation relates to creating games.

634332 ภาพเคัล่ั�อนุไหว 3 มิติ 3(2-2-6)
 (3D Animation)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 634221	การสัร้างภาพั	3	มิติ
	 ประย์กุตค์์วามร้จ้ิากหลกัที่ฤษฎีีแอนเิมชัี�น	สัรา้งผลงานจิรงิผ่าน
การใช้ีเค์รื�องมือที่างค์อมพิัวเตอร์เพืั�อให้เกิดเป็นภาพัเค์ลื�อนไหวสัามมิติ	
การสัร้างร้ปที่รง	ตัวละค์ร	จินถึึงการที่ำาภาพัเค์ลื�อนไหวจิากร้ปที่รงหรือตัว
ละค์ร
 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 การจ่ิดแสูงเพ่�องานุภาพนิุ�งแลัะภาพเคัล่ั�อนุไหว 3(2-2-6)
 (Light of Photography and VDO)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การจัิดแสังถ่ึาย์ภาพันิ�งและภาพัเค์ลื�อนไหวด้วย์แสังไฟัประดิษฐ์
จิากการเรีย์นแบบแสังธ์รรมชีาติเพืั�อสัามารถึกำาหนดระย์ะแสังเงาบนพืั�น
ฐานภาพันิ�งและภาพัเค์ลื�อนไหว
 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 บุคัลิักภาพในุการนุำาเสูนุอ 3(3-0-6)
 (Personality presentation) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การศึกษาเกี�ย์วกับวิชีาการพััฒนาบุค์ลิกภาพั	โดย์เน้นสิั�งทีี่�มี

อิที่ธิ์พัลต่อภาวการณ์เป็นผ้้นำาที่างธุ์รกิจิทุี่กระดับ	เน้นการพ้ัดติดต่องาน
ธุ์รกิจิ	การเข้าร่วมประชีุมและเสันอค์วามค์ิดเห็นต่อที่ี�ประชีุม	การตัดสัิน
ใจิที่างธุ์รกิจิ	การจ้ิงใจิ	การเกลี�ย์กล่อม	การเจิรจิาต่อรอง	การเข้าสัังค์ม	
การพััฒนาบุค์ลิกภาพัที่างด้านร่างกาย์	อารมณ์และจิิตใจิ	โดย์เน้นการใช้ี
หลักธ์รรมในที่างศาสันาและจิิตใจิ	มีการฝัึกปฏิิบัติและร้้จัิกที่ำาการ
วิเค์ราะห์	การประเมินตนเอง	การวางแผนพััฒนาตนเองให้สัามารถึที่ำางาน
ร่วมกับผ้้อื�นได้อย์่างมีประสิัที่ธิ์ภาพั
 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 การผลิัตรายการวิทั่ยุแลัะโทั่รท่ั่ศึน์ุ 3(3-0-6)
 (Radio and Television Production)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กระบวนการผลิตราย์การวิที่ย์ุโที่รทัี่ศน์	หน้าทีี่�ค์วามรับผิดชีอบ
ของบุค์ลากรฝั�าย์ต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องและฝึักผลิตราย์การวิที่ย์โุที่รทัี่ศน์เบื�อง
ต้น
 Process of television production, role and responsibility 
of production crews along with practical exposure to basic 
television production. 

634336 ห่วข้อพิเศึษ 2 3(3-0-6)  
 (Special Topic 2)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาถึึงเรื�องทีี่�เป็นทีี่�สันใจิในวงการสืั�อดิจิิทัี่ล	เช่ีน	โปรแกรมช่ีวย์
ในการออกแบบ	เค์รื�องมือทีี่�ใช้ีในสืั�อดิจิิทัี่ล	การนำาเสันอผลงานแบบ 
ต่าง	ๆ	การออกแบบสืั�อทีี่�มีมุมมองใหม่	เข้าร่วมงานสััมมนาในวิชีาชีีพั	มี
ส่ัวนรว่มในการสัะที่อ้นและแสัดงค์วามค์ดิเหน็	เพืั�อสัรปุทิี่ศที่างงานดจิิิทัี่ล
มีเดีย์	ในปัจิจุิบันและอนาค์ต
		 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.
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634337 สูหกิจิศึึกษา   6(0-30-0)
 (Cooperative Training)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 นักศึกษาไปที่ำางาน	ในหน่วย์งานธ์ุรกิจิเอกชีนหรืองานราชีการ
เป็นเวลาไม่น้อย์กว่า	270	ชัี�วโมง	จิะต้องที่ำาราย์งานประกอบ	และมีการ
นิเที่ศน์จิากค์ณาจิารย์์ในหลักส้ัตร
 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 สูาขาวิชานิุติศึาสูตร์
640111 กฎหมายแพ�ง : หล่ักท่ั่�วไป  3(3-0-6)
  (Civil Law : General Principles)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาค์วามหมาย์	ค์วามเป็นมาและบ่อเกิดของกฎีหมาย์	
ประเภที่และหมวดหม่้ของกฎีหมาย์	การบัญญัติ	การเปลี�ย์นแปลงและการ
ย์กเลิกกฎีหมาย์	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง	กฎีหมาย์กับปรากฏิการณ์ที่าง 
สัังค์มอื�นๆระบบกฎีหมาย์ทีี่�สัำาคั์ญของโลก	การใช้ี	การตีค์วาม	ผลบังคั์บ	
และการบังคั์บตามกฎีหมาย์	สิัที่ธิ์	หน้าทีี่�	และการใช้ีสิัที่ธิ์	รวมทัี่�งการใช้ี
สิัที่ธิ์เกินส่ัวน	นิรโที่ษกรรมและหลักสุัจิริต	หลักทัี่�วไปของกฎีหมาย์แพ่ังทีี่�
บัญญัติไว้ตามประมวลกฎีหมาย์แพ่ังและพัาณิชีย์์	บรรพั	1	ลักษณะ1และ
ลักษณะ	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

640112 หล่ักกฎหมายมหาชนุ 3(3-0-6)
  (Principles of Public Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาสัถึาบันที่างกฎีหมาย์มหาชีน	ค์วามหมาย์	องค์์ประกอบ
และร้ปของรัฐ	การเป็นนิติบุค์ค์ลและสัถึาบันต่าง	ๆ	ของรัฐ	ศึกษาค์วาม

หมาย์และค์วามจิำาเป็นของการปกค์รองโดย์กฎีหมาย์	ค์วามเป็นมาและ
วิวัฒนาการของระบบกฎีหมาย์มหาชีน	ขอบเขตและลักษณะเฉพัาะของ
กฎีหมาย์มหาชีน	ศึกษาบ่อเกิดของกฎีหมาย์มหาชีน	แนวค์วามค์ดิและนิติ
วิธี์	(JURISTIC	METHOD)	ของกฎีหมาย์มหาชีน
	 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 กฎหมายนิุติกรรมแลัะสู่ญญา  3(3-0-6)
  (Law of Juristic Acts and Contracts) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ลักษณะนิติกรรม	ตามประมวลกฎีหมาย์
แพ่ังและพัาณิชีย์	์บรรพั	1รวมทัี่�งระย์ะเวลา	อายุ์ค์วาม	และหลักกฎีหมาย์
สััญญา	ตามประมวลกฎีหมาย์แพ่ังและพัาณิชีย์์	บรรพั	2	หรือกฎีหมาย์
พิัเศษอื�น	รวมตลอดถึึงปัญหาเกี�ย์วข้องกับหลักกฎีหมาย์สััญญาในปัจิจุิบัน
 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 : ภาคัท่ั่�วไป 3(3-0-6)
  (Criminal Law : General Principles)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักทัี่�วไปของกฎีหมาย์อาญาตามประมวลกฎีหมาย์อาญา
ภาค์	1	หลักทัี่�วไป
 Study of general principles of criminal laws as 
stipulated	in	Criminal	Code,	Section	1:	General	Principles.

640211 กฎหมายหนีุ� : หล่ักท่ั่�วไป  3(3-0-6)
  (Law of Obligation : General Principles) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักทัี่�วไปของกฎีหมาย์ลักษณะหนี�	ตามประมวลกฎีหมาย์

665



แพ่ังและพัาณิชีย์์	บรรพั	2	นอกจิากที่ี�เป็นเนื�อหาของวิชีา	640121	
กฎีหมาย์นิติกรรมและสััญญา	และวิชีา	640212	กฎีหมาย์ละเมิด	จัิดการ
งานนอกสัั�ง	ลาภมิค์วรได้	รวมตลอดถึึงปัญหาเกี�ย์วข้องกับหลักกฎีหมาย์
หนี�ในปัจิจุิบัน
	 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 กฎหมายลัะเมิด จ่ิดการงานุนุอกสู่�ง ลัาภมิคัวรได้ 3(3-0-6) 
  (Law of Torts : Managements of Affairs without 
 Mandate and Undue Enrichment
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลกักฎีหมาย์แพ่ังและพัาณชิีย์ลั์กษณะละเมดิ	จัิดการงาน
นอกสัั�ง	ลาภมิค์วรได้	ตามประมวลกฎีหมาย์แพ่ังและพัาณิชีย์์	บรรพั	2	
รวมตลอดถึึงหลกักฎีหมาย์วา่ดว้ย์ค์วามรับผดิที่างละเมดิในกฎีหมาย์พัเิศษ
อื�น	ๆ	เช่ีน	กฎีหมาย์ค์วามรับผิดที่างละเมิดของเจ้ิาหน้าทีี่�
 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 กฎหมายทั่ร่พย์สิูนุแลัะทีั่�ดินุ 3(3-0-6) 
  (Property and Land Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ลักษณะที่รัพัย์์และที่รัพัย์์สิัน	ตามประมวล
กฎีหมาย์แพ่ังและพัาณิชีย์์	บรรพั	1	ลักษณะ	3	และบรรพั	4	ประมวล
กฎีหมาย์ทีี่�ดิน	และกฎีหมาย์อื�นทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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.

640214 เอกเทั่ศึสู่ญญา 1  3(3-0-6) 
  (Specific Contracts 1)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ลักษณะซืี�อขาย์	แลกเปลี�ย์น	ให้	เช่ีาที่รัพัย์์
และเช่ีาซืี�อ	ตามประมวลกฎีหมาย์แพ่ังและพัาณิชีย์์	บรรพั	3	
 Study of principles of selling, exchange, hiring of 
property and hire-purchase law as stipulated in Civil and 
Commercial	Code	Book	3

640215 ภาษาอ่งกฤษสูำาหร่บนุ่กกฎหมาย  3(3-0-6) 
  (English for Lawyer) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาภาษาอังกฤษทีี่�เกี�ย์วกับศัพัท์ี่ที่างกฎีหมาย์	ถ้ึอย์ค์ำาและ
สัำานวนกฎีหมาย์ต่าง	ๆ
 Study of English legal terms, idioms, and expressions.

640216 กฎหมายอาญา : ภาคัคัวามผิด  3(3-0-6) 
  (Criminal Law : Offense)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 เค์ย์ศึกษา	วิชีา	640122	กฎีหมาย์อาญา:	ภาค์ทัี่�วไป	
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์อาญาภาค์ค์วามผิด	ตามประมวลกฎีหมาย์
อาญา	ภาค์	2	ค์วามผิดและภาค์	3	ลหุโที่ษ	
 Principles of criminal law in the division of Offense 
stipulated	in	criminal	law	Part	2	offenses	and	Part	3	petty	
offences.

640221 เอกเทั่ศึสู่ญญา 2 3(3-0-6) 
  (Specific Contracts 2)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ลักษณะตัวแที่น	นาย์หน้า	ย์ืม	ฝัากที่รัพัย์์	
จ้ิางแรงงาน	จิา้งที่ำาของ	และรบัขน	ตามประมวลกฎีหมาย์แพ่ังและพัาณชิีย์์
	บรรพั	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
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640222 กฎหมายประก่นุด้วยบุคัคัลัแลัะทั่ร่พย์  2(2-0-4)
  (Law of Secured Transactions) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์	ลักษณะค์ำ�าประกัน	จิำานอง	จิำานำา	ตาม
ประมวลกฎีหมาย์แพ่ังและพัาณิชีย์์	บรรพั	3
		 (Prerequisite	:	None)
 Study the principles of surety bond, mortgage, and 
pledge law as stipulated in the Civil and Commercial Code 
Book	3

640223 กฎหมายร่ฐธรรมนูุญ 3(3-0-6)  
 (Constitutional Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธ์รรมน้ญ	องค์์การต่างๆของ
รัฐ	สิัที่ธิ์และเสัรีภาพัของบุค์ค์ลที่ฤษฎีีทีี่�สัำาคั์ญๆของระบบรัฐธ์รรมน้ญ	อาทิี่
เช่ีน	ที่ฤษฎีีการแบ่งแย์กอำานาจิที่ฤษฎีี	Judicial	Reviews	รวมทัี่�งปรัชีญา
ของแนวค์วามคิ์ดต่าง	ๆ	ในระบบรัฐธ์รรมน้ญ
 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 กฎหมายประก่นุภ่ย  2(2-0-4)
  (Law of Insurance) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ลักษณะ	ประกันภัย์	ตามประมวลกฎีหมาย์
แพ่ังและพัาณิชีย์์	บรรพั	3	และกฎีหมาย์อื�นทีี่�เกี�ย์วข้อง
 Study the principles of law of insurance as stipulated 
in	the	Civil	and	Commercial	Code	Book	3	and	related	law.

640225 กฎหมายล่ักษณะหุ้นุสู�วนุ–บริษ่ทั่ แลัะกฎหมาย 3(3-0-6) 
 เกี�ยวก่บองค์ักรธุรกิจิ 
 (Partnership and Company Law and Law 
 of Business Organization)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 

	 ศึกษาค์วามสัำาคั์ญขององค์์กรธุ์รกิจิ	ประเภที่ต่างๆหลักเกณฑ์์ใน
การจัิดตั�งและดำาเนนิการหา้งหุ้นส่ัวนบรษัิที่จิำากัด	บริษัที่มหาชีนจิำากัดและ
องค์์กรธุ์รกิจิอื�นๆเช่ีน	กิจิการค้์าร่วม(	Joint	venture)	สิัที่ธิ์หน้าทีี่�และ
ค์วามรับผิดชีอบของผ้้ถืึอหุ้น	กรรมการผ้้บริหาร	และค์วามสััมพัันธ์์กับ
บุค์ค์ลภาย์นอก	ตามประมวลกฎีหมาย์แพ่ังและพัาณิชีย์์	พัระราชีบัญญัติ
บริษัที่มหาชีน	จิำากัด	และกฎีหมาย์อื�นทีี่�เกี�ย์วข้อง	การกำากับและตรวจิ
สัอบรวมถึึงบรรษัที่ภิบาล
 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 กฎหมายต่�วเงินุ  2(2-0-4)
  (Negotiable Instruments) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ลักษณะตั�วเงินตามประมวลกฎีหมาย์แพ่ัง
และพัาณิชีย์์	บรรพั	3	
 Study the principles of negotiable instruments as 
stipulated	in	the	Civil	and	Commercial	Code	Book	3

640227 กฎหมายทั่ร่พย์สิูนุทั่างปัญญา 3(3-0-6) 
  (Intellectual Property Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษากฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วกับลิขสิัที่ธิ์�	เค์รื�องหมาย์การค้์า	ชืี�อที่างการ
ค้์าและสิัที่ธิ์บัตรรวมถึึงวิธี์พิัจิารณาค์ดีที่รัพัย์์สิันที่างปัญญาและการค้์า
ระหว่างประเที่ศ
 Study the law concerning the copyright, trademark, 
trade name and patent; procedure for intellectual property 
and international trade.
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640311 กฎหมายคัรอบคัร่ว 3(3-0-6) 
  (Family Law)   
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ลักษณะค์รอบค์รัว	ตามประมวลกฎีหมาย์
แพ่ังและพัาณิชีย์์	บรรพั	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)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ลักษณะมรดก	ตามประมวลกฎีหมาย์แพ่ัง
และพัาณิชีย์์	บรรพั	6
 Study the principles of law of succession as stipulated 
in the Civil and Commercial Code.

640313 กฎหมายวิธีพิจิารณาคัวามแพ�ง 1  3(3-0-6) 
  (Law of Civil Procedure 1)  
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วามแพั่งว่าด้วย์บที่ทัี่�วไป	วิธี์
พิัจิารณาในศาลชัี�นต้น	
 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) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาประมวลรัษฎีากรในส่ัวนว่าด้วย์ภาษีเงินได้บุค์ค์ลธ์รรมดา
และภาษีเงินได้นิติบุค์ค์ล	ภาษีรับการให้	ภาษีม้ลค่์าเพิั�ม	ภาษีธุ์รกิจิเฉพัาะ
และภาษีการรับมรดกตลอดจินศึกษา	สันธิ์สััญญาภาษี	กฎีหมาย์ว่าด้วย์
ศาลภาษีอากรและวิธี์พิัจิารณาค์ดีในศาลภาษีอากร
 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.

640315 กฎหมายวิธีพิจิารณาคัวามอาญา 1  3(3-0-6) 
  (Law of Criminal Procedure 1) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์ศึกษาวิชีา	640216	กฎีหมาย์อาญา	:ภาค์ค์วามผิด	
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ประมวลวิธี์พิัจิารณาค์วามอาญา	ภาค์	1	
และ	ภาค์	2ตามประมวลกฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วามอาญาภาค์	1	และ 
ภาค์	2	และสิัที่ธิ์มนุษย์ชีนในกระบวนการย์ุติธ์รรม
	 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 กฎหมายระหว�างประเทั่ศึ 3(3-0-6) 
  (International Laws) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาประวัติค์วามเป็นมาที่ฤษฎีีบ่อเกิดและสัาระสัำาคั์ญของ
กฎีหมาย์ระหว่างประเที่ศแผนกค์ดีเมือง	รวมถึึงกฎีหมาย์ขัดกันและ
กฎีหมาย์สััญชีาติ	
 History, theory, source and main points of public 
international	law;	conflicts	of	law;	nationality	law.

640321 ระบบศึาลัแลัะพระธรรมนูุญศึาลัยุติธรรม 2(2-0-4) 
 (Judicial Systems and Constitution 
  of Courts of Justice) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาพัระธ์รรมน้ญศาลย์ุติธ์รรม	ศาลยุ์ติธ์รรม	อำานาจิศาล	
อำานาจิผ้้พัพิัากษาในการพิัจิารณา	พิัพัากษาค์ดรีวมทัี่�งกระบวนการวินจิิฉัย์
ชีี�ขาดในข้อขัดแย์้งในเรื�องอำานาจิหน้าทีี่�ระหว่างศาลต่างๆด้วย์แต่ไม่รวม
ถึึงวิธี์พิัจิารณาค์ดีดังกล่าว
 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.
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640322 กฎหมายวิธีพิจิารณาคัวามแพ�ง 2  3(3-0-6) 
  (Law of Civil Procedure 2) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : เค์ย์ศึกษาวิชีา	
	 640313	กฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วามแพ่ัง	1
	 ศึกษากฎีหมาย์ว่าด้วย์อุที่ธ์รณ์	และฎีีกา	วิธี์การชัี�วค์ราวก่อน
พิัพัากษาและการบังคั์บตามค์ำาพิัพัากษา	หรือ	ค์ำาสัั�งตามประมวลกฎีหมาย์
วิธี์พิัจิารณาค์วามแพ่ัง	
	 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 กฎหมายวิธีพิจิารณาคัวามอาญา 2  3(3-0-6)
  (Law of Criminal Procedure 2) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 เค์ย์ศึกษาวิชีา	640315	กฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วามอาญา	1	
	 ศึกษาวิธี์พิัจิารณาในศาลชัี�นต้น	อุที่ธ์รณ์และฎีีกาตามประมวล
กฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วามอาญาภาค์	3	และภาค์	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 กฎหมายพยานุหล่ักฐานุ 3(3-0-6)
  (Law of Evidence) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ว่าด้วย์พัย์านหลักฐานทัี่�งทีี่�เป็นหลักทัี่�วไป
ของกฎีหมาย์ลักษณะพัย์านหลักฐาน	และบที่บัญญัติตามประมวล
กฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วามแพ่ังและประมวลกฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วาม
อาญา
 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.

640325 กฎหมายแรงงานุ  3(3-0-6) 
 (Labor Laws) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักทัี่�วไปของกฎีหมาย์แรงงาน	ประวัติค์วามเป็นมาที่าง
กฎีหมาย์แรงงานในประเที่ศไที่ย์	หลักกฎีหมาย์แรงงานของประเที่ศไที่ย์
ในปัจิจุิบันในเรื�องการคุ้์มค์รองแรงงาน	แรงงานสััมพัันธ์์	เงินที่ดแที่น	ตลอด
จินแนวที่างในการพิัจิารณาและตีค์วามปัญหาต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วกับแรงงานและ
กฎีหมาย์ประกันสัังค์ม	รวมถึึงกฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์ดีในศาลแรงงาน
	 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 หล่ักวิชาชีพแลัะจิริยธรรมของนุ่กกฎหมาย  2(2-0-4)
 (Legal Profession and Ethics of Lawyers) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาวิวัฒนาการของวิชีาชีีพักฎีหมาย์	หน้าทีี่�และงานของนัก
กฎีหมาย์ในสัาขาต่าง	ๆ	คุ์ณธ์รรมและจิริย์ธ์รรม	มารย์าที่	วินัย์	อุดมค์ติ	
และบที่บัญญัติกฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้อง
 Study the evolution of legal profession; roles and 
duties of lawyer from different department; morality and 
ethics;	etiquette,	discipline,	ideal,	relating	law.

640412 กฎหมายล้ัมลัะลัาย  3(3-0-6)
  (Bankruptcy Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษากระบวนพัิจิารณาค์ดีล้มละลาย์	วิธี์การจัิดการที่รัพัย์์สิัน
ของล้กหนี�	เจ้ิาพันักงานพิัทัี่กษ์ที่รัพัย์์	อำานาจิศาลและกระบวนพิัจิารณา
ค์ดีล้มละลาย์	การสัอบสัวน	และ	บที่กำาหนดโที่ษและบที่เบ็ดเสัร็จิทัี่�วไป	
และการฟืั�นฟ้ักิจิการ
 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.
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640413 กฎหมายปกคัรอง 3(3-0-6) 
  (Administrative Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึ กษ าประ วั ติ แ ล ะ ลั กษณะ ทัี่� ว ไ ปขอ งฝั� า ย์ปกค์รอ ง
(Administration)	และกฎีหมาย์ปกค์รองบ่อเกิดของกฎีหมาย์ปกค์รอง	
การใช้ีและการตีค์วามกฎีหมาย์ปกค์รอง	การจัิดระเบีย์บราชีการบริหาร
บุค์ค์ลและที่รัพัย์์สิันในกฎีหมาย์ปกค์รอง	ที่ฤษฎีีว่าด้วย์การกระที่ำาของ
ฝั�าย์ปกค์รอง	ค์วามรับผิดของ	ฝั�าย์ปกค์รอง	รวมตลอดจินการค์วบคุ์มฝั�าย์
ปกค์รอง	ทัี่�งในสั่วนทีี่�เกี�ย์วกับประเภที่ของการค์วบค์ุมองค์์กร	ผ้้ค์วบค์ุม	
วิธี์ปฏิิบัติราชีการที่างปกค์รองและวิธี์พิัจิารณาค์ดีปกค์รอง
 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 กฎหมายว�าด้วยการป้องก่นุแลัะปราบปราม 3(3-0-6) 
 การทุั่จิริตแลัะประพฤติมิชอบ 
  (The Law on the Prevention and Suppression of 
 Corruption) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษากฎีหมาย์เกี�ย์วกับการป้องกันและปราบปรามการทีุ่จิริต
และประพัฤติมิชีอบ	การจิัดตั�งองค์์กร	วิธี์ดำาเนินค์ดี	และกฎีหมาย์อื�นๆที่ี�
เกี�ย์วข้อง	
 Study the law on the prevention and suppression of 
corruption; establishing organization; prosecution methods 
and related laws.

กลุั�มวิชาเล่ัอกเฉพาะสูาขา 
641101 สู่ญญาของฝ�ายปกคัรอง  2(2-0-4)
  (Administrative Contracts)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
		 ศึกษาถึึงประเภที่ต่าง	ๆ	ของสััญญาของฝั�าย์ปกค์รอง	ทัี่�งทีี่�เป็น
สััญญาตามกฎีหมาย์แพ่ังและพัาณิชีย์	์สััญญาที่างปกค์รอง	หลักเกณฑ์์เกี�ย์ว
กับสััญญาตามกฎีหมาย์ว่าด้วย์การพััสัดุ	หลักกฎีหมาย์ทีี่�สัำาคั์ญเกี�ย์วกับ
สััญญาที่างปกค์รอง	เช่ีน	การก่อให้เกิดสััญญาข้อกำาหนดทีี่�เป็นลักษณะ
พิัเศษของสััญญา	การบังคั์บการตามสััญญา	การย์กเลิกสััญญา
 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 กฎหมายข้อมูลัข�าวสูารของราชการแลัะ  2(2-0-4)
 สิูทั่ธิสู�วนุบุคัคัลั
 (Law on Public Information Access and Rights 
 of Privacy)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาถึึงแนวคิ์ดของการให้สิัที่ธิ์แก่	ประชีาชีนทีี่�จิะเข้าถึึงข้อม้ล
ข่าวสัารของที่างราชีการ	วิธี์การทีี่�ให้ประชีาชีนเข้าถึึงข้อม้ลข่าวสัาร	
ลักษณะของข้อม้ลข่าวสัารประเภที่ต่างๆ	วิธี์การที่างบริหารในการแก้ไข
ปัญหากรณีทีี่�สิัที่ธิ์เข้าถึึงข้อม้ลข่าวสัารได้รับการกระที่บกระเทืี่อน	การ
คุ้์มค์รองขอ้ม้ลข่าวสัารที่ี�เปน็เรื�องของสัทิี่ธิ์ส่ัวนบคุ์ค์ล	ตามกฎีหมาย์วา่ดว้ย์
ข้อม้ลข่าวสัารของราชีการ
  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.
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641103 กฎหมายการบริหารงานุบุคัคัลัภาคัร่ฐ 2(2-0-4) 
  (Law on Public Personnel Management) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
	 ศึกษาถึึงหลักการบริหารงานบุค์ค์ลภาค์รัฐ	กฎีหมาย์ว่าด้วย์
ระเบีย์บข้าราชีการพัลเรือนกฎีหมาย์ว่าด้วย์ระเบีย์บข้าราชีการฝั�าย์
ตุลาการ	กฎีหมาย์ว่าด้วย์ระเบีย์บข้าราชีการฝั�าย์รัฐสัภา	กฎีหมาย์ว่าด้วย์
องค์์กรอัย์การและพันักงานอัย์การ	กฎีหมาย์ว่าด้วย์ระเบีย์บข้าราชีการค์ร้
และกฎีหมาย์ว่าด้วย์พันักงานในหน่วย์งานของรัฐทีี่�เป็นอิสัระ
  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 กฎหมายเกี�ยวก่บทั่ร่พย์สิูนุของแผ�นุดินุ 2(2-0-4) 
  (Law on Public Domain)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาถึึงค์วามเป็นมาของที่รัพัย์์สิันของแผ่นดินประเภที่ต่าง	ๆ	
ของที่รัพัย์สิ์ันของแผ่นดิน	เกณฑ์์ที่างด้านสัถึานะที่างกฎีหมาย์	การค์วบคุ์ม
ด้แล	การถึอนสัภาพั	รวมทัี่�งทีี่�ราชีการพััสัดุ	ที่รัพัย์สิ์ันฝั�าย์พัระมหากษัตริย์์
และศาสันสัมบัติ
 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 กฎหมายเกี�ยวก่บการบริการสูาธารณะร่ฐวิสูาหกิจิ 2(2-0-4) 
 แลัะองค์ัการมหาชนุ
 (Law on Public Service, Public Enterprise 
 and Public Organization)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาถึึงที่ฤษฎีีและค์วามคิ์ดพืั�นฐานที่างกฎีหมาย์ปกค์รองเกี�ย์ว
กับการแที่รกแซีงของรัฐ	ที่ฤษฎีีบริการสัาธ์ารณะ	ประเภที่ต่าง	ๆ	ของ
บริการสัาธ์ารณะ	องค์์กรและวิธี์การในการบริการสัาธ์ารณะ	ปัญหาและ
อุปสัรรค์ในการบริการสัาธ์ารณะ	ร้ปแบบและสัถึานะที่างกฎีหมาย์ของ
รัฐวิสัาหกิจิ	และองค์์การมหาชีน	การแปรร้ปรัฐวิสัาหกิจิ

 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 กฎหมายการคัล่ังแลัะการภาษีอากร 2(2-0-4) 
  (Law of Public Finance and Taxation) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์การค์ลังที่ี� เกี�ย์วกับการเงิน	การค์ลัง	
วิธี์การงบประมาณ	ระบบภาษีอากร	สัถึาบันการเงินและการค์ลัง	หลัก
เศรษฐศาสัตร์ทีี่�เกี�ย์วกับการเงิน	และการค์ลังทีี่�ใช้ีในการบริหารประเที่ศ
	 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 กฎหมายเกี�ยวก่บพรรคัการเม่อง แลัะการเล่ัอกต่�ง 2(2-0-4) 
  (Political Party and Electoral Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาประวัติค์วามเป็นมา	และสัภาพัปัจิจุิบันของพัรรค์การเมือง
ระบบการเลือกตั�งตลอดจินองค์์การเลือกตั�งทัี่�งของไที่ย์และต่างประเที่ศ
ที่างด้านพัรรค์การเมืองนั�น	ศึกษาเน้นถึึงโค์รงสัร้างพัรรค์การเมืองตลอด
จินบที่บาที่ของพัรรค์การเมืองตามกฎีหมาย์พัรรค์การเมืองปัจิจุิบันส่ัวน
ที่างด้านกฎีหมาย์เลือกตั�งนั�น	ศึกษาถึึงข้อดีข้อเสีัย์ของระบบการเลือกตั�ง
	และองค์์การเลือกตั�งตามกฎีหมาย์เลือกตั�งฉบับปัจิจุิบัน	รวมทัี่�งแนวที่าง
การปรับปรุงกฎีหมาย์ดังกล่าว
 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.
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641108 กฎหมายร่ฐสูภา 2(2-0-4) 
 (Law of Parliaments)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาวิวัฒนาการและค์วามเป็นมาของสัถึาบันรัฐสัภา	ค์วาม
สัำาคั์ญของรัฐสัภาต่อการปกค์รองระบอบประชีาธิ์ปไตย์	ร้ปแบบต่าง	ๆ	
ของรัฐสัภาในประเที่ศประชีาธิ์ปไตย์ตะวันตกหลักการในเรื�องค์วามเป็น
อิสัระในการดำาเนินงานของรฐัสัภาในประเที่ศตา่ง	ๆ 	ข้อบังคั์บการประชีมุ
ของรัฐสัภา	ลักษณะในที่างกฎีหมาย์ของข้อบังคั์บ	การประชุีมของสัภา	
การประชีุมสัภา	การจิัดที่ำาราย์งานการประชีุมสัภา	อำานาจิหน้าที่ี�ของ
ประธ์านรัฐสัภา	และเลขาธิ์การรัฐสัภาในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วกับการบริหารงาน
ของรัฐสัภา	วาระการประชุีมและการจัิดระเบีย์บวาระการประชุีม	
กระบวนการนิติบัญญัติเปรีย์บเทีี่ย์บกันในประเที่ศ	ต่าง	ๆ	รวมตลอดถึึง
กระบวนการค์วบคุ์มตรวจิสัอบฝั�าย์บริหารโดย์รัฐสัภา
  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 กฎหมายว�าด้วยการปกคัรองท้ั่องถิี�นุ 2(2-0-4)
  (Law of Local Administration) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาแนวค์วามค์ิดพืั�นฐานของการจิัดระเบีย์บราชีการบริหาร
ท้ี่องถิึ�น	องค์์กรส่ัวนท้ี่องถิึ�นตามกฎีหมาย์ปัจิจุิบัน	อำานาจิหน้าทีี่�ขององค์์กร
เหล่านี�ในฐานะทีี่�เป็นนิติบุค์ค์ล	โดย์เฉพัาะอย์่างย์ิ�งอำานาจิในการออก
กฎีหมาย์การกำากับด้แลเหนือองค์์กรเช่ีนว่านี�ทัี่�งในแง่การกำากับด้แลเหนอื
บุค์ค์ลและการกำากับด้แลเหนือการกระที่ำา	รวมตลอดถึึงระเบีย์บและ
วิธี์การค์ลังขององค์์กรส่ัวนท้ี่องถิึ�นและการค์วบคุ์มจิากส่ัวนกลาง
  Fundamental concepts of local administration; local 
administration as per the current law; powers and duties of 

those 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 กฎหมายเกี�ยวก่บการขนุสู�งแลัะการจิราจิร 2(2-0-4) 
  (Transportation and Traffic Laws)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษากฎีหมาย์	กฎีข้อบังคั์บและวิธี์ดำาเนินการต่าง	ๆ	เกี�ย์วกับ
การขนส่ัง	กฎีหมาย์	กฎีข้อบังคั์บและวิธี์ดำาเนินการต่าง	ๆ	เกี�ย์วกับการ
จิราจิร	ที่างบก	ที่างนำ�า	ที่างอากาศ
  Law, regulations and procedures regarding carriage; 
law, regulation and procedure regarding marine, land and air 
traffic.

641111 กฎหมายปกคัรองเปรียบเทีั่ยบ 2(2-0-4) 
 (Comparative Administrative Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษากฎีหมาย์ปกค์รองของไที่ย์	เปรีย์บเทีี่ย์บกับกฎีหมาย์
ปกค์รองของต่างประเที่ศ
 Thai administrative law in comparison with other 
countries’

641112 กฎหมายคัวามร่บผิดทั่างลัะเมิดของเจ้ิาหนุ้าทีั่� 2(2-0-4) 
  (Law on Liability for Wrongful Acts of Officials)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาถึึงหลักค์วามรับผิดของฝั�าย์ปกค์รอง	หลักค์วามรับผิดที่าง
ปกค์รองในแนวค์ำาพิัพัากษาของศาลไที่ย์	ค์วามแตกต่างระหว่างค์วามรับ
ผิดที่างปกค์รองกับค์วามรับผิดที่างแพ่ัง
 Principles of administrative liability; administrative 
liability of Thai judgement; difference between administrative 
liability and civil liability. 
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641113 สู่มมนุากฎหมายมหาชนุ 2(2-0-4) 
 (Seminars in Public Law)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาประเด็นสัำาคั์ญ	ๆ	ทีี่�เป็นปัญหาในกฎีหมาย์รัฐธ์รรมน้ญ	
กฎีหมาย์ปกค์รอง	และกฎีหมาย์การค์ลังเพืั�อให้นักศึกษามีค์วามเข้าใจิใน
กฎีหมาย์มหาชีนลึกซึี�งย์ิ�งขึ�น
  Study of main issues that are problems in constitutional 
law,	administrative	law,	finance	law	for	students’	deeper	
understanding. 

1. กลุั�มรายวิชาทีั่�เกี�ยวก่บกฎหมายอุตสูาหกรรม แลัะแรงงานุ
641201 กฎหมายเกี�ยวก่บการลังทุั่นุ 2(2-0-4) 
 (Investment Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาสัิที่ธิ์และหน้าทีี่�ของผ้้ทีี่�จิะเข้ามาลงทีุ่นในประเที่ศไที่ย์	
นโย์บาย์แห่งการกำาหนดกฎีเกณฑ์์	อันเป็นการชัีกจ้ิงให้แก่ผ้้เข้ามาลงทุี่น	
กฎีหมาย์เกี�ย์วกับการประกอบอาชีีพัของค์นตา่งดา้ว	รวมทัี่�งกฎีหมาย์เกี�ย์ว
กับการลงทุี่นของประเที่ศอื�น	ๆ	โดย์เฉพัาะประเที่ศทีี่�กำาลังพััฒนา
  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 กฎหมายคัวบคุัมการประกอบกิจิกรรมทั่างเศึรษฐกิจิ   
  2(2-0-4) 
  (Law of Economic Activities)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาที่ฤษฎีี	เหตุผล	และแนวคิ์ดทีี่�ที่ำาให้เกิดค์วามจิำาเป็น	จิะ
ต้องมีกฎีหมาย์พิัเศษเพืั�อค์วบค์ุมการประกอบกิจิกรรมที่างเศรษฐกิจิอัน
ได้แก่กฎีหมาย์ป้องกันการผ้กขาดการค้์ากำาไรเกินค์วร	การปฏิิบัติมิชีอบ
ในที่างการค้์า	กฎีหมาย์คุ้์มค์รองผ้้บริโภค์	และกฎีหมาย์อื�น	ๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้อง
กับการค์วบค์ุมกิจิกรรมที่างเศรษฐกิจิ	โดย์จิะศึกษาหลักกฎีหมาย์	
วิธี์การบังคั์บใช้ี	การเยี์ย์วย์า	และการคุ้์มค์รองต่อสัาธ์ารณชีนและผ้้เสีัย์
หาย์	ตลอดจินปัญหาอันเกิดจิากการบังค์ับใช้ีกฎีหมาย์ค์วบค์ุมกิจิกรรม
ที่างเศรษฐกิจิในด้านการผลิตและการค้์า
 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.

641203 กฎหมายเกี�ยวก่บอุตสูาหกรรม 2(2-0-4) 
  (Industrial Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาสัภาพัและขอบเขตของกฎีหมาย์ทีี่�ใช้ีในการค์วบคุ์มการ
ประกอบกิจิการอุตสัาหกรรม	และกฎีหมาย์อื�นทีี่�เกี�ย์วข้อง
 Study the state and scope of the law of control of 
industrial business operation and related laws.

641204 สู่มมนุากฎหมายแรงงานุ 2(2-0-4) 
  (Seminars in Labor Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาแนวค์วามค์ิดพืั�นและประวัติ	ค์วามเป็นมาของกฎีหมาย์
ประกันสัังค์ม	ระบบประกันค์วามเจ็ิบป�วย์	การประกันค์วามทุี่พัพัลภาพั	
การประกันค์วามชีราภาพั	การประกันการมรณะ	การประกันการว่างงาน
และการจัิดหางาน	การประกอบอาชีีพัของค์นต่างด้าว	รวมทัี่�งปัญหาและ
อุปสัรรค์ของการใช้ีระบบประกันสัังค์มในประเที่ศไที่ย์
 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 กฎหมายเกี�ยวก่บการคัวบคุัมมลัพิษ 2(2-0-4) 
  (Pollution Control Law)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษากฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วกับการค์วบคุ์มมลพิัษ	ได้แก่กฎีหมาย์ส่ัง
เสัริมและรักษาคุ์ณภาพัสิั�งแวดล้อม	หมวดการค์วบคุ์มมลพิัษ	กฎีหมาย์ทีี่�
เกี�ย์วกับการค์วบคุ์มมลพิัษในตัวกลางอื�น	ๆ 	เช่ีน	กฎีหมาย์ว่าด้วย์การเดิน
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เรือในน่านนำ�าไที่ย์	กฎีหมาย์ว่าด้วย์โรงงาน	กฎีหมาย์ว่าด้วย์วัตถึุอันตราย์	
เป็นต้น
 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 กฎหมายพล่ังงานุ 2(2-0-4) 
  (Energy Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาสัภาพัและขอบเขตกฎีหมาย์เกี�ย์วกับพัลังงานต่างๆ	และ
กฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วกับการอนุรักษ์พัลังงาน
  State and scope of law about energies; law on energy 
conservation. 

641207 กฎหมายเกี�ยวก่บคัวามปลัอดภ่ย อาชีวอนุาม่ย 2(2-0-4)
 แลัะสูภาพแวดล้ัอมในุการทั่ำางานุ
 (Law of Safety, Health and the Environment 
 in the Workplace) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษากฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วกับค์วามปลอดภัย์	อาชีีวอนามัย์	และ
สัภาพัแวดล้อมในการที่ำางาน	รวมถึึงการวางมาตรการค์วบคุ์ม	กำากับ	ด้แล
	และบริหารจัิดการดา้นค์วามปลอดภัย์	อาชีีวอนามัย์	และสัภาพัแวดลอ้ม
ในการที่ำางานอย์่างเหมาะสัม	และศึกษากฎีหมาย์เกี�ย์วกับค์วามตกลง
ระหว่างประเที่ศทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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 สู่มมนุากฎหมายอุตสูาหกรรมแลัะแรงงานุ 2(2-0-4)
  (Seminars in Industrial and Labor Law)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาประเด็นสัำาคั์ญๆทีี่�เป็นปัญหาในกฎีหมาย์อุตสัาหกรรม	
กฎีหมาย์พัลังงาน	กฎีหมาย์เกี�ย์วกับการค์วบคุ์มมลพิัษและกฎีหมาย์

แรงงาน	เพืั�อให้นักศึกษามีค์วามเข้าใจิในกฎีหมาย์อุตสัาหกรรมและ
แรงงานลึกซึี�งย์ิ�งขึ�น
 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.

2. รายวิชาทีั่�เกี�ยวก่บอาญาแลัะกระบวนุการยุติธรรมทั่างอาญา
641301 ระบบคัวามยุติธรรมทั่างอาญา 2(2-0-4)
  (Criminal Justice) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาระบบกระบวนการย์ติุธ์รรมที่างอาญา	ที่ฤษฎีีการลงโที่ษ	
และแก้ไขผ้้กระที่ำาผิดในด้านนิติศาสัตร์	การปฏิิร้ประบบการลงโที่ษ
 Criminal justice system; theory of punishment; 
correction treatment; revolution of punishment theory.

641302 อาชญาวิทั่ยาแลัะท่ั่ณฑ์วิทั่ยา 2(2-0-4) 
   (Criminology and Penology)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาลักษณะและสัาเหตุของอาชีญากรรม	การป้องกัน
อาชีญากรรม	สัังค์มวิที่ย์ากฎีหมาย์อาญา	รวมทัี่�งที่ฤษฎีีและผลการศึกษา
วิจัิย์ต่างๆ	ศึกษาโค์รงการแก้ไขบำาบัดผ้้กระที่ำาผิด	ระบบ	ค์วามย์ุติธ์รรม	
ระบบเรือนจิำาและทัี่ณฑ์สัถึานลักษณะที่างกาย์ภาพัที่างสัังค์มและการ
ศึกษาของผ้้ต้องขัง	มาตรการรอการลงโที่ษ	และพัักการลงโที่ษรวมทัี่�ง
สัำารวจิที่ฤษฎีี	และการปฏิิบัติต่อผ้้กระที่ำาผิดด้วย์วิธี์การต่าง	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 กฎหมายทั่หาร 2(2-0-4) 
  (Military Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษากฎีหมาย์อาญาที่หาร	ธ์รรมน้ญศาลที่หาร	และกฎีอัย์การศึก
	 Military	criminal	law;	constitutional	court	of	military;	
martial law.
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641304 นิุติเวชศึาสูตร์ 2(2-0-4) 
  (Forensic Medicine)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาวิที่ย์าการที่างแพัที่ย์์ทีี่�สััมพัันธ์์กับการใช้ีกฎีหมาย์	โดย์
เฉพัาะการพิัส้ัจิน์หลักฐานสัำาหรับการดำาเนินค์ดีในที่างอาญาและที่างแพ่ัง
	 Medical	technology	related	to	application	of	law,	
especially forensic for criminal and civil proceedings.

641305 กฎหมายเยาวชนุแลัะคัรอบคัร่ว 2(2-0-4) 
  (Law of Juvenile and Family) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์	และประเด็นที่างสัังค์มและจิิตวิที่ย์าของ
เด็กและเย์าวชีน	ผ้้กระที่ำาค์วามผิด	ระบบศาลเย์าวชีนและค์รอบค์รัว	
วิธี์การแก้ไขผ้้กระที่ำาค์วามผิดดังกล่าว	รวมทัี่�งการคุ้์มค์รองผ้้เย์าว์ในค์ดี
แพ่ัง	ตามกฎีหมาย์ศาลเย์าวชีนและค์รอบค์รัวและวิธี์พิัจิารณาค์ดีเย์าวชีน
และค์รอบค์รัว	และกฎีหมาย์อื�นทีี่�เกี�ย์วข้อง
  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 กฎหมายสิูทั่ธิมนุุษยชนุ 2(2-0-4) 
  (Law of Human Rights) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาประวัติศาสัตร์	วิวัฒนาการ	ที่ฤษฎีี	ข้อคิ์ดและปรัชีญาทีี่�
เกี�ย์วกับบรรดาสิัที่ธิ์	ขั�นพืั�นฐาน	ที่ำาค์วามเข้าใจิหลักการ	กฎีเกณฑ์์ที่ี�มี
สัภาพัเป็นกฎีหมาย์และเป็นเพีัย์งนามธ์รรม	ตลอดจินวิธี์การส่ังเสัริมและ
คุ้์มค์รองซึี�งสิัที่ธิ์มนุษย์ชีน	และศึกษากฎีหมาย์เกี�ย์วกับค์วามตกลงระหว่าง
ประเที่ศทีี่�เกี�ย์วข้อง
 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 วิชาว�าคัวามแลัะศึาลัจิำาลัอง 2(2-0-4) 
  (Advocacy and Moot Court)  
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
	 ศึกษาวิธี์การในการเตรีย์มค์ดี	การร่างค์ำาฟ้ัอง	ค์ำาให้การ
แถึลงการณ์	และค์ำาร้อง	และ	การว่าค์วามในศาลรวมทัี่�งปัญหาต่างๆ	ใน
การดำาเนินค์ดีโดย์มีการจัิดที่ำาศาลจิำาลองขึ�นเพืั�อประกอบการศึกษาภาค์
ปฏิิบัติ
  Preparation of lawsuit; prosecution, testimony, 
argument, and drafting the plaints; lawyer practice; problems 
in legal proceeding; setting up moot court for practical practice 
of the course.

641308 การสู่บสูวนุแลัะสูอบสูวนุ 2(2-0-4)
 (Criminal Inquiry and Interrogation)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ระบบการยุ์ติธ์รรมในค์ดีอาญาในชัี�นเจ้ิาพันักงาน	การสืับสัวนและ
สัอบสัวนการกระที่ำาค์วามผิดอาญา	สิัที่ธิ์ของผ้้ต้องหาตามรัฐธ์รรมน้ญ
		 Justice	system	in	criminal	division	in	officials;	inquiry,	
question	of	criminal	act;	rights	of	the	accused	as	stipulated	in	
the constitution. 

641309 กฎหมายเกี�ยวก่บคัอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
 (Computer Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักการทีี่�สัำาคั์ญของกฎีหมาย์เกี�ย์วกับค์อมพิัวเตอร์	เช่ีน	
กฎีหมาย์ว่าด้วย์ธุ์รกรรมที่างอิเล็กที่รอนิกสั์	กฎีหมาย์ว่าด้วย์การกระ
ที่ำาค์วามผิดเกี�ย์วกับค์อมพิัวเตอร์	และกฎีหมาย์อื�นทีี่�เกี�ย์วข้อง
  Principles of law about computer such as electronic 
transaction, computer-related crime, and other related laws. 

641310 สู่มมนุากฎหมายอาญา 2(2-0-4) 
  (Seminars in Criminal Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาประเด็นสัำาคั์ญๆทีี่�เป็นปัญหาในกฎีหมาย์อาญาเพืั�อให้
นักศึกษามีค์วามเข้าใจิในกฎีหมาย์อาญาลึกซึี�งย์ิ�งขึ�นและศึกษาถึึงพัระราชี
บัญญัติทีี่�มีโที่ษที่างอาญา
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 Study the major issues that are problems in criminal 
law for deeper understanding of criminal law; study the act 
that has penalty.

3. รายวิชาทีั่�เกี�ยวก่บกฎหมายพาณิชย์แลัะการค้ัา
641401 เอกเทั่ศึสู่ญญา 3 2(2-0-4) 
  (Specific Contracts 3)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึ กษาหลั ก กฎีหมาย์ ลั กษณะ เก็ บ ขอ ง ในค์ ลั ง สิั น ค้์ า	
ประนีประนอมย์อมค์วาม	การพันัน	ขันต่อ	และบัญชีีเดินสัะพััด
 Principles of the law of warehousing, compromising, 
gambling, betting, and current account.

641402 กฎหมายพาณิชยนุาวี 2(2-0-4) 
  (Maritime Law)  
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์พัาณิชีย์นาวี	เช่ีน	กฎีหมาย์เกี�ย์วกับเรือเดิน
ที่ะเล	การจิำานองเรือและบุริมสิัที่ธิ์ที่างที่ะเล	ค์วามผิดและการจิำากัดค์วาม
รับผิดของเจ้ิาของเรือ	การเช่ีาเรือเดินที่ะเล	การรับขนของที่างที่ะเล	ค์วาม
ผิดอันเกิดจิากเรือโดนกัน	การช่ีวย์เหลือก้้ภัย์ที่างที่ะเล	การเฉลี�ย์ค์วามเสีัย์
หาย์ทัี่�วไป	และการประกันภัย์ที่างที่ะเล
 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 กฎหมายเกี�ยวก่บสูถีาบ่นุการเงินุ 2(2-0-4) 
  (Banking and Financial Institutions Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาค์วามหมาย์และค์วามสัำาคั์ญของสัถึาบันการเงิน	นโย์บาย์
ของรัฐและบที่บาที่ของธ์นาค์ารแหง่ประเที่ศไที่ย์ในการค์วบค์มุกำากับ	ด้แล
สัถึาบันการเงินต่าง	ๆ 	ทัี่�งภาค์รัฐและเอกชีน	กฎีหมาย์และข้อบังคั์บในการ
จัิดองค์์กร	ในสัถึาบันการเงิน	บที่บาที่ของสัถึาบันการเงินในการรับฝัาก
เงิน	การให้เค์รดิตและการให้บริการอื�น	ๆ 	ทัี่�งภาย์ในประเที่ศและระหว่าง
ประเที่ศ	ปัญหาและข้อเสันอแนะในการค์วบคุ์มและพััฒนาสัถึาบันการ

เงินและอื�น	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 domestic and international services; 
problems	and	recommendation	on	the	financial	institution	
control and development.

641404 กฎหมายธุรกิจิระหว�างประเทั่ศึ 2(2-0-4)
 (International Business Transactions Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาในแง่ของกฎีหมาย์จิากการทีี่�ผ้้ประกอบการธุ์รกิจิได้ดำาเนิน
การค์้าระหว่างประเที่ศ	และการลงทีุ่นในต่างประเที่ศ	ตลอดจินปัญหาทีี่�
เกี�ย์วข้อง
 Study the law in the aspect from entrepreneurs 
operating in international trade; overseas investment including 
related problems.

641405 กฎหมายการค้ัาระหว�างประเทั่ศึ 2(2-0-4) 
  (Law of International Trade) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษากฎีหมาย์และหลักทัี่�วไปเกี�ย์วกับการค้์าระหว่างประเที่ศ	
การซืี�อขาย์และการชีำาระ	สิันค้์าระหว่างประเที่ศ	การปริวรรตเงินตรา
ระหว่างประเที่ศ	การรับขนของที่างที่ะเล	การประกันภัย์	ที่างที่ะเล	การ
ระงับข้อพิัพัาที่ในสััญญาการค้์าระหว่างประเที่ศ	การขัดกันแห่งกฎีหมาย์
ตลอดจินศัพัท์ี่เฉพัาะต่างๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องในที่างการค้์าระหว่างประเที่ศ
 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.
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641406 วิธีการระง่บข้อพิพาทั่ทั่างธุรกิจิแลัะอนุุญาโตตุลัาการ 2(2-0-4) 
 (Settlement of Commercial Disputes and 
 Arbitration)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาลักษณะของข้อพิัพัาที่ที่างธุ์รกิจิด้านต่าง	ๆ 	ร้ปแบบเหตุผล
วิธี์การ	การระงับข้อพิัพัาที่แบบต่าง	ๆ	โดย์เฉพัาะอย่์างย์ิ�งการระงับข้อ
พิัพัาที่โดย์วิธี์การอนุญาโตตุลาการ	หลักกฎีหมาย์	ระเบีย์บข้อบังคั์บ
สัถึาบันอนุญาโตตุลาการ	และข้อตกลงระหว่างประเที่ศเกี�ย์วกับ
อนุญาโตตุลาการทีี่�สัำาคั์ญ	ข้อพิัจิารณาในการที่ำาสััญญา	การเลือกกฎีหมาย์
และวิธี์การระงับข้อพิัพัาที่	หลักเกณฑ์์และปัญหาในการฟั้องร้องค์ดี	การ
ขอให้รับรองและบังคั์บตามค์ำาชีี�ขาดของอนุญาโตตุลาการและค์ำาพิัพัากษา
ของศาลต่างประเที่ศ
  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 การเจิรจิาต�อรองแลัะการร�างสู่ญญา 2(2-0-4) 
  (Draft and Negotiation)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาวิธี์การและตัวอย์า่งในการที่ำาสััญญาผ้กพัันของบุค์ค์ลหรือ
องค์์กร	ตลอดจินร้ปแบบของสััญญาต่างๆ	รวมทัี่�งสันธิ์สััญญาการค้์า
ระหว่างประเที่ศ	กระบวนการเจิรจิา	และร้ปแบบของวิธี์การประชุีมเจิรจิา
ประเภที่ต่างๆ	ทัี่�งในประเที่ศและระหว่างประเที่ศ
 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 กฎหมายเกี�ยวก่บการแข�งข่นุทั่างการค้ัา 2(2-0-4) 
  (Competition Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาแนวค์ิดและกฎีหมาย์ว่าด้วย์การแข่งขันเสัรี	การผ้กขาด
ที่างการค้์า	การกำาหนดราค์าสิันค้์าตลอดจินการแข่งขันทีี่�ไม่เป็นธ์รรม	และ
ผลกระที่บต่อผ้้บริโภค์
 Concepts and law about Free Trade; monopoly; 
pricing; unfair competition; effects on consumers.

641409 หล่ักธุรกิจิแลัะการบ่ญชีสูำาหร่บนุ่กกฎหมาย 2(2-0-4) 
  (Introduction of Business for Lawyer) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาค์วามหมาย์	ลักษณะ	โค์รงสัร้างของธุ์รกิจิประเภที่ต่างๆ	
เพืั�อใช้ีประกอบการใหค้์ำาปรกึษากฎีหมาย์สัำาหรบัภาค์ธ์รุกจิิ	และหลกัการ
บัญชีีทีี่�นักกฎีหมาย์ค์วรที่ราบ
		 Definition,	characteristics,	and	structure	of	each	types	
of business for legal counselling in business section; principles 
of accounting for lawyers.

641410 กฎหมายเทั่คัโนุโลัยีสูารสูนุเทั่ศึ 2(2-0-4) 
 (Law and Information Technology)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาปัญหากฎีหมาย์เกี�ย์วกับเที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศ	ค์วามร้้
เบื�องต้นเกี�ย์วกับเที่ค์โนโลย์ีสัารสันเที่ศ	พััฒนาการของการใช้ีเที่ค์โนโลย์ี
สัารสันเที่ศที่างสัังค์มศาสัตรแ์ละที่างกฎีหมาย์	และฝักึฝันที่กัษะในการใช้ี
เที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศในการสืับค้์น	รวบรวมเผย์แพัร่และจัิดการข้อม้ลที่าง
กฎีหมาย์สัาขาต่าง	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 สู่มมนุากฎหมายภาษีอากร 2(2-0-4) 
 (Seminars in Tax Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษากฎีหมาย์ภาษีสัรรพัสัามิต	กฎีหมาย์ศุลกากร	และกฎีหมาย์
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ภาษีทีี่�จัิดเก็บโดย์องค์์กรปกค์รองส่ัวนท้ี่องถิึ�น
 Excise tax code; custom act; law of tax collected by 
local administration. 

641412 กฎหมายภาษีอากรระหว�างประเทั่ศึ 2(2-0-4) 
  (International Taxation Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาภาษทีีี่�มีผลกระที่บตอ่ธุ์รกรรมระหวา่งประเที่ศ	การจัิดเก็บ
ภาษีเงินได้จิากผ้้มีถิึ�น	ทีี่�อย์้่ในประเที่ศ	และจิากผ้้มีเงินได้จิากแหล่งใน
ประเที่ศ	การป้องกันการเลี�ย์งภาษีระหว่างประเที่ศ	หลักการตั�งราค์าโอน
ภาษีซ้ีอน	การขจัิดภาษีซ้ีอน	การเว้นการเก็บภาษีซ้ีอนระหว่างรัฐ	กฎีหมาย์
ภาษีเงินได้ระหว่างประเที่ศ	และข้อตกลงการเว้นการเก็บภาษีซ้ีอนของ
ประเที่ศ
 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 กฎหมายคุ้ัมคัรองผู้บริโภคั 2(2-0-4) 
  (Consumer Protection Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการ	เหตุผล	และแนวค์ิดที่ี�ที่ำาให้เกิดค์วามจิำาเป็นที่ี�จิะต้อง
มีกฎีหมาย์คุ้์มค์รองผ้้บริโภค์มาตรการต่าง	ๆ	ที่างกฎีหมาย์ทีี่�ใช้ีเพืั�อการ
คุ้์มค์รองผ้้บริโภค์	วิธี์การบังคั์บใช้ีกฎีหมาย์	มาตรการที่ี�ใช้ีเพืั�อเย์ีย์วย์าแก่
ผ้้บริโภค์ซึี�งได้รับค์วามเสีัย์หาย์	ทัี่�งตามทีี่�ปรากฏิในกฎีหมาย์ว่าด้วย์การ
คุ้์มค์รองผ้้บริโภค์	กฎีหมาย์ว่าด้วย์ค์วามรับผิดต่อค์วามเสีัย์หาย์ทีี่�เกิดขึ�น
จิากสิันค้์าทีี่�ไม่ปลอดภัย์	และกฎีหมาย์อื�นทีี่�เกี�ย์วข้อง	รวมตลอดถึึงการจัิด
ตั�งองค์์กรคุ้์มค์รองผ้้บริโภค์ตามทีี่�บัญญัติไว้ในรัฐธ์รรมน้ญ
  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 กฎหมายว�าด้วยวิธีพิจิารณาคัดีผู้บริโภคั 2(2-0-4)
  (Consumer Case Procedure Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์ดีผ้้บริโภค์ว่าด้วย์บที่ทัี่�วไป	วิธี์
พิัจิารณาค์ดีผ้้บริโภค์ในศาลชัี�นต้น	การอุที่ธ์รณ์ค์ดีผ้้บริโภค์	การฎีีกาค์ดี
ผ้้บริโภค์	วิธี์การชัี�วค์ราวก่อนพิัพัากษา	และการบังคั์บตามค์ำาพิัพัากษา
หรือค์ำาสัั�ง
 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.

641415 กฎหมายว�าด้วยการขายตรงแลัะตลัาดแบบตรง 2(2-0-4) 
  (Law on Direct Selling and Direct Marketing) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ว่าด้วย์การขาย์ตรงและตลาดแบบตรง
 Principles of law on direct selling and direct marketing.

641416 สู่มมนุากฎหมายพาณิชย์แลัะการค้ัา 2(2-0-4) 
  (Seminars in Commercial and Trade Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาประเด็นสัำาคั์ญๆ	ทีี่�เป็นปัญหาในกฎีหมาย์พัาณิชีย์์	
กฎีหมาย์ธ์ุรกิจิ	และกฎีหมาย์การค์้า	เพืั�อให้นักศึกษามีค์วามเข้าใจิใน
กฎีหมาย์อุตสัาหกรรมและแรงงานลึกซึี�งย์ิ�งขึ�น
 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. กฎหมายท่ั่�วไปแลัะกฎหมายระหว�างประเทั่ศึ
641501 การใช้แลัะการตีคัวามกฎหมาย 2(2-0-4) 
  (Applications and Interpretation of Laws) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาในแง่ที่ฤษฎีีประวัติศาสัตร์	และในแง่กฎีหมาย์เปรีย์บเทีี่ย์บ
	โดย์เฉพัาะเปรีย์บเทีี่ย์บค์วามแตกต่างระหว่างระบบ	Common	Law	กับ
ระบบประมวลกฎีหมาย์หลักการใช้ีและตีค์วามกฎีหมาย์ลาย์ลักษณ์อักษร
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และการใช้ีกฎีหมาย์แบบเทีี่ย์บเคี์ย์ง	(Analogy)	การใช้ีกฎีหมาย์ประเพัณี
การใช้ีกฎีหมาย์ประเภที่	“หลักกฎีหมาย์ทัี่�วไป”	ตามมาตรา	4	(แห่ง
ประมวลกฎีหมาย์แพ่ังและพัาณิชีย์์)
 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 กฎหมายโรม่นุเบ่�องต้นุ 2(2-0-4) 
  (Introduction to Roman Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาประวัติศาสัตร์และระบบกฎีหมาย์โรมัน	อันเป็นรากฐาน
ของระบบกฎีหมาย์ของประเที่ศทีี่�ใช้ีประมวลกฎีหมาย์ในปัจิจุิบัน
  History of Roman Law system which is the foundation 
of today’s law in Thailand.

641503 ระบบกฎหมายอ่งกฤษแลัะอเมริก่นุเบ่�องต้นุ 2(2-0-4) 
  (Introduction of Anglo-American Law)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาทีี่�มาของระบบกฎีหมาย์	Anglo	–	American	ในลักษณะ
ต่างๆ	ก็คื์อ	Common	Law	,	Equity,	พัระราชีบัญญัติ	(Statute)	และ
จิารีตประเพัณีแห่งท้ี่องถิึ�น	(Local	Custom)	การศึกษาเน้นหนักในเรื�อง
นิติวิธี์	(Juristic	Methods)	ในการใช้ีกฎีหมาย์ประเภที่ตา่งๆอย์า่งละเอยี์ด
ซึี�งจิะต้องศึกษาที่ฤษฎีีที่างนิติปรัชีญาทีี่�เกี�ย์วข้องนอกจิากนี�จิะต้องศึกษา
ถึึงระเบีย์บประเพัณีของศาลในการใช้ีนิติวิธี์	ในที่างปฏิิบติัเพืั�อให้นักศึกษา
เรีย์นร้้ถึึงวิธี์การใช้ีกฎีหมาย์ระบบ	Anglo	–	American	อย์่างถ้ึกต้อง
 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 กฎหมายอนุุร่กษ์ธรรมชาติแลัะสิู�งแวดล้ัอม 2(2-0-4) 
  (Law of Conservation of Nature and Environments) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาหลักกฎีหมาย์เกี�ย์วกับการอนุรักษ์ธ์รรมชีาติและ
สิั�งแวดล้อม
 Principles of law about conservation of nature and 
environments.

641505 นิุติปร่ชญา 2(2-0-4) 
  (Philosophy of Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาวิวัฒนาการของแนวค์วามค์ิดปรัชีญาที่างกฎีหมาย์ตั�งแต่
ในอดีตจินถึึงปัจิจุิบัน	ตลอดจินปัญหารากฐานแห่งกฎีหมาย์
 Evolution of legal philosophy concepts from the past 
to present.

641506 ประว่ติศึาสูตร์กฎหมายไทั่ย2 (2-0-4) 
  (Thai Legal History)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาประวัติศาสัตร์ที่างวัฒนธ์รรมและสัังค์มไที่ย์ดั�งเดิม	อันเป็น
รากฐานของสัถึาบันที่างกฎีหมาย์ทีี่�สัำาคั์ญของประเที่ศไที่ย์	อิที่ธิ์พัลของ
แนวค์วามคิ์ด	หลักกฎีหมาย์	และระบบกฎีหมาย์ของอินเดีย์	และประเที่ศ
ตะวันตกทีี่�มีต่อวิวัฒนาการของกฎีหมาย์ไที่ย์	ศึกษาวิวัฒนาการของ
กฎีหมาย์ไที่ย์ตั�งแต่สัมัย์โบราณจินถึึงปัจิจุิบัน	โดย์เฉพัาะตั�งแต่สัมัย์จัิดที่ำา
ประมวลกฎีหมาย์เป็นต้นมา	โดย์เน้นหนักในแง่กฎีหมาย์เปรีย์บเทีี่ย์บ	เพืั�อ
ให้นักศึกษาเกิดค์วามเข้าใจิในระบบกฎีหมาย์ไที่ย์
 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.
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641507 กฎหมายสูนุธิสู่ญญา 2(2-0-4) 
  (Law of Treaty)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาถึึงค์วามสัำาคั์ญของสันธ์ิสััญญาในฐานะทีี่�เป็นแหล่งทีี่�มา
ของกฎีหมาย์ระหว่างประเที่ศ	ประเภที่สันธิ์สััญญา	การแบ่งลักษณะและ
องค์์ประกอบของสันธิ์สััญญา	กฎีเกณฑ์์ของกฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องและ
กระบวนการจัิดที่ำาสันธิ์สััญญาและการศึกษาถึึงค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง
ประเที่ศอันเนื�องด้วย์ค์วามตกลงระหว่างกันทัี่�งด้านเศรษฐกิจิ	สัังค์ม
	 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 กฎหมายทั่ะเลั 2(2-0-4) 
  (Law of the Sea) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
		 ศึกษาประวัติค์วามเป็นมาของกฎีหมาย์ที่ะเล	บ่อเกิดของ
กฎีหมาย์ที่ะเล	สัถึานะที่างกฎีหมาย์ของพืั�นนำ�าทีี่�อย่้์ภาย์ใต้อำานาจิการ
ค์วบคุ์มของรัฐ	เช่ีน	น่านนำ�าภาย์ในที่ะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื�อง	เขต
เศรษฐกิจิจิำาเพัาะไหล่ที่วีปน่านนำ�าหม่้	เกาะ	ช่ีองแค์บ	อ่าว	และสัถึานะที่าง
กฎีหมาย์ของพืั�นนำ�าทีี่�มิได้อย์้่ภาย์ใต้อำานาจิการค์วบคุ์มของรัฐ	เช่ีน	
ที่ะเลหลวง	และเขตก้นที่ะเลลึก	เที่ค์นิค์กฎีหมาย์ในการกำาหนดเขตที่ะเล
และการระงับข้อพิัพัาที่ระหว่างประเที่ศตามกฎีหมาย์ที่ะเล
 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 กฎหมายอิสูลัาม 2(2-0-4) 
  (Islamic Law) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาประวัติศาสัตร์และระบบกฎีหมาย์อิสัลาม	บ่อเกิดของ
กฎีหมาย์	ระบบศาล	และหลักกฎีหมาย์อิสัลาม
 History and system of Islamic law; source of law; court 
system; principles of Islamic law. 

641510 กฎหมายองค์ัการระหว�างประเทั่ศึ 2(2-0-4)
  (International Organizations Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาค์วามหมาย์และการก่อตั�งองค์์การระหวา่งประเที่ศ	สัภาพั
บุค์ค์ลขององค์์การระหว่างประเที่ศการเข้าร่วมเป็นสัมาชีิกใหม่	และการ
สิั�นสัดุสัภาพัการเปน็สัมาชีกิในองค์์การระหวา่งประเที่ศโดย์ทัี่�วไป	ผลที่าง
กฎีหมาย์ของข้อมติในองค์์การระหว่างประเที่ศ	เอกสิัที่ธิ์และค์วามคุ้์มกัน
ของระหวา่งประเที่ศ	ปญัหาที่างกฎีหมาย์ขององค์์การสัหประชีาชีาต	ิและ
ที่บวงการชีำานัญพิัเศษของสัหประชีาชีาต	ิปัญหาที่างกฎีหมาย์บางประการ
ขององค์์การระหว่างประเที่ศในภ้มิภาค์ต่าง	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 สู่มมนุากฎหมายแพ�ง 2(2-0-4) 
 (Seminars in Civil Law) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ศึกษาวิธี์ใช้ีกฎีหมาย์แพ่ังโดย์การที่บที่วนประเด็นสัำาคั์ญทีี่�ได้
เรีย์นในชัี�นมาแล้ว	เพืั�อค์วามชีำานาญ	ในที่างปฏิิบัติของนักศึกษา
 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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หมวดวิชาศึึกษาท่ั่�วไป 
(หล่ักสููตรปร่บปรุง พ.ศึ. 2564)

1.กลุั�มวิชามนุุษยศึาสูตร์ (Humanities)
700101 ดนุตรีก่บชีวิต 3(3-0-6)
 (Music and Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุไม�มี
	 องค์์ประกอบของดนตรี	ค์วามสััมพัันธ์์ของดนตรีทีี่�มีต่อมนุษย์์	
คุ์ณค่์า	การสัร้างจิินตนาการและเจิตค์ติที่ี�ดีต่อดนตรี		ทัี่กษะมารย์าที่ใน
การฟัังดนตรี		ชีีวิตและผลงานของคี์ตกวีทีี่�คั์ดสัรร
   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.

700102 มนุุษย์ก่บคุัณคั�าทั่างอารยธรรม 3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วิวัฒนาการและลักษณะของอารย์ธ์รรมตะวันออกและตะวันตก
ทีี่�สัำาคั์ญตั�งแต่ย์คุ์โบราณถึึงย์คุ์ปัจิจุิบนั	การแผ่ขย์าย์และถ่ึาย์ที่อด	การแลก
เปลี�ย์นอารย์ธ์รรมในดินแดนต่างๆ	อันมีผลต่อสัภาพับ้านเมือง	เศรษฐกิจิ		
สัังค์มและวัฒนธ์รรมของโลกปัจิจุิบัน
 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

700103 ปร่ชญาแลัะศึาสูนุาเพ่�อคุัณคั�าชีวิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์	ขอบเขตและลักษณะปรัชีญาและศาสันา		ค์วาม
คิ์ดของปรัชีญาและศาสันาทีี่�สัำาคั์ญ	การประยุ์กต์ใช้ีปรัชีญาและศาสันากับ
ชีีวิตและสัังค์ม

	 Definition,	scope	and	characteristics	of	philosophy	
and	religion;	significant	concepts	of	philosophy	and	religion;	
applications of philosophy and religion to life and society.

700104 สุูนุทั่รียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
 (Aesthetics for Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามงาม		เพืั�อการวิเค์ราะห์	อภิปราย์คุ์ณค่์าสุันที่รีย์ภาพัใน
ศาสัตร์	ดนตรี	ศิลปะ	วรรณกรรม	เพืั�อให้เกิดจิิตใจิทีี่�ดีงาม	การรับร้้ศาสัตร์
แต่ละด้านด้วย์ค์วามชืี�นชีมคุ์ณค่์าแห่งสุันที่รีย์ภาพั
 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.

700105 การคิัดเชิงวิเคัราะห์ แลัะคัวามคิัดสูร้างสูรรค์ั 3(3-0-6)
 (Analytical and Creative Thinking) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์	คุ์ณค่์า	แนวคิ์ด	การพััฒนาการคิ์ดแบบเป็นระบบ	
การคิ์ดเชิีงวิเค์ราะห์และค์วามคิ์ดสัร้างสัรรค์์	การอธิ์บาย์ที่ฤษฎีีทีี่�เกี�ย์วข้อง
กับการคิ์ด	การเชืี�อมโย์งค์วามคิ์ด	การผ้กเรื�อง	การเขีย์น	กรณีเพืั�อศึกษา
การแก้ปัญหาโดย์วิธี์การคิ์ดเชิีงระบบ	ด้านการดำาเนินชีีวิต	ด้านสัังค์มและ
อื�น	ๆ	
	 Meaning,	value,	concept,	development	of	systematic	
thinking, analytical thinking, and creative thinking; explanation 
on theories related to thinking, connection of ideas, 
summarization, writing, case study of problem solution in life, 
society and other things by systematic thinking.

700106 จิิตสูาธารณะ   3(3-0-6)  
 (Public Mind)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปล้กฝัังจิิตสัำานึกสัาธ์ารณะ	บที่บาที่และหน้าทีี่�	ค์วามรับผิดชีอบ
ของการเป็นพัลเมืองทีี่�ดีของสัังค์ม	เน้นการส่ังเสัริมด้านคุ์ณธ์รรม	จิริย์ธ์รรม
ต่อตนเอง	ต่อผ้้อื�นและสัภาพัแวดล้อม	ผ่านกระบวนการหลากหลาย์วิธี์		
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การที่ำากิจิกรรมจิิตอาสัา	เพืั�อใหเ้กดิการเปลี�ย์นแปลงที่ศันค์ต	ิการใช้ีเหตุผล
และพัฤติกรรมทีี่�ดี
 Cultivation 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 the process of various approaches and 
volunteering activities, so that the learners can change their 
attitude and act on right reasons and behave well.

700107 คัวามฉลัาดทั่างอารมณ์ 3(3-0-6)  
 (Emotional Intelligence) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การใช้ีศาสัตร์และศิลป์ในการดำาเนินชีีวิตและการที่ำางาน	
บุค์ลิกภาพัและการแสัดงออกที่างสัังค์ม	ค์วามฉลาดที่างอารมณ์	การคิ์ด
วิเค์ราะห์ด้วย์เหตุผล	การแก้ปัญหาอย่์างสัร้างสัรรค์์	คุ์ณค่์าชีีวิต	การพััฒนา
ตนเอง	ค์วามรับผิดชีอบต่อตนเองและสัังค์ม	การสัร้างสุัขภาวะให้กับชีีวิต
และการที่ำางาน	การเจิริญสัติและนั�งสัมาธิ์เบื�องต้น	ศิลปะในการที่ำางาน
อย์่างมีค์วามสุัขและศิลปะในการอย์้่ร่วมกับผ้้อื�น	
 Use of the sciences and the arts in building the ability 
to manage emotion for personal life and work, personality, 
social expressions, emotional intelligence, rational thinking 
and analysis; to relieve stress and have creative problem 
solving, value of life, self-development, responsibility for 
oneself and society; basic of mindfulness and meditation; 
creation of well-being for personal life and work; the effective 
use of the art of working with pleasure and living with others.
2.  กลุั�มวิชาสู่งคัมศึาสูตร์ (Social Sciences)

700201 จิิตวิทั่ยาเพ่�อการดำาเนิุนุชีวิต   3(3-0-6)
 (Psychology for Living)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 แนวคิ์ดพืั�นฐานที่างจิิตวิที่ย์าเพืั�อการดำาเนินชีีวิต	ค์วามแตกต่าง
ระหว่างบุค์ค์ล	พััฒนาการของมนุษย์์	การรับร้้	การเรีย์นร้้	การเข้าใจิและ
ค์วบคุ์มอารมณ์	การจัิดการค์วามขัดแย้์ง	การพััฒนาตนเอง	การเสัริมสัร้าง
การเห็นคุ์ณค่์าในตนเอง	สุัขภาพัจิิตและการปรับตัวเพืั�อค์วามสุัขในชีีวิต

   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.

700202 วิถีีของสู่งคัม 3(3-0-6)
 (Path of Society)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
												 ที่ฤษฎีีการเปลี�ย์นแปลงที่างสัังค์ม	แบบและลักษณะการ
เปลี�ย์นแปลงที่างสัังค์ม	ปจัิจัิย์ทีี่�มีผลต่อการเปลี�ย์นที่างสัังค์มกบัวัฒนธ์รรม
	เศรษฐกิจิและการเมือง	พััฒนาการของสัังค์มไที่ย์	ปัญหาและแนวที่างแก้
ปัญหาที่างสัังค์มในย์ุค์ปัจิจุิบัน				
 Theories of social change; forms and characteristics 
of social change; factors affecting change in society and culture, 
economics and politics, and Thailand’s social development; 
problems and solutions on current social changes.

700203 พลัเม่องดิจิิท่ั่ลั  3(3-0-6)
 (Digital Citizenship)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์และค์ณุลักษณะของพัลเมอืงดจิิิทัี่ลทีี่�ดี	ค์วามร้เ้กี�ย์ว
กับเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศและสัังค์มดิจิิทัี่ล	ค์วามสััมพัันธ์์และการสืั�อสัาร
ในสัังค์มดิจิิทัี่ล	จิริย์ธ์รรมสัำาหรับการใช้ีเที่ค์โนโลย์ี	และค์วามรับผิดชีอบ
ต่อสัังค์ม	การร้้เท่ี่าทัี่นสืั�อและการนำาไปประย์กุต์ใช้ีได้อย์า่งสัรา้งสัรรค์์และ
ปลอดภัย์
	 Meaning	and	characteristics	of	good	digital	citizens;	
knowledge about information technologies and digital society; 
relationship and communication in digital society; ethics of 
using technologies and social responsibility; gaining media 
literacy and being capable of making use of media creatively 
and safely.
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700204 คัวามสูง�าแห�งตนุ  3(3-0-6)
 (Personality Development)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การพััฒนาตนเองด้านบุค์ลิกภาพั	ทัี่กษะการเข้าสัังค์ม	การร้้จัิก
ตนเอง	การที่ำางานเป็นทีี่ม	ภาวะผ้้นำา	การคิ์ดสัร้างสัรรค์์	และมารย์าที่ที่าง
สัังค์ม
 Self-development in terms of personality, social skills, 
self-awareness, team working, leadership, creativity, and social 
manners.

700205 คัวามเป็นุพลัเม่องในุกระแสูโลักาภิว่ตน์ุ 3(3-0-6)
 (Citizenship  and  Globalization)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	บที่บาที่หน้าทีี่�ค์วามรับผิดชีอบของ
พัลเมืองภาย์ใต้ระบอบประชีาธิ์ปไตย์	สิัที่ธิ์	หน้าทีี่�และเสัรีภาพัของค์วาม
เป็นพัลเมืองไที่ย์และพัลเมืองโลก	ค์วามสััมพัันธ์์และผลกระที่บของโลกา
ภิวัตน์ต่อโค์รงสัร้างที่างเศรษฐกิจิ	สัังค์ม	วัฒนธ์รรมและวิถีึชีีวิต	การปรับ
ตัวภาย์ใต้บริบที่ของสัังค์มทีี่�เปลี�ย์นแปลงอันเป็นผลมาจิากโลกาภิวัตน์	
	 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.

700206 กฎหมายในุการดำาเนิุนุชีวิต         3(3-0-6)
 (Law for Living)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับกฎีหมาย์ทัี่�วไป	สิัที่ธิ์เสัรีภาพัและหน้าทีี่�
ของประชีาชีนตามรัฐธ์รรมน้ญแห่งราชีอาณาจัิกรไที่ย์		กฎีหมาย์ลักษณะ
บุค์ค์ลและค์รอบค์รัว		กฎีหมาย์ลักษณะที่รัพัย์์สิันและมรดก	กฎีหมาย์
นิติกรรมและสััญญา	กฎีหมาย์ลักษณะละเมิด	กฎีหมาย์ที่รัพัย์์สิันที่าง
ปัญญา	กฎีหมาย์อาญาทัี่�วไป	กฎีหมาย์อิเล็กที่รอนิกส์ั
 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.

700207 เศึรษฐกิจิพอเพียงแลัะการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วิวัฒนาการของสัังค์มและเศรษฐกิจิทีี่�เกิดขึ�นในประเที่ศไที่ย์	
ภาวะเศรษฐกิจิโลกและปัญหาเศรษฐกิจิในภ้มิภาค์และประเที่ศไที่ย์	
ปรัชีญา	แนวคิ์ดเศรษฐกิจิพัอเพีัย์งและวิธี์การนำาไปประยุ์กต์ใช้ีกับ
เศรษฐกิจิและสัังค์มไที่ย์เพืั�อนำาไปส่้ัการพััฒนาและแกไ้ขปัญหาทีี่�ย์ั�งย์นื	การ
วิเค์ราะห์ผลสััมฤที่ธิ์�กรณีศึกษาต่าง	ๆ 	ทีี่�มีการนำาแนวคิ์ดเศรษฐกิจิพัอเพีัย์ง
และที่ฤษฎีีใหม่ไปใช้ีกับเหตุการณ์จิริง
 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. 

700208 จิิตวิทั่ยาเชิงบวก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ :ไม�มี
	 แนวคิ์ดจิิตวิที่ย์าเชิีงบวก	การศึกษาพัฤติกรรมด้านบวกของ
มนุษย์สุ์ัขภาวะโดย์รวมและค์วามพึังพัอใจิ	การคิ์ดแก้ปัญหาเชิีงสัร้างสัรรค์์
	การปรับทัี่ศนค์ติ	ปรับสัภาวะที่างจิิตใจิ	โดย์เน้นการพััฒนาตนเองให้มอง
โลกในแง่ดี	ผ่านกระบวนการเรีย์นร้้ทีี่�หลากหลาย์	ตลอดจินการปรับตัว
เพืั�อมีค์วามสุัขในชีีวิต				
 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.
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700209 คัวามรู้แลัะท่ั่กษะการจ่ิดการทั่างการเงินุ 3(3-0-6)
 (Financial Literacy)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษากระบวนการจิัดการที่รัพัย์ากรที่างการเงินของตนเอง
ทัี่�งหมดได้อย์า่งมีประสิัที่ธิ์ภาพั	และมีข้อม้ลค์รบถ้ึวนทัี่�ง	5	ด้าน	ได้แก่	ด้าน
การสัร้างราย์ได้	ด้านการเก็บออม	ด้านการจัิดที่ำางบประมาณราย์รับราย์
จ่ิาย์	ด้านการลงทุี่น	และด้านการจัิดการหนี�	เพืั�อให้มีทัี่กษะสัร้างค์วาม
สัมดุลที่างการเงินให้กับชีีวิตได้ในทุี่กช่ีวงวัย์
 Study the process of the effective management of 
all	kinds	of	personal	financial	resources	and	gain	information	
in	all	five	areas,	i.e.,	earning	income,	saving,	income	and	
expenditure budget formulation, investment, and debt 
management, in order to gain skills for creating a balanced 
financial	life	at	every	life	stage.		

700210 นุว่ตกรรมก่บการเป็นุผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 (Innovation and Entrepreneurship)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กระบวนการสัร้าง	จัิดการ	และประยุ์กต์ใช้ีนวัตกรรม	การ
ประเมินค์วามเสีั�ย์งและการสัร้างโอกาสัใหม่	การคิ์ดและการวางแผนเชิีง
ธุ์รกิจิสัำาหรับผ้้ประกอบการ
   Process of creating, managing, and applying innovation; 
assessment of risks and creation of new opportunities, 
entrepreneurial thinking, and planning.

700211 สิู�งแวดล้ัอมก่บการพ่ฒนุาทีั่�ย่�งย่นุ 3(3-0-6)
 (Environmental and Sustainable Development)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การดำาเนินชีีวิตอย์่างเท่ี่าทัี่นกับการเปลี�ย์นแปลงของโลก	โดย์
ใช้ีระบบการจิดัการสิั�งแวดลอ้มทีี่�ดีและสิั�งแวดลอ้มศึกษา	เพืั�อเปลี�ย์นแปลง
พัฤติกรรมในตัวของมนุษย์์	ที่ำาให้เกิดค์วามร้้	ค์วามเข้าใจิ	และร้้จัิกรับผิด
ชีอบ	ตระหนักถึึงคุ์ณค่์าสิั�งแวดล้อม	ตลอดจินใช้ีองค์์ค์วามร้้ที่าง
วิที่ย์าศาสัตร์สิั�งแวดล้อม	ทีี่�นำาไปส่้ัการปรับเปลี�ย์นวิถีึชีีวิตส่้ัค์วามย์ั�งย์ืน
   Living a life with an understanding of changes in the 
world with the use of the system for good environment 

management and environmental education for changing 
human behavior, providing knowledge and understanding, and 
being aware of responsibility and realizing the value of 
environment, knowledge about environmental science that 
leads to improvement and changes of way of life for 
sustainability.
 
3. กลุั�มวิชาภาษา (Language)
700301 ภาษาอ่งกฤษในุชีวิตประจิำาว่นุ   3(2-2-5)
 (English in Daily Life )
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การใช้ีทัี่กษะภาษาอังกฤษเพืั�อสืั�อค์วามหมาย์ในบริบที่ต่างๆทัี่�ง
ทีี่�เป็นภาษาที่ี�เป็นที่างการและไม่เป็นที่างการโดย์บ้รณาการที่ักษะหลัก
ที่างภาษาทัี่�งสีั�ทัี่กษะได้แก่		การฟััง		การพ้ัด		การอ่าน		และการเขีย์นเข้า
ด้วย์กันการใช้ีโค์รงสัร้างประโย์ค์ภาษาอังกฤษและค์ำาศัพัท์ี่ทีี่�เกี�ย์วข้องกับ
เนื�อหาหลักของบที่เรีย์นตามหัวข้อในชีีวิตประจิำาวันเพืั�อให้สัามารถึใช้ี
ภาษาอังกฤษตามทัี่กษะทีี่�ต้องการสืั�อค์วามหมาย์ได้ถ้ึกต้องและชัีดเจิน
 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 skillson 
everyday topics for clear, accurate, and meaningful 
communication.

700302 ภาษาอ่งกฤษเพ่�อการสู่�อสูาร          3(3-0-6)
 (English for Communication)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฟััง	พ้ัด	อ่าน	และเขีย์นภาษาอังกฤษเพืั�อใช้ีในการสืั�อสัารเชิีง
บ้รณาการในสัถึานการณ์ต่าง	ๆจินสัามารถึปรับใช้ีกับสัถึานการณ์เฉพัาะ
โดย์เริ�มจิากการสืั�อสัารในชีีวิตประจิำาวันไปจินถึึงการติดต่อสืั�อสัารในการ
ที่ำางานทัี่�วไป
   Integration of English communication in listening, 
speaking, reading, and writingin general situations through 
specific	situations	by	starting	from	daily	life	contexts	to	typical	
workplace context.
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700303 การพ่ฒนุาท่ั่กษะภาษาอ่งกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated English language Skills Development) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การใช้ีภาษาอังกฤษสัำาหรับการสืั�อสัารในสัถึานการณ์ต่างๆ	ใน
ชีีวิตประจิำาวัน	และการที่ำางาน	โดย์เน้นทัี่กษะการฟััง	การพ้ัด	การอ่าน	
และการเขีย์น	เพืั�อเตรีย์มค์วามพัร้อมสัำาหรับการเข้าส่้ัประชีาค์มอาเซีีย์น

 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.

700304 การฟััง การพูด ภาษาอ่งกฤษ  3(3-0-6)
 (Listening and Speaking English)                                                                        
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการใช้ีภาษาอังกฤษและค์ำาศัพัท์ี่	สัำาหรับทัี่กษะการฟััง	การ
พ้ัดของสัำาเนีย์งภาษาอังกฤษทีี่�หลากหลาย์	ในสัถึานการณ์ต่างๆเพืั�อเตรีย์ม
ค์วามพัร้อมสัำาหรับการเข้าส่้ัประชีาค์มอาเซีีย์น
 English usage and vocabulary essential for listening 
and speaking of different English accents in various situations 
for the ASEAN community preparation.

700305 การสู่�อสูารภาษาอ่งกฤษอย�างมีประสิูทั่ธิผลั 3(3-0-6)
 (English for Effective Communication)                                                                        
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 พััฒนาที่กัษะภาษาองักฤษทัี่�ง	4	ทัี่กษะเพืั�อสัรา้งค์วามมั�นใจิของ
ผ้้เรีย์นในการสืั�อสัารอย์่างมีประสัิที่ธิ์ผล	โดย์เน้นการเสัริมสัร้างค์วาม
ค์ล่องแค์ล่วในการใช้ีภาษาเพืั�อแลกเปลี�ย์นข่าวสัารสัาระ	แนวคิ์ดและค์วาม
เห็นในสัถึานการณ์ที่ี�หลากหลาย์โดย์เฉพัาะในบริบที่ของการที่ำางานและ
การใช้ีภาษาอังกฤษในสัถึานการณ์ของโลกปัจิจุิบัน
 Development of the four English language skills and 
self-confidence	for	effective	communication;	focus	on	
language	fluency	in	expressing	information,	ideas	and	opinions	
in various situations, with emphasis on typical workplace 
contexts and usage of English in modern world situations.

700306 ภาษาญี�ปุ�นุในุชีวิตประจิำาว่นุ 3(3-0-6)
 (Japanesein Daily Life)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ภาษาญี�ปุ�นสัำาหรับผ้้ทีี่�ไม่มีพืั�นฐานค์วามร้้ภาษาญี�ปุ�นมาก่อน
สัร้างที่ักษะการฟััง	การพ้ัด	การอ่าน	การเขีย์นในลักษณะร้ปประโย์ค์พืั�น
ฐานทีี่�ใช้ีไวย์ากรณ์เบื�องต้นไม่ซัีบซ้ีอน	โดย์ใช้ีตัวอักษรภาษาญี�ปุ�นพืั�นฐาน	
การออกเสีัย์งค์ำาภาษาญี�ปุ�นให้ถ้ึกต้อง	การสันที่นาภาษาญี�ปุ�นและการอ่าน
ให้ค์วามเข้าใจิภาษาญี�ปุ�นสัั�นๆได้	
   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 of Japanese alphabets and correct 
pronunciation; Japanese speaking in daily life situations and 
reading in short.

700307 ภาษาจีินุในุชีวิตประจิำาว่นุ  3(3-0-6)
 (Chinesein Daily Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ภาษาจิีนสัำาหรับผ้้ทีี่�ไม่มีพืั�นค์วามร้้ภาษาจิีนมาก่อน	ฝัึกการฟััง		
การพ้ัด		การอ่าน		การเขีย์นภาษาจีิน		เรีย์นค์ำาศัพัท์ี่ทัี่�วไปทีี่�ใช้ีในชีีวิต
ประจิำาวัน		และระบบไวย์ากรณ์พืั�นฐานอย์า่งง่าย์				ฝึักออกเสีัย์งและฝึัก
บที่สันที่นาภาษาจีินทีี่�มีค์ำาศัพัท์ี่และร้ปประโย์ค์ไม่ซัีบซ้ีอน		ฝึักการอ่าน
และการเขีย์นประโย์ค์ง่าย์ๆเพืั�อการสืั�อสัารในชีีวิตประจิำาวัน
 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.

700308 ภาษาฝร่�งเศึสูในุชีวิตประจิำาว่นุ          3(3-0-6)
 (Frenchin Daily Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ภาษาฝัรั�งเศสัสัำาหรับผ้้ทีี่�ไม่มีพืั�นค์วามร้้ภาษาฝัรั�งเศสัมาก่อน	ใช้ี
ร้ปประโย์ค์และไวย์ากรณ์ขั�นพืั�นฐาน	จิากทัี่กษะด้าน	การฟััง	การพ้ัด	การ
อ่าน	และการเขีย์น	โดย์เน้นทัี่กษะการฟััง	และการพ้ัด	การสันที่นาทีี่�ใช้ีใน
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ชีีวิตประจิำาวัน	อ่านภาษาฝัรั�งเศสัสัั�นๆ	สัามารถึตอบค์ำาถึาม	และเขีย์น
ประโย์ค์เพืั�อการสืั�อสัารในชีีวิตประจิำาวันได้
 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.

700309 ภาษาเวียดนุามในุชีวิตประจิำาว่นุ 3(3-0-6)
 (Vietnamesein Daily Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เสัริมสัร้างทัี่กษะด้านการฟััง	พ้ัด	อ่าน	เขีย์น	ภาษาเวีย์ดนาม
และโค์รงสัร้างของภาษาเวีย์ดนาม
 Vietnamese in daily communication by reinforcing 
listening, speaking, reading and writing skills; Vietnamese 
structures.

700310 ภาษาพม�าในุชีวิตประจิำาว่นุ          3(3-0-6)
 (Burmesein Daily Life)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เสัริมสัร้างทัี่กษะด้านการฟััง	พ้ัด	อ่าน	เขีย์น	ภาษาพัม่าและ
โค์รงสัร้างของภาษาพัม่า
 Burmese in daily communication by reinforcing 
listening, speaking, reading and writing skills; Burmese 
structures.

700311 ภาษาเขมรในุชีวิตประจิำาว่นุ           3(3-0-6)
 (Khmerin Daily Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เสัริมสัร้างทัี่กษะด้านการฟััง	พ้ัด	อ่าน	เขีย์นภาษาเขมรและ
โค์รงสัร้างของภาษาเขมร
   Khmer in daily communication by reinforcing listening, 
speaking, reading and writing skills; Khmer structures.

700312 ท่ั่กษะภาษาไทั่ย  3( 3-0-6)
 (Thai  Language  Skills)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาภาษาไที่ย์	ด้วย์การฝึักทัี่กษะการพ้ัด	การฟััง	การอ่าน	และ
การเขีย์น	เพืั�อพััฒนาวิจิารณญาณการรับสัาร	และนำาไปใช้ีให้เกิดประโย์ชีน์
ต่อชีีวิตและสัังค์ม		พัร้อมกับพััฒนาที่ักษะภาษาให้สืั�อสัารอย์่างมีระบบ	
ตรงจุิดประสังค์์ของผ้้สืั�อสัาร	ด้วย์ภาษาทีี่�สัละสัลวย์	ถ้ึกต้องตามร้ปแบบ
งานประพัันธ์์
 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.

700313 ภาษาไทั่ยเพ่�อการสู่�อสูาร           3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 พััฒนาทัี่กษะการรบัสัารและการสัง่สัารโดย์การฝักึจัิบใจิค์วาม
สัำาคั์ญ		สัรุปค์วาม		วิเค์ราะห์		และประเมินค่์า		นำาเสันอสัารด้วย์การพ้ัด
และการเขีย์นอย์่างมีวิจิารณญาณและสัร้างสัรรค์์		รวมทัี่�งสัร้างงานเขีย์น
ในเชิีงวิชีาการ
 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.

700314 วรรณศิึลัป์เพ่�อชีวิต 3(3-0-6)               
 (Literary Arts for All)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 คุ์ณค่์าศิลปะการประพัันธ์์	ด้านเนื�อหา	ภาษา	และกลวิธี์การ
ประพัันธ์์	จิากการเรีย์นร้้ร้ปแบบงานประพัันธ์์	ทัี่�งสัารค์ดีและบันเที่ิงค์ดี	
เพืั�อฝึักทัี่กษะการอ่าน	การวิจิารณ์ประเมินค่์าวรรณกรรม	และนำาผลการ
เรีย์นร้้มาพััฒนาทัี่กษะการเขีย์น	ด้วย์การสัร้างสัรรค์์ศิลปะการประพัันธ์์ให้
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มีคุ์ณค่์าและเป็นประโย์ชีน์ต่อมนุษย์์	สัังค์ม	ธ์รรมชีาติ				
   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.

700315 ภาษาไทั่ยเพ่�อสู่�อสูร้างสูรรค์ั 3(3-0-6)               
 (Thai language for creative media communication) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาศิลปะการใช้ีค์ำา	วลี	โวหาร	และร้ปแบบงานประพัันธ์์เพืั�อ
ผลิตเนื�อหาผ่านสืั�อและเที่ค์โนโลย์ีอย์่างสัร้างสัรรค์์	เช่ีน	การโฆ่ษณา	
ประชีาสััมพัันธ์์สิันค้์าบริการ	ผ่านสืั�อต่าง	ๆ	เพืั�อเป็นการพััฒนาและ
สัร้างสัรรค์์ผลงานในย์ุค์ปัจิจุิบัน	
 Study of the art of using words, phrases, rhetoric, 
and verse forms to express notions through creative media 
and technologies such as advertisements, public relations, 
and goods and services through various media to develop and 
create works in the modern era.  

4. กลุั�มวิชาวิทั่ยาศึาสูตร์แลัะคัณิตศึาสูตร์ (Science and Mathematics)

700401 คัอมพิวเตอร์แลัะการประยุกต์สูร้างประโยชน์ุในุ 3(3-0-6) 
 ชีวิตประจิำาว่นุ                                   
 (IT Information Technology)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามเป็นมาของค์อมพิัวเตอร์	 การแบ่งประเภที่ของ
ค์อมพิัวเตอร์	อุปกรณ์ต่อพ่ัวงกับค์อมพิัวเตอร์		การจัิดหาและการเลือกใช้ี
ค์อมพิัวเตอร์ให้เหมาะสัมกับงาน		การบำารุงรักษาค์อมพิัวเตอร์	เที่ค์โนโลยี์
ค์อมพิัวเตอร์ในปัจิจุิบันและแนวโน้มการพััฒนาในอนาค์ต		ซีอฟัต์แวร์
ระบบและซีอฟัต์แวร์ประย์ุกต์	อินเตอร์เน็ตและโซีเชีีย์ลมีเดีย์	รวมถึึง
จิริย์ธ์รรมในการใช้ีค์อมพัวิเตอร	์พัระราชีบญัญัติและกฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้อง

 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.

700402 วิทั่ยาศึาสูตร์แลัะเทั่คัโนุโลัยีเพ่�อชีวิตสูม่ยใหม� 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ทัี่กษะกระบวนการที่างวิที่ย์าศาสัตร์		การประยุ์กต์ใช้ีค์วามร้้
ที่างวิที่ย์าศาสัตร์และเที่ค์โนโลย์ี	เพืั�อพััฒนาคุ์ณภาพัชีีวิตให้ดำารงอย์้่อย์่าง
เป็นสุัขและมีคุ์ณภาพัชีีวิตทีี่�ดี	โดย์ตระหนักถึึงผลกระที่บของค์วาม
ก้าวหน้าที่างวิที่ย์าศาสัตร์และเที่ค์โนโลย์ทีีี่�มีต่อมนุษย์์และสิั�งแวดล้อม
	 Scientific	process	and	application;	applied	knowledge	
of	science	and	technology	to	improve	quality	of	life	to	live	
happily	and	secure	a	good	quality	of	life;	realization	in	effects	
of science and technology innovation on man and environment.  

700403 ชีวิตก่บสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6)  
   (Life and Environment)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างสิั�งมีชีีวิตกับสัภาพัแวดล้อม	สัถึานภาพั
ปัจิจุิบันและการใช้ีประโย์ชีน์ของที่รัพัย์ากรธ์รรมชีาติ		ระบบนิเวศขั�นพืั�น
ฐานสัถึานการณ์ปัญหาสิั�งแวดล้อมของประเที่ศไที่ย์และของโลก		สัังค์ม
ค์าร์บอนตำ�า	การอนุรักษ์ที่รัพัย์ากรธ์รรมชีาติและสิั�งแวดล้อม		
 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.

700404 การจ่ิดการสูารสูนุเทั่ศึยุคัใหม�           3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แหล่งสัารสันเที่ศ	ลักษณะของแหล่งสัารสันเที่ศ	ที่รัพัย์ากร
สัารสันเที่ศ	การเข้าถึึงที่รัพัย์ากรสัารสันเที่ศ	ทัี่�งภาย์ในประเที่ศและต่าง
ประเที่ศ	การเขีย์นเชิีงอรรถึและบรรณานุกรม	ศึกษาวิธี์การรวบรวมข้อม้ล
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และการนำาเสันอข้อม้ลที่างวิชีาการ
   Information sources, types of information sources, 
information resources, information access on local and 
international resources; guide to writing footnotes and 
bibliographies; information retrieval and document collection; 
presentation	technique.	

700405 เทั่คัโนุโลัยีสูารสูนุเทั่ศึเพ่�องานุสูำานุ่กงานุ    3(2-2-5)    
 (Information Technology for Office Productivity)                         
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การใช้ีเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศเพืั�องานสัำานักงาน	การเลือกใช้ี
ซีอฟัต์แวร์ทีี่�เหมาะสัม	การใช้ีเที่ค์โนโลย์สีัารสันเที่ศเพืั�อการจัิดที่ำาเอกสัาร
เพืั�อช่ีวย์ให้งานในสัำานักงานมีประสิัที่ธิ์ผลและสัามารถึนำาไปใช้ีได้จิริง
	 Use	of	information	technology	for	office	work,	
selection of appropriate software, and use of information 
technology	for	documentation	for	making	office	work	more	
effective and practical.

700406 คัณิตศึาสูตร์แลัะสูถิีติท่ั่�วไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การประยุ์กต์ใช้ีหลักที่างค์ณิตศาสัตร์และสัถิึติเพืั�อการจัิดการ
ข้อม้ลต่างๆ	เช่ีน	ระบบจิำานวนจิริง	ค์วามสััมพัันธ์์	ฟัังก์ชัีน	กราฟั	เมตริกซ์ี
ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับสัถิึติเชิีงแสัดงลักษณะและสัถิึติเชิีงสัรุปผล
   Principles of applications on mathematics and 
statistics for data management, real number system, relation, 
function, graph and matrix; introduction to descriptive and 
inferential statistics.

700407 คัณิตศึาสูตร์ท่ั่�วไป 3(3-0-6)
 (General  Mathematics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
	 ระบบจิำานวนจิริง	คุ์ณสัมบัติและการดำาเนินการของจิำานวนจิริง
เลขย์กกำาลังและรากการดำาเนินการเกี�ย์วกับนิพัจิน์พีัชีค์ณิต	การแย์ก
ตัวประกอบฟัังก์ชัีนและการเขีย์นกราฟัเมตริกซ์ีการแก้ระบบสัมการเชิีงเส้ัน

โดย์ใช้ีเมตริกซ์ี	 			
 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.

700408 สูถิีติเพ่�อการจ่ิดการแลัะการต่ดสิูนุใจิ  3(3-0-6)
   (Statistics  for  Management and Decision)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การวิเค์ราะห์ข้อม้ลเพืั�อการจัิดการและการตัดสิันใจิ	โดย์ใช้ี
ที่ฤษฎีีที่างสัถิึติเชิีงแสัดงลักษณะและการอนุมานที่างสัถิึติ	เช่ีน		การ
แจิกแจิงค์วามถีึ�การวัดแนวโน้มส่้ัส่ัวนกลาง	การวัดการกระจิาย์	การ
ประมาณค่์าพัารามิเตอร์การที่ดสัอบสัมมติฐาน	การวิเค์ราะห์ค์วาม
แปรปรวน	การวิเค์ราะห์การถึดถึอย์	และสัหสััมพัันธ์์
   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.

700409 ระบบสูารสูนุเทั่ศึสูำาหร่บธุรกิจิยุคัดิจิิท่ั่ลั  3(2-2-6)
 (IT for Digital Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษากระบวนการพััฒนา	 และแนวที่างการนำาระบบ
สัารสันเที่ศมาใช้ีในธ์ุรกิจิ	รวมทัี่�งพััฒนาที่ักษะ	และค์วามร้้ที่างด้านธ์ุรกิจิ
ในย์ุค์ดิจิิทัี่ล	เพืั�อให้สัามารถึวิเค์ราะห์	ปรับปรุงระบบสัารสันเที่ศภาย์ใน
องค์์กร	รวมถึึงแนวที่างการนำาเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศไปปรับเปลี�ย์นธุ์รกิจิ	
เพืั�อเพิั�มประสัิที่ธิ์ผล	เพิั�มม้ลค่์าขององค์์กร	และเพิั�มศักย์ภาพัการแข่งขัน
ที่างธุ์รกิจิในย์ุค์ปัจิจุิบันได้เป็นอย์า่งดี
 Study the development process and guidelines for 
the implementing of information systems in business. Develop 
digital business skills and knowledge to and improve information 
systems in organization. Study means in applying information 
technology to conduce business towards increasing 
effectiveness, value of the organization and potential of 
business competition.
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700410 การจ่ิดการเทั่คัโนุโลัยีแลัะนุว่ตกรรม 3(2-2-6)
 (Technology and Innovation Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาค์วามหมาย์	แนวค์ดิ	ในการบรหิารจิดัการเที่ค์โนโลย์แีละ
นวัตกรรม	รวมถึึงนโย์บาย์	กลย์ุที่ธ์์	เค์รื�องมือสัำาหรับการสัังเค์ราะห์และ
พััฒนาเที่ค์โนโลย์ีและนวัตกรรมในยุ์ค์ปัจิจุิบัน
 Study of the meaning and concepts in technology 
and innovation management, including policies, strategies, 
and tools for the synthesis and the development of modern 
technologies and innovation.

700411 ปัญญาประดิษฐ์ แลัะวิทั่ยาการข้อมูลัเพ่�อธุรกิจิ 3(2-2-6)
 (AI and Data Science for Business)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามร้้เบื�องต้นเกี�ย์วกับปัญญาประดิษฐ์และวิที่ย์าการข้อม้ล	
การจัิดการข้อม้ลขนาดใหญ่	การนำาข้อม้ลมาช่ีวย์ในการตัดสิันใจิ	ค์วาม
สัำาคั์ญของ	AI	ในปัจิจุิบัน	การจิำาแนกเที่ค์โนโลยี์	AI	ค์วามก้าวหน้าที่าง 
ด้าน	AI	และโมเดลธุ์รกิจิของ	AI
	 Introduction	to	artificial	intelligence	and	data	science;	
big data management; use of data for decision-making; 
importance	of	AI	in	the	modern	era;	classification	of	AI	
technologies; advance of AI; business models using AI.
 
5. กลุั�มวิชาพลัศึึกษาแลัะนุ่นุทั่นุาการ
   (Physical Education and Recreation)

700501 กอล์ัฟั 1(0-2-1)
 (Golf)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎี	กติกาของกีฬากอล์ฟั	หลักการบริหารร่างกาย์	ก่อนการ
เล่น	วิธี์การและเที่ค์นิค์การเล่นกอล์ฟัตามหลักสัากลนิย์ม	การนับค์ะแนน
และฝึักปฏิิบัติ	โดย์เน้นเรื�องการตรงต่อเวลา	การรักษากฎีกติกามารย์าที่

 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.

700502 ตะกร้อ 1(0-2-1)
 (Takraw)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎี	กติกาและมารย์าที่ของกฬีาตะกรอ้	หลักการบรหิารรา่งกาย์
ก่อนการเล่น	วิธี์เล่นและทัี่กษะต่างๆ	ของตะกร้อ	เช่ีน	การเตะล้กแบบ
ต่างๆ	ทัี่กษะการโหม่ง	การใช้ีเข่าและไหล่	การเล่นตะกร้อแบบต่างๆ	ฝึัก
ปฏิิบัติโดย์เน้นเรื�องการตรงต่อเวลา	การรักษากฎี	กติกามารย์าที่
	 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.

700503 ฟุัตบอลั 1(0-2-1)
 (Soccer)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎี	กติกาและมารย์าที่ของกีฬาฟุัตบอล	หลักการบริหาร
ร่างกาย์ก่อนการเล่น	ฝึักทัี่กษะการที่รงตัว	การวิ�งและการเปลี�ย์นทิี่ศที่าง	
การเตะ	การหย์ดุ	การโหมง่ล้กบอลและการรกัษาประต้	ฝักึปฏิิบัติโดย์เน้น
เรื�องการตรงต่อเวลา	การรักษากฎี	กติกาและมารย์าที่	การฝึักเล่นเป็นราย์
บุค์ค์ลและเป็นกลุ่ม
			 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.
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700504 บาสูเกตบอลั 1(0-2-1)
 (Basketball)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎี	กติกาและมารย์าที่ของกีฬาบาสัเกตบอล	หลักการบริหาร
ร่างกาย์ก่อนการเล่น	ฝึักทัี่กษะการที่รงตัว	การวิ�ง	การหยุ์ด	การหมุนตัว	
การเปลี�ย์นทิี่ศที่าง	การหลอกล่อและการที่รงตัวในท่ี่าป้องกันทัี่กษะการ
ค์รองบอล	การจัิบ	การรับและส่ังล้กบอล	การเลี�ย์งและการย์ิงที่ำาค์ะแนน
	ฝึักปฏิิบัติโดย์เน้นเรื�องการตรงต่อเวลา	การรักษากฎี	กติกามารย์าที่
	 		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.

700505 เกมประกอบการฝึกอบรม          1(0-2-1)
 (Mixed Games)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักและวิธี์การเล่นเกมไที่ย์และสัากลประเภที่ต่างๆ	เที่ค์นิค์
การเป็นผ้้นำา	การฝึักกิจิกรรมในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด	ตลอดจินฝึัก
ประดิษฐ์และใช้ีเค์รื�องมือประกอบการเล่น
 Principles and steps of playing Thai games and 
universal	games;	techniques	of	leadership;	training	in	
recreational activities and games; invention and tool for games.

700506 การเต้นุสูม่ยใหม�  1(0-2-1)
 (Modern Dance)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ร้ปแบบ	หลักการเต้นสัมัย์ใหม่และฝึักปฏิิบัติโดย์เน้นเรื�องค์วาม
สัวย์งาม	การแสัดงอารมณ์	มารย์าที่สัังค์ม	การสัร้างมนุษย์์สััมพัันธ์์	การ
ฝึักเป็นราย์บุค์ค์ลและกลุ่ม
 Principles and patterns of modern dance; practical 
training in beautiful gesture, emotional expression, social 
etiquette	and	human	relation	reinforcement;	individual	and	
group training.

700507 นุาฏศิึลัป์ไทั่ย 1(0-2-1)
  (Thai Dancing Art)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ร้ปแบบหลักการที่ี�เป็นแบบแผนนาฏิศิลป์ไที่ย์และฝึักปฏิิบัติ
โดย์เน้นเรื�องค์วามสัวย์งามตามแบบแผน	การแสัดงอารมณ์ของตัว
ละค์ร	การกล้าแสัดงออก	ฝึักตรงตอ่เวลา	ค์วามอดที่น	การฝึักปฏิิบัติเป็น
ทีี่ม	และสัร้างค์วามมั�นใจิของผ้้เรีย์นให้มีภาวะเป็นผ้้นำา
   Principles and patterns of Thai dancing art; practical 
training in beautiful gesture in traditional patternsemotional 
expression of characters, self-expression, punctuality, 
endurance,	team	training,	self-confident	and	leadership	
reinforcement for learners.

700508 ลีัลัาศึ 1(0-2-1)
 (Ballroom Dance)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ร้ปแบบและหลักการการลีลาศ		ฝัึกปฏิิบัติโดย์เน้นเรื�องค์วาม
สัวย์งาม	การแสัดงอารมณม์ารย์าที่สัังค์ม	การสัรา้งมนษุย์สััมพัันธ์์	การฝักึ
เป็นราย์บุค์ค์ลและกลุ่ม
   Principles and patterns of ballroom dancing; practical 
training in beautiful gesture, emotional expression, social 
etiquette,	human	relation	reinforcement;	individual	and	group	
training.   

700509 วอลัเลัย์บอลั 1(0-2-1)
 (Volleyball)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎี	กติกาการแข่งขัน	การฝึักทัี่กษะเบื�องต้น	เที่ค์นิค์และกลวิธี์
ของกีฬาวอลเลย์์บอล	มารย์าที่และค์วามปลอดภัย์ในการเล่น	การเป็นผ้้
ตัดสิันและเจ้ิาหน้าทีี่�เที่ค์นิค์	การจัิดและดำาเนินการแข่งขัน
   Rule, refereeing and competition; basic training 
skills;	techniques	and	strategies	of	volleyball;	conduct	and	
safety;	referee	and	technical	official;	competition	management	
and procedure.
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700510 พลัศึึกษาแลัะนุ่นุทั่นุาการ  1(0-2-1)
 (Physical Education and Recreation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามหมาย์และค์วามสัำาคั์ญของพัลศึกษาและนันที่นาการ	เพืั�อ
ให้เกิดค์วามร้้ค์วามเข้าใจิทัี่�งที่ฤษฎีีและทัี่กษะพืั�นฐานของการออกกำาลัง
กาย์	 หลักการป้องกันการบาดเจ็ิบจิากการเล่นกีฬา	 โภชีนาการ	
วิที่ย์าศาสัตร์การกีฬาและฝึักทัี่กษะกีฬาสัากล	กิจิกรรมนันที่นาการ	ซึี�ง
เป็นทีี่�นิย์มโดย์ทัี่�วไปตามค์วามสันใจิหนึ�งชีนิดกีฬาหรือหนึ�งกิจิกรรม
นันที่นาการ
	 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.

700511 กีฬาแลัะนุ่นุทั่นุาการ 1(0-2-1)
  (Sports and Recreation)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามร้้เบื�องต้นและค์วามหมาย์ของกีฬาและนันที่นาการ	กฎี	
กติกาวัฒนธ์รรม	สัังค์มที่างกีฬา	หลักการออกกำาลังกาย์ทีี่�ถ้ึกต้อง	การเป็น
ผ้้นำาที่างกฬีาและนนัที่นาการ	การฝักึทัี่กษะกฬีาพืั�นฐานในที่กัษะกีฬา	เช่ีน
กีฬาประเภที่ทีี่ม	กีฬาแร็กเก็ต	กีฬาที่างนำ�า	กีฬาลีลาศ	ศิลปป้องกันตัว 
(มวย์ไที่ย์)	วิ�งเพืั�อสุัขภาพัและสัมรรถึภาพัที่างกาย์
	 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.

700512 กีฬาเพ่�อชีวิต 3(3-0-6)
 (Sports for Life)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 วัตถุึประสังค์์	และประโย์ชีน์ของการเล่นกีฬาเพืั�อสุัขภาพั	ร้ป

แบบวิธี์การออกกำาลังกาย์	และการสัร้างเสัริมสัมรรถึภาพัที่างกาย์ให้
เหมาะสัมกับวัย์	ขอ้ค์วรระวังและการป้องกันการบาดเจ็ิบจิากการเล่นกีฬา
	ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา	มารย์าที่ของการเป็นผ้้เล่นและ
ผ้้ด้กีฬาทีี่�ดี	โดย์ให้เลือกกิจิกรรมกีฬาทีี่�ผ้้เรีย์นสันใจิ
			 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.

700513 ศึาสูตร์แห�งการดูแลัตนุเอง  3(3-0-6)
 (Science of Self Care)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :   ไม�มี
	 เพืั�อใหเ้กดิค์วามเข้าใจิในการเสัรมิสัรา้งสุัขภาพัแบบบ้รณาการ
เพืั�อให้มีคุ์ณภาพัชีีวิตทีี่�ดี	โดย์เน้นการส่ังเสัริมทัี่�งสุัขภาพัและจิิต	องค์์
ประกอบของสัุขภาพัที่ี�ดี	ปัจิจัิย์ทีี่�สังผลต่อสัุขภาพั	การด้แลสุัขภาพัตนเอง
แบบบ้รณาการโภชีนาการ	การเสัริมสัร้างภ้มิคุ้์มกัน	สุัขนามัย์	การพััฒนา
สัมรรถึนะที่างกาย์	การออกกำาลังกาย์เพืั�อพััฒนาบุค์ลิกภาพั	จิิตใจิ	และ
อารมณ์	การป้องกันและแก้ไขปัญหาสัุขภาพัจิิต	การฝัึกสัติ	สัมาธ์ิ	และ
ที่ำาค์วามเข้าใจิชีีวิต
 Studies for gaining an understanding of integrated 
health	promotion	and	enjoying	high	quality	of	life	with	an	
emphasis on the promotion of both physical and mental 
health; elements of good health, factors affecting health, 
integrated self-health care, nutrition, immunity, hygiene, 
physical	fitness	development,	exercise	for	personal,	mental,	
and emotional development; prevention and correction of 
mental health problems, mindfulness, meditation, and 
understanding of life.

691



หล่ักสููตรวิศึวกรรมศึาสูตรบ่ณฑิ์ต 
สูาขาวิชาวิศึวกรรมคัวามปลัอดภ่ย
(หล่ักสููตรปร่บปรุง พ.ศึ. 2564)

1. หมวดวิชาเฉพาะ (Specific Requirement Course)
     1.1) กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุวิชาชีพ
 1.1.1กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างวิทั่ยาศึาสูตร์แลัะคัณิตศึาสูตร์ 
710101 คัณิตศึาสูตร์วิศึวกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1) 
    วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 เวกเตอร์	3	มิติ	ลิมิต	ค์วามต่อเนื�องการหาค์่าอนุพัันธ์์	และ 
การอินทิี่เกรตของฟัังก์ชัีนค์่าเป็นจิำานวนจิริงและฟัังก์ชัีนค์่าเวกเตอร์ของ
ตัวแปรจิริงและการนำาไปใช้ีงาน	เที่ค์นิค์การอินทิี่เกรต	และการประยุ์กต์
ในงานวิศวกรรมแต่ละสัาขา		
    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.

710102 คัณิตศึาสูตร์วิศึวกรรม 2  3(3-0-6)
   (Engineering Mathematics 2)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ผ�านุการศึึกษาวิชา 
 710101 คัณิตศึาสูตร์วิศึวกรรม 1
		 อินทิี่กรลัเชิีงเสัน้	อินทิี่กรัลไมต่รงแบบ	การประย์กุต์ใช้ีอนพัุันธ์์
	กำาหนดแนะนำาการแก้อนุพัันธ์์เบื�องต้น	และการนำาไปใช้ีงาน	การอุปนัย์
เชิีงค์ณิตศาสัตร์	ลำาดับและอนุกรมของตัวเลข	การกระจิาย์อนุกรมเที่ย์เ์ลอ
ร์ของฟัังก์ชัีน	จิำานวนเชิีงซ้ีอน	และการประยุ์กต์ในงานวิศวกรรมแต่ละ
สัาขา
    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.

710104 ฟิัสิูกส์ูท่ั่�วไป 1   3(3-0-6) 
        (General Physics 1)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แรงและการเค์ลื�อนทีี่�	งานและพัลังงาน	ระบบของอนุภาค์	การ
เค์ลื�อนทีี่�แบบหมุน	และวัตถุึเกร็ง	สััมพัันธ์ภาพั	การเค์ลื�อนทีี่�แบบฮาร์โม
นิกและค์ลื�นกล	ที่ฤษฎีีจิลน์ของแก๊สัและอุณหพัลศาสัตร์	กลศาสัตร์
ของไหล	การประย์ุกต์ค์วามร้้พืั�นฐานด้านฟิัสิักส์ัในการศึกษาด้าน
วิศวกรรมศาสัตร์
 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.

710105 ปฏิบ่ติการฟิัสิูกส์ูท่ั่�วไป 1 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ�านุการศึึกษาหร่อ
 เรีย์นค์วบวิชีา	710104	ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป	1
	 ปฏิิบัติการสัำาหรับวิชีา	710104		ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป		1
	 Experiment	corresponding	to	the	710104	General	
Physics	1	Course.

710106 ฟิัสิูกส์ูท่ั่�วไป 2   3(3-0-6)
 (General Physics 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 ผ�านุการศึึกษา 710104	ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป	1
			 องค์์ประกอบของแม่เหล็กไฟัฟั้าวงจิรไฟัฟั้ากระแสัสัลับ	
อิเล็กที่รอนิกสั์เบื�องต้น	การมองเห็น	(เลนสั์เว้า–เลนสั์น้น)	ฟัิสิักสั ์
สัมัย์ใหม่	การประย์ุกต์ค์วามร้้พืั�นฐานด้านฟัิสิักสั์ในการศึกษาด้าน
วิศวกรรมศาสัตร์	 		
   Elements of electromagnetism, A.C. circuit; 
fundamental	electronics	optics	(concave	and	convex	Iens)	
modern physics; application of basic physics in engineering 
studies.
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710107 ปฏิบ่ติการฟิัสิูกส์ูท่ั่�วไป 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
 ผ่านการศึกษาวิชีา	710105	ปฏิิบัติการฟิัสิักส์ั	 ทัี่�วไป	1
	 และผ่านการศึกษาหรือ	เรีย์นค์วบวิชีา	710106	ฟิัสิักส์ั	ทัี่�วไป	2
	 ปฏิิบัติการสัำาหรับวิชีา	710106	ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป	2
	 Experiment	corresponding	to	the	710106	General	
Physics	2	Course.

710108 เคัมีท่ั่�วไป 3(3-0-6)
 (General Chemistry)  
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปริมาณสัารสััมพัันธ์์	ที่ฤษฏีิอะตอม	คุ์ณสัมบัติของแก๊สั	
ของเหลว	ของแข็งและสัารละลาย์	สัมดุลเค์มี	สัมดุลไอออน	จิลนศาสัตร์
เค์มี	โค์รงสัร้างอิเล็กที่รอนิกส์ัของอะตอม	พัันธ์ะเค์มี	คุ์ณสัมบัติของธ์าตุ
ตามตารางธ์าตุ	ธ์าตุเรพัรีเซีนเที่ทีี่ฟั	อโลหะ	โลหะที่รานซิีชัีน
 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.

710109 ปฏิบ่ติการเคัมีท่ั่�วไป 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบวิชีา	710108	เค์มีทัี่�วไป
	 ปฏิิบัติการสัำาหรับวิชีา	710108	เค์มีทัี่�วไป
	 Experiment	corresponding	to	the	710108	General	
Chemistry course.

717101 ชีววิทั่ยาแลัะจุิลัชีววิทั่ยา     2(2-0-4)
 (Biology and Microbiology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 โค์รงสัร้างของเซีลล์พืัชี	เซีลล์สััตว์	และกระบวนการที่ำางานเพืั�อ
การดำารงชีีพัของสััตว์ตั�งแต่ระดับโมเลกุล	เซีลล์	เนื�อเย์ื�อ	อวัย์วะ	ระบบ	ถึึง
ระดับชีีวิต	การถ่ึาย์ที่อดลักษณะที่างพัันธุ์กรรม	การเจิริญเติบโตและ
พััฒนาการ	การเจิริญพัันธ์ุ์	พัันธ์ุศาสัตร์	พัฤติกรรมและวิวัฒนาการ	จิุล
ชีีววิที่ย์าเบื�องต้นทีี่�เกี�ย์วข้องกับชีนิด	ร้ปร่าง	ลักษณะ	การสืับพัันธ์ุ์	การ
เจิริญเติบโต	การดำารงชีีวิต	และอนุกรมวิธ์านของจุิลินที่รีย์์	ค์วามสััมพัันธ์์
ของจุิลินที่รีย์์กับสิั�งมีชีีวิตชีนิดอื�นและสิั�งแวดล้อม	ประโย์ชีน์ที่างด้าน
ชีีววิที่ย์าและจุิลชีีววิที่ย์ากับงานด้านอาชีีวอนามัย์และค์วามปลอดภัย์
   The structure of plant cell and animal cell. The living 
process of animal from molecular, cell, tissue, organ, system 
and	life.	Genetic	transfer	Genetic	growth	and	genetic	evaluation.	
Behavior and evaluation. Basic of microbiology such as type, 
shape, characteristic, reproduction process, livelihood and 
taxonomy of microorganism. The relationship between 
microbe and the other organism and environmental. The 
application of biology and microbiology to occupational health 
and safety work.

717102 พ่�นุฐานุกายวิภาคัศึาสูตร์แลัะสูรีรวิทั่ยาของมนุุษย์  2(2-0-4)
 (Basic Human Anatomy and Physiology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาโค์รงสัร้างและกลไกการที่ำาหน้าทีี่�ของร่างกาย์มนุษย์์ใน
ส่ัวนของหน่วย์ที่ี�ที่ำางานประสัานกันซึี�งมีอย์้่ตั�งแต่ระดับเซีลล์	เนื�อเย์ื�อ	
อวัย์วะ	จินไปถึึงระบบต่างๆ	ของร่างกาย์	ทีี่�เป็นพืั�นฐานสัำาหรับการศึกษา
ศึกษาตอ่ในวชิีาการย์ศาสัตร	์การปฐมพัย์าบาลในสัถึานประกอบการ	และ
พิัษวิที่ย์าและอาชีีวเวชีศาสัตร์
 Study the structure and function of the human body 
as part of the coordinated units, ranging from the cellular 
level, tissues and organs to the body systems that are 
fundamental for further study in Ergonomics  First aid in the 
workplace and Toxicology and Occupational medicine.
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1.1.2 กลุั�มวิชาพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรมศึาสูตร์

710201 เขียนุแบบวิศึวกรรม   3(2-3-5)
         (Engineering Drawing)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 เที่ค์นิค์การเขีย์นตัวอักษรและตัวเลข		การเขีย์นภาพัฉาย์ออร์โธ์
กราฟัฟิัก		การเขีย์นภาพัออร์โธ์กราฟัฟิัก	การเขีย์นภาพัสัามมิติ		การให้
ขนาดและการให้ขนาดค์วามเผื�อ		การเขีย์นภาพัตัด		วิวช่ีวย์และการ
พััฒนาการเขีย์นภาพัร่างด้วย์มือ		การเขีย์นภาพัประกอบและภาพัแสัดง
ราย์ละเอีย์ด		พืั�นฐานการใช้ีค์อมพิัวเตอร์ช่ีวย์ในการเขีย์นแบบ
   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.

710202 กลัศึาสูตร์วิศึวกรรม   3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 ผ่านการศึกษาหรือเรีย์นค์วบ	 วิชีา	710104	ฟิัสิักส์ัทัี่�วไป	1
	 ระบบของแรง	ผลลัพัธ์์	การสัมดุล	ค์วามฝืัด	หลักของงานเสัมือน
เสัถีึย์รภาพั	ของไหลสัถิึต	จิลนศาสัตร์และจิลนพัลศาสัตร์ของวัตถุึแบบ
แข็งแกร่งและแบบอนุภาค์	กฏิการเค์ลื�อ	นทีี่�ข้อทีี่�สัองของนิวตัน	งานและ
พัลังงาน	แรงดลและการเค์ลื�อนที่ี�	หรือ	Statics	:	ระบบแรง			แรงลัพัธ์์		
สัมดุลค์วามเสีัย์ดที่าน		กฎีของงานเสัมือนและเสัถีึย์รภาพั		บที่นำาส่้ัภาค์
พัลศาสัตร์	
	 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.

710203 ว่สูดุวิศึวกรรม  3(3-0-6)                                               
 (Engineering Materials)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การศึกษาค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างโค์รงสัร้าง		สัมบัติต่าง	ๆ	ของ
วัสัดุ		กระบวนการผลิตและการประยุ์กต์ใช้ีงานของกลุ่มวัสัดุวิศวกรรม
หลัก	ๆ	เช่ีน	โลหะ		โพัลิเมอร์		เซีรามิค์และวัสัดุค์อมโพัสิัต		สัมบัติต่าง	ๆ
ที่างกลและการเสืั�อมสัภาพัของวัสัดุ
 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.

710204 การโปรแกรมคัอมพิวเตอร์  3(2-3-5)
 (Computer Programming) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การศึกษาค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างโค์รงสัร้าง		สัมบัติต่าง	ๆ	ของ
วัสัดุ		กระบวนการผลิตและการประยุ์กต์ใช้ีงานของกลุ่มวัสัดุวิศวกรรม
หลัก	ๆ	เช่ีน	โลหะ		โพัลิเมอร์		เซีรามิค์และวัสัดุค์อมโพัสิัต		สัมบัติต่าง	ๆ
ที่างกลและการเสืั�อมสัภาพัของวัสัดุ
   Computer concepts; computer components; 
Hardware and software interaction; Current programming 
language; Programming practices.

717201 หล่ักการวิศึวกรรมสูำาหร่บงานุคัวามปลัอดภ่ย  3(3-0-6)   
 อาชีวอนุาม่ย แลัะสิู�งแวดล้ัอม             
 (Principles of Engineering for Occupational Health 
  Safety and Environment)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามร้้้พืั�นฐานที่างด้านวิศวกรรมศาสัตร์์	เช่ีน	แบบพืั�นฐานที่าง
วิศวกรรม	วิศวกรรมโย์ธ์า	วิศวกรรมโค์รงสัร้าง	วิศวกรรมอุดสัาหการ	
วิศวกรรมไฟัฟ้ัา	วิศวกรรมเค์รื�องกล	วิศวกรรมเค์มี	และลักษณะงานใน
ด้านอนุภาค์ในบรรย์ากาศ	ด้านพืั�นฐานของอุณหพัลศาสัตร์	ด้านพืั�นฐาน
สัำาหรับเที่อร์โมไดนามิค์ส์ั		การถึ่าย์เที่ค์วามร้อน		ด้านพืั�นฐานค์ุณสัมบัติ
ของกลศาสัตร์์ของไหล	ด้านสัถิึตย์ศาสัตร์	ด้านระบบท่ี่อ	ปั�ม	เค์รื�องอัด	
อากาศ	ด้านระบบค์วบค์ุมที่างวิศวกรรม	ด้านการผลิตและกระบวนการ
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ผลิต		เพืั�อประย์ุกต์ใช้ีงานอาชีีวอนามัย์ค์วามปลอดภัย์และสิั�งแวดล้อม
 Knowledge of basic engineering such as basic 
engineering, civil engineering, structural engineering. Engineering 
fillings	for	Electrical	engineering	Mechanical	engineering,	
chemical	engineering	and	job	characteristics	in	the	fields	of	
the atmosphere. Basic aspects of thermodynamics Basic 
aspects for thermodynamics Heat transfer Basic properties of 
fluid	mechanics;	Statics,	piping,	pumps,	air	compressors,	
engineering control systems Production and production 
processes For occupational health applications Safety and 
environment.

717202 สูถิีติสูำาหร่บงานุวิจ่ิยทั่างวิศึวกรรมคัวามปลัอดภ่ย  3(3-0-6)
   (Statistics for Safety Engineering Research)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 การศึกษาสัถิึติวิจัิย์เบื�องต้น	ได้แก่	ที่ฤษฎีีค์วามน่าจิะเป็น	และ
การแจิกแจิงที่างสัถิึติ	ตัวแปรสุ่ัม	การอนุมานผลที่างสัถิึติ	การที่ดสัอบ
สัมมติฐาน	การวิเค์ราะห์ค์วามแปรปรวน	การถึดถึอย์เชิีงเส้ันและสัห
สััมพัันธ์์	ร้ปแบบและกระบวนการวิจัิย์	ตลอดจินการเลือกและกำาหนด
ปัญหาการวิจัิย์	การที่บที่วนวรรณกรรม	การกำาหนดตัวแปร	และสัมมติฐาน
การเลือกกลุ่มตัวอย์่าง	และการออกแบบการวิจิัย์	เค์รื�องมือที่ี�ใช้ีในการ
วิจัิย์	การวิเค์ราะห์และการนำาเสันอข้อม้ล	รวมถึึงการนำาสัถิึติมาประย์ุกต์
ใช้ีกับงานวิจัิย์ด้านวิศวกรรมค์วามปลอดภัย์ได้อย์่างเหมาะสัม	
 The primary studies of statistical research were 
probability theory with the statistical distribution, random 
variable, statistical inference, the hypothesis testing analysis 
of variance, example the linear, the correlation, the regression 
as well as selecting and formulating research problems, the 
determination of the variables and hypothesis in the selection 
of samples; research design, research instruments, data analysis 
and presentation. Inclusion apply the statistics for safety 
engineering research appropriately.

717203 หล่ักการพ่�นุฐานุทั่างวิศึวกรรมไฟัฟ้ัา               3(2-3-5)
 (Fundamental of Electrical Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 พืั�นฐานวงจิรไฟัฟ้ัากระแสัตรงและกระแสัสัลับ	ระบบไฟัฟ้ัา	1	
เฟัสั	และ	3	เฟัสั	หม้อแปลงไฟัฟัา้	การค์วบค์มุมอเตอรใ์นงานอตุสัาหกรรม
เซีอร์กิตเบรกเกอร์และฟิัวส์ัแรงตำ�า	มาตรฐานสัาย์ไฟัฟ้ัา	มาตรฐานการติด
ตั�งระบบไฟัฟ้ัา	ระบบสัาย์ดิน	อุปกรณ์แสังสัว่าง	กฎีหมาย์ค์วามปลอดภัย์
ในการที่ำางานเกี�ย์วกับไฟัฟ้ัา	ฝึักปฏิิบัติการซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ลอ้งกับที่ฤษฏีิ
ทีี่�ศึกษา
	 Fundamentals	of	DC	and	AC	circuits,	1-phase	and	
3-phase	electrical	systems,	Electrical	Transformer,	Industrial	
motor control, low voltage circuit breaker and fuse, Standard 
cable,	Electrical	installation	standard,	Ground	system,	Lighting	
equipment,	Electrical	safety	laws,	Practice	with	the	study	
theory.

717204 ระบบมาตรฐานุการจ่ิดการคัวามปลัอดภ่ย  3(3-0-6)
 อาชีวอนุาม่ย แลัะ สิู�งแวดล้ัอม
 (Occupational Health and Safety and
  Environmental Management  System Standard)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาเกี�ย์วกับกระบวนการจัิดที่ำาระบบมาตรฐานด้านค์วาม
ปลอดภัย์	อาชีีวอนามัย์	และสิั�งแวดล้อมในระดับชีาติและระดับสัากล	เพืั�อ
นำาไปประย์ุกต์ใช้ีการบริหารงานด้านค์วามปลอดภัย์ของสัถึานประกอบ
กิจิการ	การปฏิิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ	ของมาตรฐานทีี่�สัำาคั์ญได้แก่	ISO	
9001,		ISO	14001,		ISO	45001		มรที่.	8000	การจัิดการระบบเฝ้ัาระวัง
และการตรวจิประเมินองค์์กร	เป็นต้น
 Learn about the process for setting up a system of 
safety, occupational health and environmental standards at 
national and international levels. To apply to the safety 
management of the establishment Compliance with various 
requirements	Important	standards	are	ISO	9001,	ISO	14001,	
ISO	45001,	TLS	8000,	surveillance	system	management	and	
corporate audit, etc.
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1.2) กลุั�มวิชาเฉพาะด้านุหร่อวิชาชีพเฉพาะสูาขาอาชีวอนุาม่ย
แลัะคัวามปลัอดภ่ย
        1.2.1 กลุั�มวิชาบ่งค่ับทั่างวิศึวกรรมแลัะการคัวบคุัมสิู�ง
แวดล้ัอมในุการทั่ำางานุ

717301 วิศึวกรรมคัวามปลัอดภ่ยในุงานุอุตสูาหกรรม     3(3-0-6)
 (Industrial Safety Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาหลักค์วามปลอดภัย์ในการที่ำางาน	เที่ค์โนโลยี์ค์วาม
ปลอดภัย์ในงานอุตสัาหกรรม,การใช้ีเค์รื�องมือและเค์รื�องมือกลอย์่าง
ปลอดภัย์	การค์วบคุ์มป้องกันอันตราย์จิากเค์รื�องจัิกร	ปั�นจัิ�น	และหม้อนำ�า
การจัิดการสัารเค์มีและวัตถุึอันตราย์เพืั�อรองรับการเป็นบุค์ค์ลากรเฉพัาะ
(บฉ.)	ตามกฎีหมาย์	การบำารุงรักษาเพืั�อค์วามปลอดภัย์	การเค์ลื�อนย์้าย์
และจัิดเก็บวัสัดุหรือวัตถุึอันตราย์อย่์างปลอดภัย์ตามทีี่�กฎีหมาย์กำาหนด
หรือตามระบบมาตรฐานสัากลการจิัดการกากอุตสัาหกรรม	การค์วบค์ุม
ป้องกนัอันตราย์จิากรงัสีั	การค์วบคุ์มป้องกนัอันตราย์จิากไฟัฟัา้		หลักและ
วิธี์การค์วบคุ์มป้องกันที่างวิศวกรรม	การระบาย์อากาศเบื�องต้น		เที่ค์นิค์
การตรวจิสัอบค์วามปลอดภยั์	การจัิดการโรงงานที่ี�มีฝุั�นระบิดได	้	ฝึักปฏิิบัติ
การวางแผนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจิากสัารเค์มีหรือวัตถุึอันตราย์และ
ภัย์พิับัติทีี่�อาจิจิะเกิดขึ�นโดย์ธ์รรมชีาติ		ฝึักการจิำาลองการแพัร่กระจิาย์สัาร
เค์มีผ่านโปรแกรมจิำาลอง	Aloha	และ	Google	Earth
   Study the principles of safety at work, Industrial safety 
technology, safe use of tools and machine tools Control, 
Prevention from machinery cranes and boiler. Chemical and 
hazardous	substances	management	to	support	the	specific	
personnel.   In accordance with the maintenance safety laws. 
Safe movement and storage of hazardous materials or 
substances	as	required	by	law	or	in	accordance	with	
international standards. Industrial waste management 
Radiation protection control.  Control protection against 
electrical hazards. Principles and methods of engineering 
protection control. Basic ventilation, Safety inspection 
techniques,	Management	of	factories	with	dust	and	dirt.	
Practice planning and responding to chemical and hazardous 
emergencies and potential natural disasters. Practice simulating 

chemical	diffusion	through	Aloha	and	Google	Earth	simulators.

717302 ปฏิบ่ติการวิศึวกรรมคัวามปลัอดภ่ยในุ 1(0-3-1)
 งานุอุตสูาหกรรม   
 (Industrial Safety Engineering Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปฏิิบัติการที่างวิศวกรรมค์วามปลอดภัย์ซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้อง
กับวิชีา717301	วิศวกรรมค์วามปลอดภัย์ในงานอุตสัาหกรรม
 Safety engineering practice with content consistent 
with	subject	717301,	Industrial	Safety	Engineering.
    
717303 วิศึวกรรมป้องก่นุเหตุฉุกเฉินุจิากสูารเคัมี 3(3-0-6)
 แลัะอ่คัคีัภ่ย      
 (Chemical and Fire Emergency Protection    
  Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กฎีหมาย์เกี�ย์วกับการป้องกันและระงับอัค์คี์ภัย์		แผนป้องกัน
และระงบัอคั์คี์ภัย์	และการปฏิิบัติตามแผน	ที่ฤษฎีีการเกดิไฟัไหมแ้ละการ
ป้องกัน	เค์รื�องดับเพัลิงชีนิดเค์ลื�อนทีี่�ได้	และติดตั�งเค์รื�องดับเพัลิง	
มาตรฐานป้าย์สััญลักษณ์เกี�ย์วกับอัค์คี์ภัย์และไฟัฟ้ัาฉุกเฉิน	มาตรฐาน
ระบบแจ้ิงเหตุเพัลิงไหม้ระบบท่ี่อในอาค์าร	มาตรฐานการออกแบบระบบ
ดับเพัลิงด้วย์นำ�าและสัารสัะอาด	กฎีหมาย์เกี�ย์วกับสัารเค์มีอันตราย์	การ
ศึกษาพืั�นฐานเกี�ย์วกับสัารเค์มีอันตราย์	การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
จิากสัารเค์มี	แผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน(Emergency	Plan)	และการ
ปฏิิบัติตามแผน	หลักการจิัดเก็บสัารเค์มีอันตราย์
 Fire prevention and suppression laws, Fire prevention 
and suppression plan, Implementation of the plan, Theory of 
fire	and	prevention,	Portable	fire	extinguishers	and	installation,	
Fire and Emergency Electrical Signage Standards, Fire Alarm 
system standard, Piping system in building, Design standards 
for	fire	extinguishing	systems	with	water	and	clean	substances,	
Hazardous chemicals laws, Basic studies on dangerous 
chemicals, Chemical emergency prevention and suppression, 
Emergency response plan, and implementation of the plan, 
Principles of dangerous chemical storage.
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717304 ปฏิบ่ติการการป้องก่นุเหตุฉุกเฉินุจิากสูารเคัมี 1(0-3-1)
 แลัะอ่คัคีัภ่ย      
   (Chemical and Fire Emergency Protection 
  Engineering Laboratory)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปฏิิบัติการซึี�งมีเนื�อหาสัอดค์ล้องกับวิชีา	717303		วิศวกรรม
ป้องกันเหตุฉุกเฉินจิากสัารเค์มีและอัค์คี์ภัย์
	 Operations	which	are	consistent	with	subject	717303,	
Chemical and Fire Emergency  Protection Engineering 
Laboratory.

717305 วิศึวกรรมการออกแบบการระบายอากาศึ  3(3-0-6)
 ในุงานุอุตสูาหกรรม     
  (Industrial Ventilation Engineering Design)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การออกแบบระบบระบาย์อากาศทีี่�ใช้ีในโรงงานอุตสัาหกรรม
เบื�องต้น	นำาหลักการของการระบาย์อากาศแบบทัี่�วไป	โดย์เน้นการ
ประยุ์กต์ใช้ีค์วามร้้พืั�นฐานที่างด้านวิศวกรรมในการค์ำานวณหาอัตราการ
ถ่ึาย์เที่อากาศ	เพืั�อค์วบคุ์มค์วามเข้มข้นของสัารปนเปื�อน	ป้องกันการเกิด
เพัลิงไหม้	และค์วบคุ์มค์วามร้อนให้เหมาะสัมกับลักษณะการที่ำางาน	รวม
ถึึงหลักการออกแบบการระบาย์อากาศเฉพัาะที่ี�	สัำาหรับค์วบค์ุมสัารปน
เปื�อนในสัถึานทีี่�ปฎิีบัติงานทีี่�ส่ังผลกระที่บต่อสุัขภาพัและค์วามปลอดภัย์
ของผ้้ปฏิิบัติงาน	โดย์อาศัย์หลักการออกแบบและเลอืกใช้ีชีนิดของฮ้ด	ท่ี่อ
ลำาเลีย์งอากาศ	อุปกรณ์ค์วบคุ์มมลพิัษ	และพััดลม	ทีี่�เหมาะสัมกับ
กระบวนการผลติและสัารปนเปื�อน	รวมถึึงการตรวจิประเมนิประสัทิี่ธิ์ภาพั
ของระบบระบาย์อากาศเฉพัาะที่ี�โดย์ใช้ีเที่ค์นิค์และเค์รื�องมือตรวจิวัด
ประเภที่ต่าง
 Introduction to Design of Industrial Ventilation 
Systems Adopt the principles of general ventilation. With 
emphasis on application of fundamental engineering knowledge 
in the calculation of air ventilation rates To control the 
concentration	of	contaminants	Prevent	fire	And	control	the	
heat to suit the behavior Including local ventilation design 
principles For control of contaminants in the workplace that 
affect the health and safety of workers. Based on the design 

principles and use of the hood type Air intake pipe Pollution 
control	equipment	and	fans	suitable	for	process	and	
contaminants.	This	includes	assessing	the	efficiency	of	local	
ventilation	systems	using	various	types	of	measuring	techniques	
and instruments.

717306 วิศึวกรรมการคัวบคุัมมลัพิษทั่างอากาศึแลัะเสีูยง  3(3-0-6)
 (Air and Noise Polution Control Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการพืั�นฐานทัี่�วไปของการค์วบค์ุมมลพิัษที่างอากาศและ
เสีัย์ง	การประย์ุกต์ใช้ีหลักการที่างวิศวกรรมในการค์วบคุ์มมลพิัษทีี่�แหล่ง
กำาเนิด	ที่างผ่าน	และผ้้ได้รับสััมผัสักับมลพิัษ	การออกแบบและประเมิน
ประสิัที่ธิ์ภาพัของวิธี์การค์วบคุ์มเสีัย์งและอุปกรณ์ค์วบคุ์มมลพิัษของระบบ
ระบาย์อากาศทัี่�วไปและแบบเฉพัาะทีี่�				กฎีหมาย์เกี�ย์วกับมลพิัษและเสีัย์ง
การป้องกันมลพิัษที่างอากาศและเสีัย์ง	มาตรฐานคุ์ณภาพัอากาศและเสีัย์ง
และการนำามาประย์ุกต์ใช้ีระบบการจัิดการสิั�งแวดล้อม	ISO	14001
 Basic principles of air and noise pollution control. 
Application of engineering principles for pollution control at 
source, transit and exposed to pollution. Designing and 
Evaluating	the	Efficiency	of	Noise	Control	Methods	and	
Pollution	Control	Devices	of	General	and	Local	Ventilation	
Systems Pollution and noise laws Prevention of air pollution 
and	noise	Air	quality	and	noise	standards	And	the	application	
of	the	ISO	14001	environmental	management	system.

717307 วิศึวกรรมคัวามปลัอดภ่ยในุงานุก�อสูร้าง  3(3-0-6)
 (Safety Engineering in Construction)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาหลักวิศวกรรมค์วามปลอดภัย์ในงานก่อสัร้าง		กฎีหมาย์
เกี�ย์วกับงานก่อสัร้าง	การบริหารค์วามปลอดภัย์ทัี่�วไปในงานก่อสัร้าง	การ
ออกแบบที่ดสัอบปั�นจัิ�น	การตรวจิและรับรองค์วามปลอดภัย์ปั�นจัิ�น	(ป.จิ.1	
และ	ป.จิ.2)	การตรวจิสัอบและรับรองค์วามปลอดภัย์ของเค์รื�องจัิกรใน
งานก่อสัร้าง	หลักเกณฑ์์และวิธี์การใช้ีรอก	ลวดสัลิง	และการออกแบบ
ค์วามสัามารถึในการใช้ีงานลวดสัลิงในการย์กย์า้ย์วัสัดุ	การปฏิิบัติงานและ
การป้องกันอันตราย์ในการที่ำางานบนทีี่�ส้ัง		วิศวกรรมค์วามปลอดภัย์ใน

697



งานก่อสัร้างใต้นำ�า		งานอับอากาศการใช้ีอุปกรณ์ป้องกันภัย์ส่ัวนบุค์ค์ลการ
ฝึักอบรมล้กจ้ิางด้านค์วามปลอดภยั์ในงานกอ่สัร้างตามกฎีหมาย์	เช่ีนงาน
ปั�นจัิ�น	งานที่ี�ส้ัง	งานอับอากาศ	การออกแบบและการค์ำานวณการรับนำ�า
หนักของวัสัดุอุปกรณ์ในงานก่อสัร้าง	การวางแผนงานค์วามปลอดภัย์ใน
งานก่อสัร้าง	การค์วบคุ์มป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย์หรืออุบัติภัย์ในงาน
ก่อสัร้าง	การตรวจิค์วามปลอดภัย์ในงาน	การฝึัก	Safety	Talk	และอื�นๆ
ระบบใบอนุญาตการที่ำางาน	และการศึกษากรณีศึกษาภาค์สันามหรือ
ศึกษาด้งาน		
 Study the principles of safety engineering in 
construction.	Construction	law	General	safety	management	
in construction Crane test design Crane safety inspection and 
certification	(Por	Jor	1	and	Por	Jor	2)	Inspection	and	certification	
of safety of construction machinery Criteria and methods for 
wire rope hoists and wire rope application design for material 
handling. Operation and prevention of hazards in working at 
heights	Construction	safety	engineering,	underwater,	confined	
space,	personal	protective	equipment.	Employee	training	in	
legal	construction	safety	such	as	cranes,	work	heights,	confined	
space, design and calculation of the load of construction 
materials. Construction safety event planning Control and 
prevent accidents and hazards or accidents in construction. 
Safety checks in training, Safety Talk and other work permit 
systems	And	study	case	studies	in	the	field	or	study	visits.

717308 โคัรงงานุวิศึวกรรม 1                              1(0-3-1)
 (Engineering Project 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ฝึักปฏิิบัติงานวชิีาชีีพัในการที่ำาโค์รงงานที่างวศิวกรรมหรอืที่าง
อาชีีวอนามัย์และค์วามปลอดภัย์	การเลือกประเด็นหัวข้อโค์รงงานหรือ
งานวิจัิย์ที่างด้านวิศวกรรมค์วามปลอดภัย์	อาชีีวอนามัย์	หรือสุัขศาสัตร์
อุตสัาหกรรม	การนำาเสันอหัวข้อโค์รงงานหรือหัวข้อการการวิจัิย์	การ
กำาหนดร้ปแบบการศึกษา	การที่บที่วนหลักการ	ที่ฤษฎีี	และเอกสัาร
ปริญญานิพันธ์์ทีี่�เกี�ย์วข้อง	การจัิดที่ำาร้ปเล่มปริญญานิพันธ์์	การเขีย์น
ราย์งานและนำาเสันอผลงานโค์รงงานและงานศกึษาวจัิิย์ตามหลักวชิีาการ
กระบวนการและขั�นตอนของการปฏิิบัติงานวิชีาชีีพั	ระเบีย์บข้อบังคั์บทีี่�

เกี�ย์วกับการที่ำาโค์รงงาน	ค์วามร้้พืั�นฐานที่ี�จิำาเป็นสัำาหรับการจิัดที่ำาโค์รง
งานหรือการวิจัิย์ในสัถึานประกอบการ	
 Professional practice in engineering or occupational 
health and safety projects Selection of issues, topics, projects 
or research in engineering, safety, occupational health or 
industrial hygiene. Presentation of project topics or research 
topics Formulation of education Review of principles, theories 
and related thesis papers. Preparation of the thesis book 
Writing reports and presenting results of project work and 
research studies according to academic principles Processes 
and procedures of professional practice Regulations related 
to the project. Basic knowledge necessary for project 
organization or workplace research.

717309 โคัรงงานุวิศึวกรรม 2                              2(0-6-2)
 (Engineering Project 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
 วิชีา	717308	โค์รงงานวิศวกรรม	1
	 ที่ำาการศึกษา	วิจัิย์	ที่ดลอง	สัร้าง	และพััฒนาโค์รงงานตามหัวข้อ
ทีี่�เสันอไว้ในโค์รงงานวิศวกรรม	1	เพืั�อให้สัำาเร็จิตามวัตถุึประสังค์์ทีี่�ตั�งไว้	
หรืออาจิจิะเปลี�ย์นเรื�องใหม่ในกรณีทีี่�ประสับปัญหาตามทีี่�เสันอในโค์รงงาน
วิศวกรรม	1	โดย์ค์วามเห็นชีอบจิากค์ณะกรรมการของสัาขาวิชีา	จัิดส่ัง
ปริญญานิพันธ์์ฉบับสัมบ้รณ์	สืั�อ	infographic	และนำาเสันอต่อค์ณะ
กรรมการสัอบ
	 Experiment	corresponding	to	the	717308	Engineering	
Project	1
 Conduct studies, research, experiment, build and 
develop projects based on the topics proposed in Project 
Engineering	1	in	order	to	achieve	the	objectives	set.	Or	it	may	
change a new matter in the event that there is a problem as 
proposed	in	Project	Engineering	1	with	the	approval	of	the	
faculty committee. To deliver the complete thesis, infographic 
media and present to the examination committee.
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1.2.2 กลุั�มวิชาด้านุคัวามปลัอดภ่ยแลัะการบริหารคัวามปลัอดภ่ย
717401 กระบวนุการผลิัตทั่างอุตสูาหกรรมแลัะอ่นุตราย     3(3-0-6)
 (Industrial Processes and Hazards)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษากระบวนการและกรรมวิธี์การผลิต	ขั�นตอนการผลิต	
ศึกษาปัญหาและหาอันตราย์	การป้องกันและวิธี์ค์วบคุ์มอันตราย์ในโรงงาน
อุตสัาหกรรม		อันตราย์ในกระบวนการผลิต		เน้น		อุตสัาหกรรมปิโตเลี�ย์ม
อุตสัาหกรรมสิั�งที่อ		อุตสัาหกรรมเหล็ก		อุตสัาหกรรมอาหาร		อุตสัาหกรรม
เค์มี		อุตสัาหกรรมเค์รื�องเค์ลอืบดนิเผา		อตุสัาหกรรมที่างดา้นงานก่อสัรา้ง
และอุตสัาหกรรมประเภที่อื�นๆ	ตามกฎีหมาย์	และศึกษาด้งาน
 Study of processes and production methods 
Production	process	Study	the	problem	and	find	the	danger	
Prevention and control methods for industrial hazards. Dangers 
in the production process focus on the petroleum industry. 
Textile industry Steel industry Food industry Chemical industry 
Porcelain industry Construction industry And other types of 
industries according to law and study tours. 

717402 กฎหมายอาชีวอนุาม่ย คัวามปลัอดภ่ย 3(3-0-6)
 แลัะสิู�งแวดล้ัอม    
 (Occupational Health Safety and Environmental    
  Laws)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 สัาระสัำาคั์ญของกฎีหมาย์กับการประยุ์กต์ใช้ีกฎีหมาย์ด้านค์วาม
ปลอดภัย์	อาชีีวอนามยั์	และสัภาพัแวดลอ้มในการที่ำางาน	รวมทัี่�งกฎีหมาย์
อื�นทีี่�มีค์วามเกี�ย์วข้องด้านค์วามปลอดภัย์จิากหลาย์ๆหน่วย์งานเช่ีน	จิาก
กระที่รวงมหาดไที่ย์	กระที่รวงแรงงาน	กระที่รวงสัาธ์ารณสุัข	กระที่รวง
อุตสัาหกรรม	กระที่รวงที่รัพัย์ากรธ์รรมชีาติและสิั�งแวดล้อม	กระที่รวง
เกษตรและสัหกรณ์	เป็นต้น		ตั�งแต่อดีตจินถึึงปัจิจุิบันและอนาค์ตทีี่�มีการ
ประกาศในราชีกิจิจิานุเบกษาขณะนั�น	โดย์เน้นเฉพัาะกฎีหมาย์ทีี่�ย์ังค์ง
บังคั์บใช้ี		รวมทัี่�งกฎีหมาย์ระหว่างประเที่ศทีี่�เกี�ย์วข้องกับค์วามปลอดภัย์	
อาชีีวอนามัย์			การละเมิดกฎีหมาย์ของสัถึานประกอบการทีี่�มีผลกระที่บ
ต่อผ้้ประกอบอาชีีพัหรือผ้้ใช้ีแรงงาน	และบที่กำาหนดโที่ษของแต่ละ
กฎีหมาย์	ตัวอย์่างค์ำาพิัพัากษกฎีหมาย์ด้านค์วามปลอดภัย์	อาชีีวอนามัย์
และสัภาพัแวดล้อมในการที่ำางาน	และตัวอย่์างค์ำาพิัพัากษากฎีหมาย์อื�นทีี่�
เกี�ย์วข้อง

 The essence of the law and its application to the 
law on occupational safety, health and environment. As well 
as other laws that are relevant to the safety of many agencies 
such	as	From	the	Ministry	of	Interior	Ministry	of	Labor	Ministry	
of	Public	Health	Ministry	of	Industry	Ministry	of	Natural	
Resources	and	Environment	Ministry	of	Agriculture	and	
Cooperatives, etc. from the past to the present and in the 
future	that	was	published	in	the	Government	Gazette	at	that	
time. Focusing only on the laws that are still in force Including 
international laws related to occupational safety, health, 
violation of workplace laws affecting the occupation or laborer. 
And the penalties of each law Examples of legal discussions 
on safety Occupational health and work environment And 
examples of other relevant legal judgments.

717403 การประเมินุแลัะการจ่ิดการคัวามเสีู�ยงในุงานุ 3(3-0-6)
 อุตสูาหกรรม      
   (Industrial Risk Assessment and Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ดพืั�นฐานและกฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการประเมินค์วาม
เสีั�ย์ง	การจัิดตั�งค์ณะที่ำางาน	การจัิดที่ำาบัญชีีราย์การสิั�งทีี่�เป็นค์วามเสีั�ย์ง
และอันตราย์	ศึกษาคุ์ณลักษณะ	ข้อจิำากัด	และประย์ุกต์การชีี�บ่งอันตราย์
และประเมนิค์วามเสีั�ย์งโดย์ใช้ีเที่ค์นคิ์ต่างๆ	ให้เหมาะสัมและสัอดค์ลอ้งกบั
ลักษณะกิจิกรรมหรือสัภาวะการผลิตของสัถึานประกอบการ	การประเมิน
ค์วามเสีั�ย์งด้านสุัขภาพั	รวมทัี่�งการจิดัที่ำาแผนงานบรหิารจิดัการค์วามเสีั�ย์ง
เพืั�อใช้ีป้องกันและค์วบค์ุมค์วามเสัีย์หาย์จิากอุบัติภัย์ทีี่�เกิดขึ�นในโรงงาน
อุตสัาหกรรม
 Basic concepts and laws related to risk assessment 
Establishment	of	a	working	group	Making	a	list	of	risks	and	
hazards Study the characteristics, limitations and applications 
of	hazard	identification	and	risk	assessment	using	various	
techniques	to	be	appropriate	and	consistent	with	the	nature,	
activities or production conditions of the establishment. Health 
risk assessment As well as preparing a risk management plan 
to prevent and control the damage from accidents that occur 
in industrial plants.
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717404 จิิตวิทั่ยาอุตสูาหกรรมแลัะการบริหารทั่ร่พยากร  3(3-0-6)
 มนุุษย์     
 (Industrial Psychology and Organization)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามเป็นมาของจิิตวิที่ย์าอุตสัาหกรรมและองค์์การ	การ
ประยุ์กต์ใช้ีจิิตวิที่ย์าในองค์์การอุตสัาหกรรมเพืั�อส่ังเสัริมให้การที่ำางานมี
ประสิัที่ธิ์ภาพัและเกิดค์วามปลอดภัย์	เที่ค์นิค์	วิธี์การ	และทัี่กษะในการ
ติดต่อสืั�อสัาร	เที่ค์นิค์การสัร้างแรงจ้ิงใจิ	การปรับทัี่ศนค์ติ	การปรับ
พัฤติกรรม	การพััฒนาบุค์ลิกภาพั	ภาวะการเป็นผ้้นำาและผ้้ตาม	การสัร้าง
ทีี่มงาน	มนุษย์สััมพัันธ์์กับค์วามขัดแย้์ง	เที่ค์นิค์และวิธี์การแก้ปัญหาภาย์
ใต้สัภาวะกดดัน	ที่ฤษฎีีองค์์การ	โค์รงสัร้างองค์์กร	การบำารุงรักษา
ที่รัพัย์ากรบุค์ค์ล	หลักคุ์ณธ์รรมและจิริย์ธ์รรมในการประกอบวิชีาชีีพั
 Background of Industrial and Organizational 
Psychology and Applying psychology in industrial organizations 
to	promote	efficient	and	safe	work.	Techniques,	methods	and	
skills	for	communication.	Techniques	of	Motivation,	Attitude	
adjustment, Behavior adjustment, Personality development, 
Leadership and followers and Team building. Human relations 
and	conflict.	Techniques	and	methods	for	solving	problems	
under stressful conditions. Theory and structure of Organization, 
Human	resource	maintenance,	Moral	and	ethical	principles	in	
profession.

717405 การบริหารงานุอาชีวอนุาม่ยแลัะคัวามปลัอดภ่ย     3(3-0-6)
 (Occupational Health and Safety Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามร้้ทัี่�วไปเกี�ย์วกับการบริหารงานด้านค์วามปลอดภัย์		อาชีีว
อนามัย์	และสัภาพัแวดล้อมในการที่ำางานพัระราชีบัญญัติค์วามปลอดภัย์
อาชีีวอนามัย์และสัภาพัแวดล้อมในการที่ำางาน		การจัิดองค์์กรอาชีีว
อนามัย์และค์วามปลอดภัย์	การสัอบสัวนและราย์งานอุบัติเหตุ	การตรวจิ
ค์วามปลอดภยั์	การวเิค์ราะหง์านเพืั�อค์วามปลอดภยั์(JSA)	การกำาหนดขั�น
ตอนการและวิธี์การที่ำางานทีี่�ปลอดภัย์(W.I.)			การเสันอแนะมาตรการ
ค์วามปลอดภัย์	หลักและวิธี์ป้องกันค์วบคุ์มอุบัติเหตุและอันตราย์	การ
ค์วบคุ์มการส้ัญเสีัย์จิากอุบัติเหตุ				การสืั�อสัารเพืั�อค์วามปลอดภัย์	การฝึัก
อบรมค์วามปลอดภัย์ในการที่ำางาน			บที่บาที่และหน้าทีี่�ของเจ้ิาหน้าทีี่�

ค์วามปลอดภัย์ในการที่ำางานทีุ่กระดับ	การจิัดที่ำาแผนงานด้านค์วาม
ปลอดภัย์	อาชีีวอนามัย์และสัภาพัแวดล้อมในการที่ำางาน		การจิัดที่ำา
เอกสัารราย์งานผลการดำาเนินงานด้านค์วามปลอดภัย์	(จิป.ที่.และจิป.ว.)	
การรณรงค์์และการประชีาสััมพัันธ์์ค์วามปลอดภัย์ในการที่ำางาน		การ
ประกันการประสับอันตราย์		การส่ังเสัริมสุัขภาพัและค์วามปลอดภัย์ใน
การที่ำางาน				พัฤติกรรมทีี่�ดีด้านค์วามปลอดภัย์ในการที่ำางาน			การจิัด
สัวัสัดิการด้านค์วามปลอดภัย์และสุัขภาพัอนามัย์ในสัถึานประกอบการ		
	 General	knowledge	about	the	management	of	
occupational safety, health and environment. Safety Act 
Occupational health and work environment. Organization of 
occupational health and safety. Accident Investigation and 
Report.	Safety	system	check.	Job	Safety	Analysis	(JSA),	
Procedures	and	work	instruction	methods	(W.I)	Recommendation	
of safety measures, Principles and methods of prevention and 
control of accidents and hazards, Accident loss control, Safety 
communication, Occupational safety training, Roles and duties 
of	the	safety	officer	at	all	levels	of	work.	Establishing	a	safety	
plan Occupational health and work environment. Preparation 
of	safety	performance	report	documents	(จิป.ที่.	and	จิป.ว.).	
Campaign and promoting safety at work, Hazard Insurance, 
Promoting	occupational	health	and	safety,	Good	behavior	in	
workplace safety, Arrangement of welfare regarding safety and 
health in the workplace.

717406 การยศึาสูตร์     3(3-0-6)
 (Ergonomics)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การศึกษาค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างค์นและสัภาพัแวดล้อมในการ
ที่ำางาน	โดย์การประย์ุกต์หลักการที่างวิที่ย์าศาสัตร์	ชีีวภาพัของมนุษย์์
ประสัานเข้ากับองค์์ค์วามร้้ที่างด้านวิศวกรรม	มาใช้ีในการการออกแบบ
งานและพืั�นทีี่�ปฏิิบัติงานให้เกิดค์วามเหมาะสัมกับค์วามสัามารถึและข้อ
จิำากัดของร่างกาย์ผ้้ปฏิิบัติงาน	ทัี่�งนี�เพืั�อให้การปฏิิบัติงานเป็นไปอย์่างมี
ประสิัที่ธิ์ภาพั	โดย์ผ้้ปฏิิบัติงานเกิดค์วามสุัขสับาย์	และมีคุ์ณภาพัชีีวิตใน
การที่ำางานที่ี�ดี	ตลอดจินการวิเค์ราะห์และประเมินค์วามเสีั�ย์งด้านการ
ย์ศาตร์และการกำาหนดมาตรการป้องกัน
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 The study of the relationship between people and 
the	work	environmental	for	apply	the	scientific	principles	of	
human biological harmonizes with the knowledge of 
engineering. Used to design work and work areas to suit the 
capabilities and limitations of the operator’s body. In order 
to	perform	the	work	efficiently.	For	the	operator	being	happy	
and have a good working life as well as analysis and assessment 
of	risks	and	defining	preventive	measures.

1.2.3 กลุั�มวิชาด้านุอาชีวอนุาม่ยแลัะสุูขศึาสูตร์อุตสูาหกรรม

717501 หล่ักสุูขศึาสูตร์อุตสูาหกรรม                   3(3-0-6)
 (Principles of Industrial Hygiene)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาหลักการที่างสุัขศาสัตร์อุตสัาหกรรม	สัภาพัแวดล้อมใน
การที่ำางานทีี่�มีผลต่อสุัขภาพัและค์วามปลอดภัย์ของผ้้ปฏิิบัติงานทีี่�เกิดจิาก
ปัจิจัิย์ที่างกาย์ภาพั	ชีีวภาพั	เค์มี	จิิตวิที่ย์าสัังค์มและการย์ศาสัตร์	การ
ประเมินและการค์วบค์ุมอันตราย์ต่อสุัขภาพัอนามัย์ของผ้้ปฏิิบัติงาน	
จิรรย์าบรรณของนักสุัขศาสัตร์อุตสัาหกรรม	ค่์ามาตรฐานที่างสุัขศาสัตร์
อุตสัาหกรรม	การสัำารวจิ		โปรแกรมที่างด้านสุัขศาสัตร์อุตสัาหกรรม
 Study the principles of industrial hygiene. The work 
environment	influencing	the	health	and	safety	of	workers	
arising from physical, biological, chemical, psychological, social 
and ergonomic factors. Assessment and control of health 
hazards of workers. Ethics of industrial hygiene workers 
Industrial Hygiene Standards, Survey of Industrial Hygiene 
Programs.

717502 การเก็บแลัะวิเคัราะห์ต่วอย�างด้านุสุูขศึาสูตร์  3(3-0-6)
 อุตสูาหกรรม     
   (Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การศึกษาหลักการที่างสุัขศาสัตร์อุตสัาหกรรมในการเก็บ
ตัวอย์่างสิั�งคุ์กค์ามสัุขภาพัในการที่ำางาน	ด้านกาย์ภาพั	เค์มี	และชีีวภาพั	
ทีี่�ส่ังผลกระที่บต่อสุัขภาพัและค์วามปลอดภัย์ของผ้้ปฏิิบัติงานโดย์ใช้ีเค์รื�อง

มือตรวจิวัดด้านสุัขศาสัตร์อุตสัาหกรรม	การกำาหนดกลยุ์ที่ธ์์ทีี่�เหมาะสัมใน
การสุ่ัมเก็บตัวอย์า่ง	การวิเค์ราะห	์การประเมนิและแปลผลขอ้ม้ล	โดย์การ
เปรีย์บเทีี่ย์บกับเกณฑ์์มาตรฐานเพืั�อบ่งชีี�ระดับค์วามเสีั�ย์ง	ซึี�งสัามารถึนำา
ไปใช้ีประกอบการตัดสิันใจิในการวางแผน	การกำาหนดมาตรการป้องกัน	
และวิธี์ดำาเนินการค์วบคุ์มเพืั�อลดการสััมผัสัให้อย์้่ในระดับทีี่�ย์อมรับได้
 A study of industrial hygiene principles for sampling 
of physical, chemical and biological occupational health 
threats affecting the health and safety of workers using 
industrial hygiene measurement instruments. Formulation of 
appropriate strategies for sampling, analysis, evaluation and 
interpretation of data by comparing with the benchmark to 
indicate the level of risk which can be used to make planning 
decisions	for	defining	preventive	measures	and	how	to	take	
control actions to reduce exposure for safety in work.

717503 พิษวิทั่ยาด้านุอาชีวอนุาม่ย     3(3-0-6)
 (Occupational Toxicology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาขอบเขตของงานพิัษวิที่ย์าในงานอาชีีวอนามัย์	หลักการ
ที่างพิัษวิที่ย์า	กลไกลการเกิดพิัษต่อเซีลล์และระบบอวัย์วะต่างๆในร่างกาย์
	กลไกการกำาจัิดสัารพิัษออกจิากร่างกาย์	อันตราย์จิากสัารพิัษทีี่�ส่ังผลต่อ
สุัขภาพัของผ้้ประกอบอาชีีพั	สัารพิัษกับงานอาชีีวอนามัย์	การประเมิน
สัารพิัษในร่างกาย์และดัชีนีทีี่�สัำาคั์ญ	การเฝ้ัาระวังและป้องกันโรค์ทีี่�เกิดจิาก
สิั�งคุ์กค์ามจิากการประกอบอาชีีพั	และการดำาเนินงานอาชีีวเวชีกรรมใน
สัถึานประกอบการ
 The scope of toxicology in occupational health work. 
Principles of toxicology. The principle of toxicokinetics and 
toxicodynamics. The danger from toxicants to worker. Toxicants 
in occupational health work. The risk assessment from toxicant 
in exposed body. The important toxicology index. The disease 
surveillance and prevention in occupational health work.  
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717504 อาชีวเวชศึาสูตร์แลัะวิทั่ยาการระบาด     3(3-0-6)
 (Occupational Medicine and Epidemiology)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาอาชีีวเวชีศาสัตร์ในส่ัวนทีี่�เกี�ย์วกับการสัาเหตุ	ลักษณะ
อาการและการวินิจิฉัย์โรค์จิากการประกอบอาชีีพัทีี่�มีปัจิจัิย์มาจิากสิั�ง
แวดล้อมการที่ำางานและการย์ศาสัตร์	รวมทัี่�งการตรวจิประเมินสัุขภาพั	
การส่ังเสัริม	รักษา	การฟืั�นฟ้ัและเฝั้าระวังสุัขภาพัสัุขภาพัวัย์ที่ำางาน	และ	
ศึกษาวิที่ย์าการระบาดที่างด้านอาชีีวอนามัย์และค์วามปลอดภัย์	ทีี่�
เกี�ย์วข้องกับการค์้นหาสัาเหตุ	วิธี์การเฝั้าระวังและสัอบสัวนโรค์จิากการ
ประกอบอาชีีพั	ทีี่�มีสัาเหตุมาจิากปัจิจัิย์ด้านกาย์ภาพั	ชีีวภาพั	สัารเค์มี	การ
ย์ศาสัตร์	รวมไปถึึงค์วามสััมพัันธ์์ที่ี�ส่ังผลให้เกิดอันตราย์ต่อสัุขภาพัของผ้้
ประกอบอาชีีพั	ดัชีนีอนามัย์ทีี่�สัำาคั์ญ	ประเมินอันตราย์จิากสิั�งคุ์กค์ามที่าง
ด้านวิที่ย์าการระบาดและหาที่างป้องกัน	แก้ไข
 The scope of occupational medicine. The inspection 
from symptoms sign. The diagnosis of occupational diseases 
from work environment and ergonomic. Health assessment. 
Health rehabitation.  Epidemiological surveillance and 
investigation of occupational health disease from risk factors 
such as physical factors, chemical factors, biological factors 
and ergonomic factors.  The relationship between occupational 
health and risk factors. The important occupational health 
index. The risk assessment in epidemiological. Protection and 
prevention planning.

717505 การปฐมพยาบาลัในุสูถีานุประกอบการ     2(2-0-4)
 (First Aid in Workplaces)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาเกี�ย์วกับข้อกฎีหมาย์มี�เกี�ย์วข้องด้านการจัิดสัวัสัดิการทีี่�
เกี�ย์วข้องกับสุัขภาพัของพันักงาน		ศึกษาค์วามร้้เบื�องต้น	หน้าทีี่�	และกลไก
การที่ำางานของอวัย์วะที่ี�สัำาคั์ญต่อการปฐมพัย์าบาลเบื�องต้น		การ
ปฐมพัย์าบาลผ้้ทีี่�ได้รบับาดเจ็ิบทีี่�เกิดจิากปัจิจัิย์ในการในเรื�องของ	บาดแผล
กระด้ก	ข้อ	กล้ามเนื�อ	ภาวะเจ็ิบป�วย์ฉุกเฉิน	สัารเค์มี	สััตว์มีพิัษ	แผลไหม้	
การเค์ลื�อนย้์าย์ผ้้บาดเจ็ิบ	การช่ีวย์ฟืั�นคื์นชีีพั		และการบาดเจ็ิบอื�นๆ	ทีี่�เกิด
จิากการที่ำางาน
 Study about law related to health welfare of 

employee. Study of basic knowledge, functions and mechanisms 
of	important	organs	to	first	aid.	First	aid	for	injured	by	trauma,	
bone, muscle, emergency condition, chemical, poisonous 
animals, burns. Transfer of the Injured, Resuscitation and other 
injuries by work.

717506 ปฏิบ่ติการสุูขศึาสูตร์อุตสูาหกรรมแลัะ 1(0-3-1)
 คัวามปลัอดภ่ย 1   
 (Industrial Hygiene and Safety Practice 1)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปฏิิบัติการซึี�งมเีนื�อหาสัอดค์ลอ้งกบัวชิีา	717502	การเกบ็และ
วิเค์ราะห์ตัวอย์่างด้านสุัขศาสัตร์อุตสัาหกรรม	โดย์การฝึักปฏิิบัติตรวจิวัด
สัภาพัแวดล้อมการที่ำางานด้านกาย์ภาพั	ได้แก่	เค์รื�องวัดค์วามร้อน	แสัง	
และเสัีย์ง	ตั�งแต่การกำาหนดจิุดเก็บตัวอย์่าง	จิำานวนตัวอย์่าง	การสุ่ัม
ตัวอย์่าง	เที่ค์นิค์การเก็บวิเค์ราะห์และการนำาส่ังตัวอย์่าง	หลักการที่ำางาน
ของเค์รื�องมือทีี่�ใช้ีในการเก็บและวิเค์ราะห์ตัวอย์่างด้านสัุขศาสัตร์
อุตสัาหกรรม	โดย์เน้นวิเค์ราะห์สัถึานการณ์และประยุ์กต์ใช้ีวิธ์ีมาตรฐาน
ในการกำาหนดกลย์ทุี่ธ์์และเลอืกใช้ีเค์รื�องมือสัำาหรับการตรวจิวดัระดับแสัง
สัว่าง	เสีัย์ง	และค์วามร้อน
	 Laboratory	content	corresponding	to	subject	717502,	
sample collection and analysis in industrial hygiene. Through 
the practice of measuring the physical work environment, 
including heat, light and sound. Starting from determining the 
sampling	point	Number	of	samples	Sampling	Techniques	for	
analysis and sample submission; Principle of operation of 
instruments used for collecting and analyzing sampling in 
industrial hygiene work. Focuses on analyzing situations and 
applying standardized methods to formulating strategies and 
selecting instruments for measuring lighting, sound and heat 
levels.
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717507 ปฏิบ่ติการสุูขศึาสูตร์อุตสูาหกรรมแลัะ 1(0-3-1)
 คัวามปลัอดภ่ย 2  
 (Industrial Hygiene and Safety Practice 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ปฏิิบัติการซึี�งมเีนื�อหาสัอดค์ลอ้งกับวิชีา	717502	การเกบ็และ
วิเค์ราะหตั์วอย่์างด้านสุัขศาสัตรอุ์ตสัาหกรรม	โดย์การฝึักปฏิิบัติการตรวจิ
วัดสัภาพัแวดล้อมการที่ำางานด้านเค์มี	และชีีวภาพั	โดย์เน้นการวิเค์ราะห์
สัถึานการณ์และประย์ุกต์ใช้ีวิธี์มาตรฐานในการกำาหนดกลย์ุที่ธ์์และเลือก
ใช้ีเค์รื�องมือสัำาหรับการตรวจิวัดค์วามเข้มข้นของฝุั�นละออง	ไอระเหย์ของ
สัารเค์มี	ก๊าซีพิัษ	ตลอดจินการที่ดสัอบประสัิที่ธิ์ภาพัของการระบาย์
อากาศ
	 Laboratory	content	corresponding	to	subject	717502,	
sample collection and analysis in industrial hygiene. By 
practicing the measurement of chemical and biological working 
environment. Focuses on analyzing the situation and applying 
standardized methods to formulating strategies and selecting 
instruments for determining dust concentrations, chemical 
vapors, toxic gases, as well as ventilation performance tests.

717508 การฝึกงานุภาคัสูนุาม  1(0-0-320 ช.ม.)
 (Field Training)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ฝึักงานในหน่วย์งานราชีการ	รัฐวิสัาหกิจิ	โรงงานอุตสัาหกรรม
หรือสัถึานประกอบกิจิการต่างๆ	 เพืั�อเพิั�มพ้ันค์วามร้้ทัี่กษะและ
ประสับการณ์ในการที่ำางาน	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับหน้าทีี่�ของเจ้ิาหน้าทีี่�ค์วาม
ปลอดภัย์ในการที่ำางานระดับวิชีาชีีพั	และวิธี์การแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม
ค์วามปลอดภัย์	อาชีีวอนามัย์	สุัขศาสัตร์อุตสัาหกรรม	โดย์มีระย์ะเวลาการ
ฝึักงานรวมกันแล้วไม่น้อย์กว่า	320	ชัี�วโมง	จัิดที่ำาเอกสัารราย์งานและนำา
เสันอราย์งานผลการฝึักงานภาค์สันาม
 Internship in government agencies, state enterprises, 
industrial factories or various establishments To enhance their 
knowledge, skills and work experience Related to the duties 
of	the	safety	officer	at	the	professional	level	And	how	to	solve	
engineering problems, occupational health, industrial hygiene 
The	total	internship	period	is	not	less	than	320	hours,	

documenting	reports	and	presenting	the	results	of	the	field	
internship.

1.2.4 กลุั�มวิชาเล่ัอกทั่างวิศึวกรรม
   1.2.4.1  กลุั�มวิชาบ่งค่ับทั่างวิศึวกรรมแลัะการคัวบคุัม
สิู�งแวดล้ัอมในุการทั่ำางานุ

717310 วิศึวกรรมการอนุุร่กษ์พล่ังงานุ                3(3-0-6)
 (Energy Conservation Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การแย์กประเภที่ของพัลงังาน	แหลง่กำาเนดิพัลงังาน	การเปลี�ย์น
ร้ปและการใช้ีประโย์ชีน์	กฎีหมาย์เกี�ย์วกับการอนุรักษ์พัลังงานในอาค์าร
และโรงงานอุตสัาหกรรม	การอนุรกัษ์พัลังงานด้านไฟัฟ้ัาและด้านเค์รื�องกล
การจิดัการพัลงังานในอาค์ารและโรงงานอตุสัาหกรรม	เศรษฐศาสัตรแ์ละ
ปัจิจัิย์อื�นทีี่�เกี�ย์วข้อง	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างงานด้านค์วามปลอดภัย์และ
การอนุรักษ์พัลังงาน	มาตรฐานระบบจัิดการด้านพัลังงาน	ISO	50001	การ
ตรวจิสัอบและรับรองการจัิดการพัลังงาน	
	 Power	classification	Power	source	Transformation	
and utilization Laws on energy conservation in buildings and 
industrial plants. Electrical and mechanical energy conservation, 
energy management in buildings and industrial plants. 
Economics and related factors Relationship between safety 
and	energy	conservation	work	Energy	Management	System	
Standard	ISO	50001	Energy	Management	Audit	and	Certification.

717311 ห่วข้อพิเศึษในุสูาขาวิชาวิศึวกรรมคัวามปลัอดภ่ย  3(3-0-6)
 (Special Topics in Safety Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :
	 โดย์ค์วามเห็นชีอบจิากค์ณะกรรมการวิชีาการ	 ของสัาขาวิชีา		
	 หัวข้อเรื�องทีี่�น่าสันใจิซึี�งอาจิเป็นที่ฤษฎีีหรือนวัตกรรมใหม่ที่าง
วิศวกรรมค์วามปลอดภัย์	มาตรฐานหรือข้อกำาหนดใหม่ที่างด้านค์วาม
ปลอดภัย์	อาชีีวอนามัย์	และสัภาพัแวดล้อมในการที่ำางานต่างประเที่ศ	 
เช่ีน	OSHA,	NIOSH,	NFPA	CODE	
 An interesting topic that can be theoretical or 
innovative in safety engineering. New standards or regulations 
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for safety, occupational health and foreign work environment 
such as OSHA, NIOSH, NFPA CODE.

717312 วิศึวกรรมสิู�งแวดล้ัอมอุตสูาหกรรม  3(3-0-6)
 (Industrialized Environmental Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 สุัขาภิบาลโรงงานอุตสัาหกรรม	ระบบประปาและนำ�าเสัีย์	สิั�ง
แวดล้อมในงานอุตสัาหกรรม		การออกแบบ		วิเค์ราะห์และค์วบคุ์มระบบ
บำาบัดและกำาจัิดนำ�าเสัยี์	การค์วบค์มุค์ณุภาพันำ�าดี	การบำาบัดและกำาจัิดของ
เสีัย์ที่ี�เป็นของแข็ง	ของเสีัย์อันตราย์การบำาบัดและกำาจัิด	มาตรฐานการ
จัิดการสิั�งแวดล้อม	เช่ีน	ISO14000	และอื�น	ๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้อง	กฎีหมาย์สิั�ง
แวดล้อม	และอื�น	ๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้อง
 Industrial sanitation Water supply and sewage 
systems Industrial environment, design, analysis and control 
of	wastewater	treatment	and	disposal	systems	Water	quality	
control Solid waste treatment and disposal Hazardous waste, 
treatment and disposal Environmental management standards 
such	as	ISO14000	and	others.	Environmental	laws	and	others.

717313 วิศึวกรรมการบำาบ่ดนุำ�าเสีูย                   3(3-0-6)
 (Wastewater Treatment Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาค์วามหมาย์ของวิศวกรรมการบำาบัดนำ�าเสีัย์	ค์วามสัำาคั์ญ
ของการบำาบัดนำ�าเสัยี์	แหลง่กำาเนดิและค์ณุลกัษณะของนำ�าเสัยี์	กระบวนการ
การบำาบัดนำ�าเสีัย์ด้วย์วิธี์การต่างๆ	เช่ีน	วิธี์ที่างกาย์ภาพั	วิธี์ที่างเค์มี	วิธี์ที่าง
ชีีวภาพัและวิธี์อื�นๆ	การบำาบัดและกำาจัิดสัลัดจ์ิ	การบำาบัดนำ�าเสีัย์แบบ
ธ์รรมชีาต	ิการค์วบค์มุด้แล	การบำารุงรกัษาระบบบำาบัดนำ�าเสัยี์	และการนำา
นำ�าเสีัย์กลับมาใช้ีประโย์ชีน์
 Study the meaning of wastewater treatment 
engineering. The importance of wastewater treatment Sources 
and characteristics of wastewater The process of treating 
wastewater by means of physical, chemical, biological and 
other methods. Sludge treatment and removal Natural 
wastewater	treatment	Supervision	Maintenance	of	wastewater	
treatment systems And recycling of wastewater.

717314 วิศึวกรรมการออกแบบระบบไฟัฟ้ัาแลัะแสูงสูว�าง  3(3-0-6)
 (Electrical and Illumination System  
  Design Engineering)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 การประยุ์กต์ที่ฤษฎีีวงจิรไฟัฟ้ัาออกแบบระบบไฟัฟ้ัา	การติดตั�ง
ระบบไฟัฟ้ัา	การค์ำานวณโหลด	การเดินสัาย์ไฟัฟ้ัา	ระบบต่อลงดิน	การ
ปรับปรุงค่์าตัวประกอบกำาลัง	การออกแบบระบบป้องกันฟ้ัาผ่า	การ
ออกแบบแสังสัว่างภาย์ในอาค์ารและนอกอาค์าร
 Application of circuit theory, electrical system design; 
Electrical installations, load calculations, electrical wiring, 
earthing systems, power factor improvement. Lightning 
protection design Indoor and outdoor lighting design.

717315 เทั่คันิุคัการก�อสูร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Techniques)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาถึึงวิธี์การและขั�นตอนการก่อสัร้างเบื�องต้น	การบริหาร
และการจัิดการโค์รงการ	การจัิดองค์์กร	การวางผังงานก่อสัร้าง	การจัิดการ
และการค์วบคุ์มระบบต่างๆ	ของโค์รงการก่อสัร้าง	การใช้ีเค์รื�องจัิกร	และ
เค์รื�องมือในการก่อสัร้าง	การวางแผนและระเบีย์บทีี่�เกี�ย์วข้องกับโค์รงการ
ก่อสัร้าง		วิธี์วิกฤติ	(CPM)	การจัิดการที่รัพัย์ากร	การวัดค์วามก้าวหน้าใน
งานก่อสัร้าง	ค์วามปลอดภัย์ในงานก่อสัร้าง	และการค์วบค์ุมคุ์ณภาพัใน
งานก่อสัร้าง
 Learn about the basic construction methods and 
procedures. Project administration and management, 
organization	planning,	construction	planning.	Management	
and control of various systems Of the construction project 
Machine	use	And	construction	tools	Planning	and	regulation	
related	to	construction	projects,	critical	methods	(CPM),	
resource	management.	Measuring	progress	in	construction	
Construction	safety	And	quality	control	in	construction	work..
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 1.2.4.2 กลุั�มวิชาด้านุคัวามปลัอดภ่ยแลัะการบริหาร
คัวามปลัอดภ่ย

717410 การจ่ิดการกากของเสีูยอุตสูาหกรรม     3(3-0-6)
 (Industrial Waste Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ของเสีัย์ประเภที่ต่างๆ	ในร้ปแบบของแข็ง	นำ�าเสีัย์	และมลพิัษ
ที่างอากาศ	มาตรฐานและกฏิหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับของเสีัย์ทัี่�งจิากบ้านเรือน
และอุตสัาหกรรม	การจัิดการของเสีัย์เหล่านี�ตั�งแต่แหล่งทีี่�มา	การป้องกัน
การลดปรมิาณการใช้ีซีำ�า	การนำากลับมาใช้ีใหม่	การใช้ีประโย์ชีน์	การบำาบัด
และการกำาจัิดของเสัยี์		นำ�าเสัยี์และกากของเสัยี์อุตสัาหกรรม	ลกัษณะที่าง
กาย์ภาพัและที่างเค์มี	กฎีหมาย์ทีี่�เกี�ย์วข้องกับนำ�าเสีัย์และกากของเสีัย์
อุตสัาหกรรม		ปัญหาของนำ�าเสีัย์และกากของเสีัย์ทีี่�เกิดขึ�นในภาค์
อุตสัาหกรรม	ผลกระที่บของนำ�าเสีัย์และกากของเสีัย์ต่อมนุษย์์และสิั�ง
แวดล้อม	เที่ค์โนโลยี์การจัิดการกากของเสีัย์อันตราย์ทีี่�เกิดขึ�นในโรงงาน
อุตสัาหกรรม	การค์วบค์ุม	การคั์ดแย์ก	การเก็บรวบรวม	การกำาจัิด	การ
ขนส่ัง	และการนำานำ�าเสีัย์และกากอุตสัาหกรรมกลับมาใช้ีประโย์ชีน์	การ
จัิดการสิั�งปฏิิก้ลหรือวัสัดุทีี่�ไม่ใช้ีแล้วตามกฎีหมาย์
 Different types of waste In solids, wastewater and 
air pollution Standards and laws related to both household 
and	industrial	waste	Management	of	these	waste	from	source,	
prevention, reduction of reuse, Recycling Utilization, treatment 
and waste disposal Waste water and industrial waste Physical 
and chemical characteristics Laws relating to wastewater and 
industrial waste Problems of wastewater and waste that arise 
in the industrial sector Effects of wastewater and waste on 
humans and the environment. Industrial hazardous waste 
management technology, control of separation, collection, 
disposal, transportation and recycling of wastewater and 
industrial waste. Legal waste or waste management.

717411 การประเมินุแลัะวิเคัราะห์ผลักระทั่บ 3(3-0-6)
 ด้านุสิู�งแวดล้ัอมในุอุตสูาหกรรม      
   (Assessment and Analysis of Industrial 
  Environmental Impact)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ค์วามสัำาคั์ญและค์วามเป็นมาของระบบการวิเค์ราะห์ผลกระ
ที่บสิั�งแวดล้อมในประเที่ศไที่ย์กระบวนการและขั�นตอนการวิเค์ราะห์ผลก
ระที่บสิั�งแวดลอ้ม	การตดิตามตรวจิสัอบผลกระที่บสิั�งแวดล้อมเที่ค์นคิ์การ
ประเมินผลกระที่บด้านสิั�งแวดล้อมในโรงงานและบริเวณโรงงาน	ปัจิจัิย์ทีี่�
ที่ำาให้เกิดโรค์	หรืออันตราย์ต่อสุัขภาพัอนามัย์ของค์นงาน	และประชีาชีน
บริเวณใกล้โรงงาน	รวมทัี่�งวิธี์วิเค์ราะห์ผลกระที่บเพืั�อหามาตรการค์วบคุ์ม
ป้องกัน	และแก้ไข	การจัิดที่ำาราย์งานการประเมินผลกระที่บสิั�งแวดล้อม			
 Importance and background of the EIA system in 
Thailand EIA processes and procedures. Environmental Impact 
Monitoring,	Environmental	Impact	Assessment	Techniques	in	
Factory and Factory Area Pathogenic factors Or danger to the 
health of workers And people near the factory Including impact 
analysis	methods	for	finding	control,	prevention	and	correction	
measures; preparation of environmental impact assessment 
reports.

717412 การจ่ิดการสูารเคัมีแลัะว่ตถุีอ่นุตราย     3(3-0-6)
   (Management of Chemicals and Hazardous  
  Materials)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาเกี�ย์วกับพัระราชีบญัญติัวัตถึอัุนตราย์	และกฎีหมาย์เกี�ย์ว
กับสัารเค์มีและวัตถุึอันตราย์	บุค์ลากรเฉพัาะด้านสัารเค์มีและวัตถุึ
อันตราย์	เที่ค์โนโลย์ีงานค์วามปลอดภัย์สัารเค์มี	ข้อม้ลเกี�ย์วกับสัารเค์มี
และคุ์ณสัมบัติต่างๆ	ค์วามร้้ทัี่�วไปในการใช้ีการเก็บสัารเค์มีและวัตถุึ
อันตราย์	ประเภที่ของสัารเค์มีและวัตถุึอันตราย์	การจัิดการอาชีีวอนามัย์
และค์วามปลอดภยั์สัารเค์มแีละวตัถึอัุนตราย์	การประเมนิค์วามเสีั�ย์งด้าน
สัารเค์มีต่อสุัขภาพัของผ้้ปฏิิบัติงานในโรงงานอุตสัาหกรรม	การจิำาแนก
และการจัิดเก็บสัารเค์มีและวัตถุึตราย์ระบบ	GHS	และระบบ	UN	ฉลาก
และป้าย์	ในภาชีนะบรรจุิสัารเค์มี	การสืั�อสัารค์วามเป็นอันตราย์		การ
ขนส่ังวัตถุึอันตราย์	ข้อม้ลค์วามปลอดภัย์เกี�ย์วกับสัารเค์มี	(SDS)	การจัิด
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ที่ำาเอกสัารข้อม้ลค์วามปลอดภัย์สัารเค์มี(สัอ.1)	การอนุญาตมีไว้ในค์รอบ
ค์รองซึี�งวัตถุึอันตราย์	อันตราย์และการป้องกันสัารไวไฟักับไฟัฟ้ัาสัถิึต	การ
ออกแบบและติดตั�งระบบไฟัฟ้ัาในสัถึานทีี่�ทีี่�มีสัารไวไฟั	การออกแบบและ
สัร้างฝัักบัวอาบนำ�าและทีี่�ล้างตาฉุกเฉินตามมาตรฐาน	ANSI	
 Study about the Hazardous Substance Act And laws 
on chemicals and hazardous materials Specialized Personnel 
in Chemicals and Hazardous Substances Chemical safety 
technology Information on chemicals and their properties 
General	knowledge	of	the	use	of	hazardous	chemicals	and	
storage Types of chemicals and hazardous materials 
Occupational	Health	and	Safety	Management,	Chemicals	and	
Hazardous Substances Assessment of chemical risks to the 
health	of	industrial	workers.	Classification	and	storage	of	
chemicals	and	substances	GHS	and	UN	systems.	Labels	and	
labels in chemical containers. Hazard communication 
Dangerous	goods	transport	Chemical	safety	data	(SDS),	the	
preparation	of	chemical	safety	data	sheets	(Sor.	Hazards	and	
prevention	of	flammable	and	static	substances	Design	and	
installation	of	electrical	systems	in	the	presence	of	flammable	
substances. ANSI-compliant design and construction of showers 
and eyewashes.

717413 การบริหารทั่างวิศึวกรรม     3(3-0-6)
 (Engineering Administration)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 หลักการบริหารแบบใหม่	วิธี์การเพิั�มผลผลิต	มนุษย์์สััมพัันธ์์	
ค์วามปลอดภัย์ในโรงงานอุตสัาหกรรม	มลภาวะกฎีหมาย์	พัาณิชีย์์	การ
เงิน	การตลาดและการบริหารโค์รงการ
  New management principles How to increase 
productivity Human relations Industrial safety, pollution, law, 
commerce,	finance,	marketing	and	project	management.

 1.2.4.3 กลัุ �มวิชาด้านุอาชีวอนุาม่ยแลัะสูุขศึาสูตร์
อุตสูาหกรรม 

717510 วิทั่ยาการฝึกอบรมแลัะสู่มนุาด้านุอาชีวอนุาม่ย 3(3-0-6)
 แลัะคัวามปลัอดภ่ย       
 (Occupational Health Safety and Seminar Training)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 หลักการจัิดการฝักึอบรมและสััมนาด้านอาชีีวอนามัย์และค์วาม
ปลอดภัย์	 เที่ค์นิค์การเป็นวิที่ย์ากร		การจัิดอบรมสััมมนา		งานด้าน
เอกสัารและการที่ำาสืั�อทีี่�เกี�ย์วข้องกับการจัิดฝึักอบรม		การที่ำาโค์รงการ
ด้านค์วามปลอดภัย์การจัิดกิจิกรรมส่ังเสัริมด้านค์วามปลอดภัย์
 Principles of organize training and seminars on 
occupational	health	and	safety.	Techniques	for	being	a	speaker.	
Training seminar. Documentation and media work related to 
the training. Organizing activities to promote safety.

หล่ักสููตรบริหารธุรกิจิบ่ณฑิ์ต 
สูาขาวิชาการตลัาดยุคัดิจิิท่ั่ลั
(หล่ักสููตรปร่บปรุง พ.ศึ. 2564)

1. กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ
722101 พฤติกรรมผู้บริโภคัยุคัดิจิิท่ั่ลั     3(3-0-6)
 (Digital Consumer Behavior)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
 แนวคิ์ดเกี�ย์วกับพัฤติกรรมผ้้บริโภค์ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างพัฤติกรรม
ผ้้บริโภค์กับการจัิดการการตลาด	แบบจิำาลองวิเค์ราะห์พัฤติกรรมผ้้
บริโภค์	ปัจิจัิย์ภาย์ในและภาย์นอกตัวบุค์ค์ลที่ี�มีอิที่ธ์ิพัลต่อ
กระบวนการตัดสัินใจิซืี�อ	เสั้นที่างของผ้้บริโภค์ในย์ุค์ดิจิิที่ัล	เค์รื�องมือ
วิเค์ราะห์ผ้้บริโภค์ย์ุค์ดิจิิที่ัล	ค์วามพัึงพัอใจิและประสับการณ์ผ่าน
ดิจิิที่ัลที่ัชีพัอย์ที่์	
 Concept of consumer behavior, relationship be-
tween consumer behavior and marketing management, 
model analysis of consumer behavior, internal and external 
factors	that	influence	the	purchasing-decision	process,	chan-
nels of consumers in the digital age, tools for digital con-
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sumer analysis, satisfaction and experience through digital 
touchpoint.

722102 การจ่ิดการผลิัตภ่ณฑ์์แลัะราคัา 3(3-0-6)
 (Product and Price Management)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
			 แนวคิ์ดการจัิดการผลิตภัณฑ์์	การวางแผนและบริหารกลย์ุที่ธ์์
ผลิตภัณฑ์์ในตลาดดิจิิทัี่ล	ส่ัวนประสัมผลิตภัณฑ์์	ตราสิันค้์า	การพััฒนา
ผลิตภัณฑ์์ใหม่	วงจิรชีีวิตผลิตภัณฑ์์	นวัตกรรมสัินค้์า	การวางตำาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์์	การสัร้างค์วามภักดีต่อตราสัินค้์า	สัาเหตุทีี่�ผลิตภัณฑ์์ล้มเหลว	
แนวคิ์ดในการจัิดการด้านราค์า	การจัิดการการตั�งราค์าให้มีประสิัที่ธิ์ภาพั
เหมาะสัมกับตลาดดิจิิทัี่ล	ปัจิจัิย์ทีี่�มีอิที่ธิ์พัลต่อการตัดสิันใจิเรื�องราค์า	
วัตถุึประสังค์์และนโย์บาย์การกำาหนดราค์า	และการพััฒนากลย์ุที่ธ์์ราค์า
เพืั�อการแข่งขัน
   Concept of product management, planning and 
management of product strategies in digital markets, product 
mix, brand, new product development, product life cycle, 
product innovation, product positioning, building of brand 
loyalty, reasons for product failure, concepts of price 
management, effective pricing management for digital 
marketplaces, factors affecting price decisions, objectives and 
pricing policies, and development of price strategies for 
competition.

722103 การจ่ิดจิำาหนุ�ายยุคัดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)  
 (Digital Distribution)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 แนวค์ิดเกี�ย์วกับการจิัดการชี่องที่างการตลาด	ปัจิจัิย์สัภาพั
แวดล้อมทีี่�มีผลต่อการจัิดจิำาหน่าย์	ยุ์ค์ดิจิิทัี่ล	การจัิดการโค์รงสัร้างช่ีอง
ที่างการจัิดจิำาหน่าย์		การออกแบบช่ีองที่างการจัิดจิำาหน่าย์	การค้์าปลีก	
การค้์าส่ัง	ช่ีองที่างการจัิดจิำาหน่าย์ออนไลน์และออฟัไลน์	สัมาชิีกในช่ีอง
ที่างการตลาดและสัถึาบันค์นกลาง	กิจิกรรมช่ีวย์สันบัสันนุการจัิดจิำาหน่าย์
รวมถึึงการปรับปรุงปรับเปลี�ย์นช่ีองที่างการจัิดจิำาหน่าย์	เที่ค์โนโลยี์	การ
จัิดการช่ีองที่างการจัิดจิำาหน่าย์	ช่ีองที่างการตลาดระหว่างประเที่ศ	แนว
โน้มช่ีองที่างการจัิดจิำาหน่าย์

   Concepts of marketing channel management, 
environmental factors affecting digital distribution, management 
of distribution channel structures, design of distribution, retail 
and	wholesale	channels,	online	and	offline	distribution	
channels, members in marketing channel and intermediary 
agencies, activities to support distribution, as well as 
improvements	and	modifications	of	distribution	channels,	
technologies for distribution channel management, international 
marketing channel, trends of distribution channel.

722104 การสู่�อสูารการตลัาดยุคัดิจิิท่ั่ลั  3(3-0-6)
 (Digital Marketing Communications)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
	 แนวคิ์ดการสืั�อสัารการตลาดในยุ์ค์ดิจิิทัี่ล	การสืั�อสัารตราสิันค้์า
ผ่านสืั�อออนไลน์และออฟัไลน์	ปัจิจัิย์ที่ี�สั่งผลต่อกลย์ุที่ธ์์การสืั�อสัารการ
ตลาด	พัฤตกิรรมผ้บ้ริโภค์ในย์คุ์ดิจิิทัี่ลกบัการสืั�อสัารการตลาด	การวางแผน
การสืั�อสัารการตลาดในย์คุ์ดิจิิทัี่ล	การสืั�อสัารการตลาดด้วย์การตลาดเชิีง
เนื�อหา	เค์รื�องมือการสืั�อสัารการตลาดในยุ์ค์ดิจิิทัี่ล	การโฆ่ษณาและการ
ออกแบบสืั�อโฆ่ษณาอย์่างสัร้างสัรรค์์	การประชีาสััมพัันธ์์ออนไลน์	การส่ัง
เสัริมการขาย์	การตลาดที่างตรง	การขาย์โดย์ใช้ีพันักงานขาย์ออนไลน์	
เที่ค์นคิ์การที่ำาการตลาดดว้ย์วิธี์ที่างอเิลก็ที่รอนกิสั	์การวดัและประเมนิผล
การสืั�อสัารการตลาด
   Concepts of marketing communication in the digital 
age,	brand	communication	through	online	and	offline	media,	
factors affecting marketing communication, consumer behavior 
in the digital age, planning of marketing communication in the 
digital age, marketing communication with content marketing, 
tools for marketing communication in the digital age, creative 
advertising and media design, online publicity, promotion of 
direct marketing, sales activities using online salespeople, 
electronic	marketing	techniques,	measurement	and	evaluation	
of marketing communications.
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722105 การจ่ิดการการตลัาดยุคัดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Marketing Management)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวค์วามค์ิดและแนวที่างปฏิิบัติในทัี่ศนะของผ้้บริหารการ
ตลาดในย์ุค์ดิจิิทัี่ล	บที่บาที่หน้าทีี่�ของผ้้บริหารการตลาดในย์ุค์ดิจิิทัี่ล	ขั�น
ตอนกระบวนการวางแผนการตลาดในยุ์ค์ดิจิิทัี่ล	การวิเค์ราะห์สิั�งแวดล้อม
ภาย์ในและภาย์นอก	การวิเค์ราะห์พัฤติกรรมผ้้บริโภค์	การวิเค์ราะห์การ
แข่งขัน	การแบ่งส่ัวนตลาด	การกำาหนดตลาดเป้าหมาย์	การวางตำาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์์	การกำาหนดวัตถุึประสังค์์ที่างการตลาดยุ์ค์ดิจิิทัี่ล	เป้าหมาย์
ที่างการตลาด	กลย์ทุี่ธ์์ส่ัวนประสัมที่างการตลาดเพืั�อวางแผนการตลาดใน
ย์ุค์ดิจิิทัี่ล	
  Concept and practice in the perspective of marketing 
executives in the digital age, roles and duties of marketing 
executives in the digital age, the process of marketing planning 
in the digital age, internal and external environmental analysis, 
analysis of consumer behavior, analysis of competitiveness, 
market segmentation, target market setting, product positioning, 
definition	of	marketing	objectives	in	the	digital	age,	marketing	
goals, marketing mix, strategies for planning of marketing in 
the digital age.

722106 การตลัาดในุยุคัดิจิิท่ั่ลั  3(3-0-6)
 (Marketing in Digital Age)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ค์วามร้้พืั�นฐานเกี�ย์วกับการตลาดในย์คุ์ดิจิิทัี่ล	ที่ฤษฏิกีารตลาด
ทีี่�สัำาคั์ญในย์คุ์ดิจิิทัี่ล	เค์รื�องมอืสัมัย์ใหม่ในการตลาดดจิิิทัี่ล	Social	Media	
Marketing,	Content	Marketing,	Search	Engine	Optimization	SEO,	
Email	Marketing,	Wevsite	Optimization,	Paid	Search,	
Display&Video	Advertising,การวางแผนกลย์ทุี่ธ์์การตลาดทัี่�งเชิีงรุกแล
ะเชิีงรับสัำาหรับการตลาดดิจิิทัี่ล	กลย์ทุี่ธ์์หลักสัำาหรับการที่ำาการตลาดดิจิิทัี่ล
การวัดประเมินผลการตลาดดิจิิทัี่ล	การเรีย์นร้้จิากการฝึักปฏิิบัติจิริง
  Fundamentals of marketing in the digital age, 
important marketing theory in the digital age, modern tools 
in digital marketing, social media marketing, content marketing, 
search engine optimization SEO, email marketing, website 

optimization, paid search, display & video advertising, planning 
of both proactive and passive marketing strategies for digital 
marketing, key strategies for digital marketing, measurement 
and evaluation of digital marketing, learning from hands-on 
practice.

722107 การจ่ิดการการค้ัาปลีักยุคัดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Retail Management)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ลักษณะการค้์าปลีกในย์ุค์ดิจิิทัี่ล	ร้านค้์าปลีกออนไลน์	สัถึาบัน
การค้์าปลีก	การจัิดการด้านการค้์าปลีก	ค์วามร้้ทัี่�วไปเกี�ย์วกับร้านค้์าสัมัย์
ใหม่	ร้ปแบบ	ประเภที่	หน้าทีี่�การดำาเนินงาน	กลย์ทุี่ธ์์ที่างการตลาดที่ี�จิำาเป็น
สัำาหรับร้านค้์าสัมัย์ใหม่ในเรื�อง	สัถึานทีี่�ตั�ง	การออกแบบตกแต่งร้านค้์า
เสัมือนจิริง	การจัิดการผลิตภัณฑ์์	ราค์าขาย์	และการส่ังเสัริมการตลาด
สัำาหรับร้านค์้าสัมัย์ใหม่ในย์ุค์ดิจิิทัี่ล	รวมทัี่�งการใช้ีระบบสันับสันุนและ
เที่ค์โนโลย์ใีนย์คุ์ดิจิิทัี่ลที่ี�เกี�ย์วข้องกบัการสัรา้งค์วามพังึพัอใจิ	การใหบ้รกิาร
ล้กค้์า	การจัิดการล้กค้์าสััมพัันธ์์
   The nature of retail in the digital age, online retailer, 
retail agencies, retail management, general knowledge on 
modern stores, the forms, types, functions of the 
implementation of marketing strategies needed for modern 
stores, the locations, design and decoration of virtual store, 
product management, sales prices and marketing promotions 
for modern stores in the digital age, as well as the use of 
support systems and technology in the digital age related to 
the establishment of satisfaction in customer service, customer 
relationship management. 

722108 การตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์ั 3(3-0-6)
 (Creative Marketing)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาและปฏิิบัติเกี�ย์วกับหลักการตลาดเชิีงสัร้างสัรรค์์	การ
สัร้างม้ลค่์าเพิั�ม	การประย์ุกต์ใช้ี	การคิ์ดสัร้างสัรรค์์		แนวคิ์ดกระบวนการ
คิ์ดเชิีงออกแบบ	ค์วามสัำาคั์ญ	องค์์ประกอบ	วิธี์การตั�งโจิที่ย์์กระบวนการ
คิ์ดเชิีงกระบวนการ	กระบวนการและขั�นตอนการคิ์ดเชิีงกระบวนการ	
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ที่ำาค์วามเข้าใจิกลุ่มเป้าหมาย์	การระบุประเด็นปัญหา	การระดมค์วามคิ์ด
การสัร้างต้นแบบการที่ดสัอบ	การเล่าเรื�องด้วย์กระบวนการคิ์ดเชิีง
ออกแบบ	วธีิ์การนำากระบวนการเชิีงออกแบบ		ไปประย์กุต์ใช้ีกับการตลาด
เชิีงสัรา้งสัรรค์์	การสัร้างนวตักรรมที่างการตลาด	ศกึษาและวเิค์ราะห์กรณี
ตัวอย์่างที่างการตลาด
   Study and practice of the principles of creative 
marketing, value creation, application of  creative thinking, 
concepts of design thinking process, importance, components 
and	method	for	question	setting	and	process-based	thinking	
process,	understanding	of	target	groups,	identification	of	
problems, brainstorming, prototyping, testing, storytelling with 
design-based thinking process, methods for applying a design 
process to creative marketing, establishment of marketing 
innovation, the study and analysis of marketing cases.

722109 การพยากรณ์การขาย 3(3-0-6)
 (Sales Forecast)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 แนวคิ์ด	ที่ฤษฏีิ	ค์วามสัำาคั์ญ	ประเภที่ของการพัย์ากรณ์	
กระบวนการพัย์ากรณ์	การวิเค์ราะห์ร้ปแบบข้อม้ลและการประเมินค่์า
พัย์ากรณ	์รวมถึึงวธีิ์การพัย์ากรณทั์ี่�งที่ี�เปน็เที่ค์นคิ์การพัย์ากรณเ์ชิีงปริมาณ
และเที่ค์นิค์การพัย์ากรณ์เชิีงคุ์ณภาพั	ทัี่�งนี�เพืั�อให้องค์์กรสัามารถึดำาเนิน
งานภาย์ใต้ค์วามไม่แน่นอน	ใช้ีในการค์าดค์ะเน	หรือที่ำานาย์เหตุการณ์ใน
อนาค์ต	ตลอดจินการวิเค์ราะห์แนวโน้มย์อดขาย์ของธุ์รกิจิภาย์ใต้สัภาวะ
การณ์ทีี่�ไม่แน่นอน	การเชืี�อมโย์งการพัย์ากรณ์การขาย์กับกลยุ์ที่ธ์์ที่างการ
ตลาด
	 Concept,	theory,	significance,	the	types	of	forecasting,	
forecasting process, analysis of data patterns and estimation 
of	forecasting,	as	well	as	both	quantitative	forecasting	
techniques	and	qualitative	forecasting	techniques,	in	order	to	
enable the organization to operate in uncertainty, use of sales 
forecast for estimating or predicting future events, as well as 
the analysis of business trends under uncertain circumstances, 
linking sales forecast to marketing strategy.

722110 การวิเคัราะห์เชิงปริมาณทั่างการตลัาด 3(3-0-6)
 (Quantitative Marketing Analysis)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 กระบวนการวเิค์ราะหแ์ละใช้ีเที่ค์นคิ์เชิีงปรมิาณเพืั�อชีว่ย์ในการ
ตัดสิันใจิที่างการตลาด	โดย์ใช้ีที่ฤษฏีิต่างๆ	เช่ีน	ค์วามน่าจิะเป็น	ที่ฤษฏีิ
การตัดสิันใจิ	โปรแกรมเชิีงเส้ัน	ตัวแบบการขนส่ัง	ตัวแบบของมาร์ค์อฟั	
ที่ฤษฏีิเกม	นำาผลทีี่�ได้มาประย์กุต์ใช้ีกับการวางแผนการตลาด	เพืั�อให้เกิด
ประสิัที่ธิ์ภาพัและประสิัที่ธิ์ผลส้ังสุัด
	 The	process	of	analyzing	and	applying	quantitative	
techniques	to	help	make	marketing	decisions	by	using	various	
theories, such as probability, decision-making theory, linear 
program,	transport	model,	Markov’s	model,	game	theory.	The	
results are applied to marketing planning in order to achieve 
maximum	efficiency	and	effectiveness.

722111 กลัยุทั่ธ์การตลัาดยุคัดิจิิท่ั่ลั 3(3-0-6)
 (Digital Marketing Strategy)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
			 บที่บาที่ของการวางแผนการตลาดดิจิิทัี่ล	การวางแผนการ
ตลาดเชิีงกลยุ์ที่ธ์์	การวเิค์ราะหส์ัภาพัแวดลอ้มขององค์์กรและอตุสัาหกรร
รม	การกำาหนดกลยุ์ที่ธ์์การตลาดดิจิิทัี่ล	กลยุ์ที่ธ์์ที่างการแข่งขันเกี�ย์วกับ
ผลิตภัณฑ์์	ราค์า	การจิัดจิำาหน่าย์	และการสั่งเสัริมการตลาด	การปฏิิบัติ
การและการค์วบค์มุที่างการตลาด	การพััฒนาและการรกัษาค์วามสััมพัันธ์์
กับล้กค้์า	จิรรย์าบรรณที่างการตลาดและค์วามรับผิดชีอบที่างสัังค์ม	และ
ฝึักปฏิิบัติการทีี่�เกี�ย์วกับการเขีย์นแผนการตลาดและกลยุ์ที่ธ์์การตลาด
ดิจิิทัี่ล
   The role of digital marketing planning, strategy-based 
business planning, analysis of the organizational and industrial 
environment,	definition	of	digital	marketing	strategies,	
competitive strategies about products, prices, distribution and 
marketing promotion, operation and control of marketing, 
development and maintenance of customer relationships, 
marketing ethics and social responsibility, practice in writing 
marketing plans and digital marketing strategies.
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722112 การจ่ิดการงานุขายยุคัดิจิิท่ั่ลั      3(3-0-6)
   (Sales Management in the Digital Age)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
			 หลักการจิัดการงานขาย์และจิรรย์าบรรณในการจิัดการงาน
ขาย์การวางแผนการใช้ีค์วามพัย์าย์ามของทีี่มงานขาย์	การจัิดร้ปแบบทีี่ม
งานขาย์	การบริหารเวลา	เขตการขาย์	โค์วตาการขาย์		การสัรรหาและฝักึ
อบรมทีี่มงานขาย์	การอำานวย์การที่มีงานขาย์	การจ้ิงใจิพันักงานขาย์	ภาวะ
ผ้้นำา	การจ่ิาย์ค่์าตอบแที่น		การใช้ีเที่ค์โนโลย์ทัีี่นสัมัย์ในย์คุ์ดิจิิทัี่ลที่ี�เกี�ย์วข้อง
กับงานขาย์	และช่ีองที่างการขาย์	การประเมินผลการปฏิิบัติงาน	การให้
ค์ำาปรึกษาแก่พันักงานขาย์	การแก้ปัญหาและการตัดสิันใจิ
   Sales management principles and ethics in sales 
management, planning of sales team’s effort, layout of a sales 
team,	management	of	time,	sales	location	and	sales	quotas,	
recruiting and training of a sales team, administration of a sales 
team, motivation of salespeople, leadership, payment of 
compensation, use of modern technology in the digital age 
related to sales work and sales channels, performance 
appraisal, provision of advice for sales staff, problem solving 
and decision making.

722113 การวิจ่ิยการตลัาดยุคัดิจิิท่ั่ลั     3(3-0-6)
 (Digital Marketing Research)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
			 บที่บาที่	ค์วามสัำาคั์ญ	ค์วามหมาย์	การเขีย์นข้อเสันอโค์รงการ
การวิจัิย์	กระบวนการวิจัิย์การตลาด	การกำาหนดปัญหา	ภาย์ใต้การเปลี�ย์น
ผ่านที่างธ์ริุจิ	การกำาหนดแหลง่ทีี่�มาของขอ้ม้ล	การออกแบบงานวจัิิย์	การ
กำาหนดวิธี์การเก็บรวบรวมข้อม้ลผ่านสืั�อดิจิิทัี่ล	การวางแผนเลือกตัวอย่์าง
	การวิเค์ราะห์การเปลี�ย์นผ่านข้อม้ลที่างการตลาด	และแปลค์วามหมาย์
ของข้อม้ล	การราย์งานผลการวิจัิย์การตลาดผ่านสืั�อดิจิิทัี่ล	เพืั�อเป็น
แนวที่างในการตัดสิันใจิที่างการตลาด
			 Role,	significance	and	meaning	of	the	writing	of	
research project proposals, marketing research process, 
determination of problems under the business transition, 
determination of the source of information, research design, 
determination of the methods for collecting information 

through digital media, planning of sample selection, analysis 
of marketing data transition, and interpretation of data, 
reporting of marketing research through digital media in order 
to guide marketing decisions.

722114 กลัยุทั่ธ์การตลัาดโลัก 3(3-0-6)
 (Global Marketing Strategy)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
		 ค์วามร้้พืั�นฐานและค์วามสัำาคั์ญของการตลาดโลก	การใช้ีการ
ตลาดออนไลน์ในการตลาดโลก	การวิเค์ราะห์การตลาดเป้าหมาย์	การ
วางแผนการตลาดโลก	กลย์ุที่ธ์์ผลิตภัณฑ์์โลก	การกำาหนดราค์าระดับโลก
การส่ังเสัริมการตลาดระดับโลกและตราผลิตภัณฑ์์ระดับโลก	กลย์ุที่ธ์์การ
เข้าส่้ัตลาดระดับโลก	การรวมตัวของกลุ่มประเที่ศเพืั�อการค้์าเสัรีในแต่ละ
ภ้มิภาค์ทัี่�วโลก	บที่บาที่และนโย์บาย์ของรัฐที่ี�ช่ีวย์สันบัสันุนผ้้ทีี่�ต้องการส่ัง
ออกไปย์ังตลาดทัี่�วโลก	การจิัดการที่รัพัย์์สิันที่างปัญญาและการจิัดการ
ลิขสิัที่ธิ์�ในตราสิันค้์าของบริษัที่ข้ามชีาติ	
   Fundamentals and importance of global marketing, 
the use of online marketing in global marketing, analysis of 
target market, planning of global marketing, global product 
strategy, global  pricing, promotion of global marketing and 
global brands, strategies for entering global markets, the 
association of free-trade countries in each region of the world, 
roles and policies of the government that support those who 
want to export to markets around the world, management of 
intellectual property and copyright management of 
multinational brands.

722115 สู่มมนุาการตลัาดยุคัใหม� 3(3-0-6) 
 (Seminar in Modern Marketing)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาและอภิปราย์ประเด็นทีี่�น่าสันใจิที่างการตลาด	เพืั�อนำา
ค์วามร้้ที่างด้านการตลาดมาที่ำาการวิเค์ราะห์และแก้ไขปัญหาที่างการ
ตลาด	ปจัิจัิย์ส่ังผลตอ่ค์วามสัำาเร็จิและค์วามลม้เหลวในการดำาเนนิงานการ
ตลาดรวมถึึงแนวโนม้	การแข่งขันที่างธ์รุกิจิ	โดย์การประย์กุต์ใช้ีที่ฤษฎีีที่าง
ด้านการตลาดเพืั�อหาค์ำาตอบและแก้ไขปัญหาจิากประเด็นสัำาคั์ญที่างการ
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ตลาดทีี่�น่าสันใจิในปัจิจุิบัน	ฝึักปฏิิบัติในการแสัดงค์วามค์ิดเห็นและ
กระบวนการตัดสิันใจิที่าง	ด้านการตลาด	ตลอดจินการสัร้างค์วามเข้าใจิ
ในบที่บาที่ของการตลาดต่อองค์์กรธ์ุรกิจิและค์วามสััมพัันธ์์กับหน้าที่ี�ที่าง
ธุ์รกิจิอื�น	ศึกษาด้งานหรือแลกเปลี�ย์นประสับการณ์	การเตรีย์มค์วามพัร้อม
ส่้ัการเป็นนักการตลาดทีี่�มีคุ์ณภาพั
   Study and discussion of interesting issues in marketing 
to use marketing knowledge for analyzing and solving marketing 
problems, factors affecting the success and failure of marketing 
operations, as well as study of business trends and competition 
by applying marketing theories for answering and resolving 
problems from current interesting marketing issues, practice 
in expressing opinions and decision-making processes in 
marketing, as well as building an understanding of the role of 
marketing in businesses and their relationships with other 
business functions, study tour or exchange of experiences, 
preparation	for	becoming	a	quality	marketer.

2. กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก
722201 นุว่ตกรรมผลิัตภ่ณฑ์์แลัะบริการ 2(1-2-3)
 (Innovation in Products and Services)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ   :  ไม�มี 
	 ค์วามหมาย์	แนวคิ์ด	ลักษณะและประเภที่ของนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์์และบริการ	กระบวนการสัร้างสัรรค์์ผลิตภัณฑ์์และบริการใหม่	
การสัร้างตราสิันค้์าแห่งนวตักรรม	สัามารถึสัร้างม้ลค่์าเพิั�มให้กบัสิันค้์าและ
บริการต่างๆ	จินสัามารถึเพิั�มขีดค์วามสัามารถึที่างการแข่งขัน	นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์์ในอุตสัาหกรรมการบริการ	ค์วามล้มเหลวและค์วามค์วามเสีั�ย์ง
ต่อนวัตกรรม	องค์์กรนวัตกรรม	การเปลี�ย์นแปลงและนวัตกรรม
	 Meaning,	concept,	nature	and	types	of	product	and	
service innovation, the process of creating new products and 
services, innovative branding that can add values to products 
and services so that they can increase competitiveness, 
product innovation in the hospitality industry, failures and 
risks of innovation, innovation organization, change and 
innovation.

722202 กลัยุทั่ธ์การสูร้างแบรนุด์ยุคัใหม� 2(1-2-3)
   (Branding Strategy in New Era)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
	 ค์วามหมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	บที่บาที่การสัร้างแบรนด์กับธ์ุรกิจิ	
องค์์ประกอบของแบรนด์	กระบวนการสัร้างแบรนด์	วิธี์การและกำาหนด
กลย์ุที่ธ์์ในการบริหารแบรนด์	การฟืั�นฟ้ัแบรนด์ให้มีชีีวิตใหม่	การสัร้างตัว
ตนแบรดน์ในใจิผ้้บริโภค์	การสัร้างค์วามจิงรักภักดีต่อแบรนด์	การวาง
ตำาแหน่งแบรดน์ทีี่�มีประสิัที่ธิ์ภาพั	การออกแบบโค์รงสัร้าง		แบรนด์ทีี่�
แข็งแกร่ง	การประเมินคุ์ณค่์าแบรนด์	การพััฒนาแบรนด์ส่้ัย์คุ์ดิจิิตอล	กรณี
ศึกษาค์วามสัำาเร็จิทีี่�มีประสิัที่ธิ์ภาพัและค์วามล้มเหลวของการสัร้างแบรนด์	
	 Meaning,	importance,	role	of	branding	in	business,	
elements of brands, branding process, methods and strategies 
of brand management, brand rejuvenation, creation of brand’s 
identity in the mind of consumers, building of brand loyalty, 
effective brand positioning, structural design of strong brand, 
brand valuation, brand development for the digital age, and 
case studies of effective success in branding and branding 
failures.

722203 กลัยุทั่ธ์การจ่ิดการบรรจุิภ่ณฑ์์ 2(1-2-3)   
 (Packaging Management Strategy)         
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 แนวค์วามคิ์ดการออกแบบบรรจุิภัณฑ์์	โดย์ใช้ีองค์์ประกอบของ
ที่ฤษฏีิต่างๆ	ข้อกำาหนดที่างกฎีหมาย์ของบรรจิภัุณฑ์์	การใช้ีวัสัดุนานาชีนดิ
ในการสัร้างสัรรค์์บรรจิุภัณฑ์์	แก้ปัญหาที่ี�เกิดขึ�นที่างกาย์ภาพั	การสัร้าง
ม้ลค่์าเพิั�ม	การส่ังเสัริมการขาย์	การขนส่ังและการส่ังออก	กำาหนดเป็น
กลย์ุที่ธ์์บรรจุิภัณฑ์์เพืั�อสัร้างค์วามได้เปรีย์บที่างการแข่งขัน	
 Concept of packaging design using various theoretical 
elements,	legal	requirements	in	packaging,	use	of	a	wide	variety	
of materials for creating packages, solution of physical 
problems that arise in packaging operation, value creation for 
promoting sales, transportation and export, determination of 
packaging strategies to gain a competitive advantage.
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722204 กลัยุทั่ธ์การตลัาดคัอนุเทั่นุต์ 2(1-2-3)
 (Content Marketing Strategy)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ภาพัรวมการตลาดค์อนเที่นต์	พืั�นฐานการออกแบบการสืั�อสัาร
	เค์รื�องมือวิเค์ราะห์ผ้้บริโภค์สัำาหรับการสัร้างตลาดค์อนเที่นต์	ประเภที่
การตลาดค์อนเที่นต	์การวางแผนและขั�นตอนการที่ำาการตลาดค์อนเที่นต์
		การออกแบบการตลาดค์อนเที่นต์	เที่ค์นิค์การเขีย์นและเที่ค์นิค์การเล่า
เรื�องสัำาหรบัการตลาดค์อนเที่นต	์ช่ีองที่างการสืั�อสัารการตลาดค์อนเที่นต์
	การวัดและประเมินผลการที่ำาการตลาดค์อนเที่นต์	การฝึักปฏิิบัติการ
ตลาดค์อนเที่นต์
   Overview of content marketing, basic design of 
communication, tools for consumer analysis for creating 
content markets, the types of content marketing, planning 
and process of content marketing, design of content marketing, 
writing	techniques	and	storytelling	techniques	for	content	
marketing, communication channel for content marketing, 
measurement and evaluation of content marketing, operations 
of content marketing.

722205 กลัยุทั่ธ์การจ่ิดการประสูบการณ์ลูักค้ัา   2(1-2-3)
 (Customer Experience Management Strategy)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 แนวคิ์ดการบริหารจัิดการประสับการณ์ล้กค้์า	ค์วามหมาย์	
ค์วามสัำาคั์ญ	การสัร้างประสับการณ์ล้กค้์า	ขั�นตอน			การจัิดการ
ประสับการณ์ล้กค้์า	พัฤติกรรมผ้้บริโภค์สัมัย์ใหม่	เส้ันที่างผ้้บริโภค์เพืั�อ
สัร้างประสับการณ์ล้กค้์า	ลักษณะการเกิดประสับการณ์ของล้กค้์า	ประเภที่
ประสับการณ์ของล้กค้์า	การแบ่งกลุ่มล้กค้์าเพืั�อสัร้างประสับการณ์	
แนวที่างในการสัร้างประสับการณ์ล้กค้์า	เค์รื�องมือในการออกแบบ
ประสับการณ์ล้กค้์า	กรณีศึกษากลย์ุที่ธ์์การสัร้างประสับการณ์ล้กค้์า
   Concepts of customer experience management, 
meaning, importance, creation of customer experience, 
management of customer experience, modern consumer 
behavior,  consumer channels for creating a customer 
experience, nature of customer experience,  the types of 
customer experience, customer segmentation for creating 

experiences, guidelines for creating customer experiences, 
tools for designing customer experiences, case studies of 
strategies for creating customer experience.

722206 การจ่ิดการคัวามสู่มพ่นุธ์ก่บลูักค้ัา     2(1-2-3)
 (Customer Relationship Management)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 แนวค์ิดการจิัดกลุ่มล้กค้์า	การจิัดเก็บ	วิเค์ราะห์ข้อม้ลล้กค้์า
และให้ค์ำาแนะนำากับล้กค้์า	การจัิดการและพััฒนาค์วามสััมพัันธ์์กับล้กค้์า	
การตอบสันองค์วามพัึงพัอใจิและสัร้างค์วามประที่ับใจิให้ล้กค้์า	การแลก
เปลี�ย์นข้อม้ลกับล้กค้์า	การวัดและตัวชีี�วัดค์วามพัึงพัอใจิของล้กค้์า	
มาตรฐานในกิจิกรรมล้กค้์าสััมพัันธ์์	ระบบสัารสันเที่ศเที่ค์โนโลยี์สัารสันเที่ศ
ในการจัิดการล้กค้์าสััมพัันธ์์	
   Concept of customers grouping, collection and 
analysis of customer data, provision of advice, management 
and development of customer relationships, response for 
satisfying and impressing customers, exchange of information 
with customers, measurement and indicators of customer 
satisfaction, standards in customer relationship, information 
technology system in customer relationship management.

722207 การจ่ิดการธุรกิจิแฟัรนุไชส์ู 2(1-2-3)
 (Franchise Business Management)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :   ไม�มี 
	 กระบวนการ	หลักเกณฑ์์	นโย์บาย์และกลยุ์ที่ธ์์ในการจัิดการ
ธุ์รกิจิแฟัรนไชีส์ั	การวิเค์ราะห์ค์วามเป็นไปได้ในการดำาเนินธุ์รกิจิ	การติดต่อ
	และกระบวนการในการ	สัรา้งสัรรค์์โอกาสัที่างธ์รุกิจิโดย์ผ่านระบบแฟัรน
ไชีส์ัรวมถึึงข้อกฎีหมาย์	จิริย์ธ์รรมและจิรรย์าบรรณในการประกอบธุ์รกิจิ

 Process, rules, policies and strategies for managing 
franchise business, analysis of business feasibility, contacts 
and process for creating business opportunities through 
franchising systems, as well as the law, ethics and code of 
business conduct.
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722208 การตลัาดบริการยุคัใหม 2(1-2-3)
 (Modern Service Marketing)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ค์วามหมาย์	ลักษณะเฉพัาะและค์วามสัำาคั์ญของการบริการ	
การกำาหนดตลาดกลุ่มเป้าหมาย์	พัฤติกรรมและค์วามต้องการของล้กค้์า
ในย์ุค์ดิจิิที่ัล	การกำาหนดกลยุ์ที่ธ์์ส่ัวนประสัมที่างการตลาดสัำาหรับธุ์รกิจิ
บริการ	การจัิดการที่รัพัย์ากรมนุษย์์ในองค์์การ	การวางตำาแหน่งการบริการ
การพััฒนาการบริการใหม่	การสัร้างค์วามแตกต่าง	และการสัร้างตรา
ผลิตภัณฑ์์บริการ	คุ์ณภาพัการบริการ	การจัิดการค์วามสััมพัันธ์์กับล้กค้์า	
			 Definition,	characteristics	and	importance	of	service,	
target market setting, behavior and customer needs in the 
digital age, strategy formulation of marketing mix for service 
businesses, human resource management in the organization, 
service positioning, development of new services, differentiation 
and	branding	for	products,	service	quality,	customer	relationship	
management.

722209 การตลัาดสูำาหร่บธุรกิจิทั่�องเทีั่�ยว 2(1-2-3)
 (Marketing for Tourism Business)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี  
			 แนวค์วามคิ์ด	ค์วามสัำาคั์ญ	และบที่บาที่ของการตลาดการท่ี่อง
เทีี่�ย์วต่อการพััฒนาศักย์ภาพัของอุตสัาหกรรมการที่่องเที่ี�ย์ว	การจิำาแนก
ประเภที่อุตสัาหกรรมการท่ี่องเทีี่�ย์ว	การวิเค์ราะห์พัฤติกรรมนักท่ี่องเทีี่�ย์ว
ในย์ุค์ดิจิิทัี่ล	การจัิดการการตลาดการท่ี่องเทีี่�ย์ว		กลยุ์ที่ธ์์ส่ัวนประสัมการ
ตลาดการท่ี่องเทีี่�ย์ว
			 Concepts,	significance	and	roles	of	tourism	marketing	
in the potential development of the tourism industry, 
classification	of	the	tourism	industry,	analysis	of	tourist	
behavior in the digital age, tourism marketing management, 
strategies for tourism marketing mix.

722210 การตลัาดเพ่�อคัวามย่�งย่นุ 2(1-2-3)
 (Marketing for Sustainability)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
		 	การที่ำาการตลาดเพืั�อหวังผลให้ธุ์รกิจิเติบโตอย่์างย์ั�งยื์น	โดย์
ค์ำานึงถึึงบุค์ค์ลทีี่�เกี�ย์วข้องทัี่�งหมด	(Stakeholder)	ไม่ว่าจิะเป็นตัวองค์์กร
	พันักงาน	ล้กค้์า	ซัีพัพัลาย์เออร์	สัังค์ม	ชุีมชีน	และสิั�งแวดล้อม	ทีี่�ต้อง
เติบโตอย์่างมั�นค์งและย์ั�งย์ืน	บ้รณาการและขับเค์ลื�อนอย์่างเป็นร้ปธ์รรม
ซึี�งสัามารถึที่ำาได้หลากหลาย์ตามลักษณะการเปลี�ย์นแปลงที่างการตลาด

			 Marketing	for	sustainable	business	growth,	taking	into	
account	all	relevant	persons	(stakeholders),	regardless	of	
whether they are organizations, employees, customers, 
suppliers, society, community, and the environment, which 
needs to grow stably and sustainably and implement concrete 
integration and driving that can be achieved in various ways 
amid market changes.

722211 การวิเคัราะห์ข้อมูลัทั่างการตลัาด 2(1-2-3)
 (Marketing Data Analysis)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
			 การค้์นหาข้อม้ล	การรวบรวมข้อม้ล	การวิเค์ราะห์ข้อม้ลด้วย์
การใช้ีเที่ค์โนโลย์ีต่าง	ๆ	เพืั�อเข้ามาช่ีวย์ให้ประสิัที่ธิ์ภาพัของการตลาด
ดิจิิทัี่ล	โดย์ใช้ีเค์รื�องมือดิจิิทัี่ลแพัลตฟัอร์ม	สัามารถึนำาไปใช้ีประกอบการ
ตัดสิันใจิในการที่ำาธุ์รกิจิ	เพืั�อให้ธุ์รกิจิเติบโต	หรือมีย์อดขาย์เพิั�มขึ�น
   Finding information, data collection, data analysis 
using various technologies to help the effectiveness of digital 
marketing using a digital tool platform that can be used to 
make business decisions in order to grow business or increase 
sales.

722212 จิริยธรรมทั่างการตลัาด 2(1-2-3)
 (Marketing Ethics)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ค์วามหมาย์และลักษณะของจิริย์ธ์รรม	ค์วามแตกต่างระหว่าง
จิริย์ธ์รรมกับกฏิหมาย์	ผลกระที่บจิากโลกาภิวัฒน์ต่อจิริย์ธ์รรมที่างการ
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ตลาด	ค์วามรับผิดชีอบของนักการตลาดต่อสัังค์มและสิั�งแวดล้อม	ปัญหา
จิริย์ธ์รรมในที่างการตลาด	แนวที่างการสัร้างจิริย์ธ์รรมที่างการตลาด	ทัี่�ง
ในระดับผ้้บริหารและระดับพันักงาน	จิรรย์าบรรณของนักการตลาด	กรณี
ศึกษาเกี�ย์วกับจิริย์ธ์รรมที่างการตลาด
			 Definition	and	characteristics	of	ethics,	differences	
between ethics and law, effects of globalization on marketing 
ethics, responsibility of marketers to the society and 
environment, ethical issues in marketing, guidelines for creating 
marketing ethics both at the executive level and the employee 
level, ethics of marketers, case studies on marketing ethics.

722213 การสู�งออกแลัะนุำาเข้า 2(1-2-3)
   (Export and Import)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาข้อม้ลทีี่�สัำาคั์ญเกี�ย์วกับสิันค้์าทีี่�จิะนำาเข้า	ส่ังออก	ขั�นตอน
การที่ำาธุ์รกิจินำาเข้า-ส่ังออก	การจัิดที่ำาเอกสัารทีี่�เกี�ย์วข้องพิัธี์การศุลกากร
	การกำาหนดผ้้ซืี�อเป้าหมาย์	การที่ำาสััญญาข้อตกลงในการซืี�อขาย์	วิธี์การ
ส่ังสิันค้์าออกและการหาระวางบรรทุี่กสิันค้์า	วิธี์การส่ังมอบสิันค้์าโดย์
อาศัย์ข้อกำาหนดที่างการค์้าเป็นตัวกำาหนดเพืั�อไม่ ให้ เ สีัย์เปรีย์บ	
(INCOTERMS)	การวิเค์ราะห์เค์รื�องมือในการชีำาระเงิน	เที่ค์นิค์เบื�องต้น
การป้องกันค์วามเสีั�ย์งจิากค์วามผันผวนของอัตราแลกเปลี�ย์นเงินตราต่าง
ประเที่ศ	ประกันภัย์เพืั�อคุ้์มค์รองสิันค้์าทีี่�จัิดซืี�อจิากต่างประเที่ศวิธี์การ
ขนส่ังสัินค์้าจิากต่างประเที่ศ	กลย์ุที่ธ์์ธุ์รกิจินำาเข้า-สั่งออกผ่านชี่องที่าง
อีค์อมเมิร์ซี	(E-Commerce)
 Study of important information about the products 
to be imported, exported, and the import-export business 
process, preparation of relevant documents, customs 
clearance, targeting of buyers, conclusion of trading agreement, 
methods for exporting and tracking cargo, methods for delivery 
of	goods	based	on	commercial	terms	as	defined	in	order	not	
to	suffer	disadvantages	(INCOTERMS),	analysis	of	payment	
instruments,	basic	techniques	for	hedging	against	fluctuation	
of foreign exchange rates, Insurance to protect products 
purchased from overseas, methods for shipping from abroad, 
import-export business, strategy through e-commerce channels 
(e-commerce)

722214 เทั่คัโนุโลัยีทั่างการตลัาด  2(1-2-3)
 (Marketing Technology)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาแนวคิ์ดเกี�ย์วกับเที่ค์โนโลย์ีที่างการตลาด	ค์วามหมาย์	
ค์วามสัำาคั์ญ	ผลกระที่บเที่ค์โนโลย์ีที่างการตลาดกับการเปลี�ย์นแปลงการ
ดำาเนินด้านการตลาด	ประเภที่เที่ค์โนโลยี์การตลาด	เที่ค์โนโนโลย์ด้ีานการ
โฆ่ษณาและการที่ำาโปรโมชัี�น	เที่ค์โนโลย์ีด้านการสัร้างค์อนเที่นต์และการ
สัร้างประสับการณใ์ห้กับล้กค้์า	เที่ค์โนโลย์ด้ีาน	สืั�อสัังค์มออนไลนแ์ละการ
สัร้างค์วามสััมพัันธ์์กับล้กค้์า	เที่ค์โนโลย์ด้ีานการขาย์	เที่ค์โนโลย์นด้ีานการ
วิเค์ราะห์ข้อม้ลและเที่ค์โนโลยี์ด้านการบริหารจัิดการภาย์ในองค์์กร	การ
ประยุ์กต์ใช้ีเที่ค์โนโลยี์การตลาดเพืั�อสัร้างค์วามได้เปรีย์บที่างการแข่งขัน	
กรณีศึกษาเที่ค์โนโลย์ีด้านการตลาดขององค์์กรธุ์รกิจิ
   Study of the concepts about marketing technology, 
the	meaning,	significance,	impact	of	marketing	technology	and	
changes in marketing operations, the types of marketing 
technologies, technology for advertisement and promotion, 
technology for content creation and customer experience, 
technology in social media and customer relationship building, 
technology for sales, technology for data analysis and 
technology for management within the organization, application 
of marketing technology for generating a competitive 
advantage, case studies on marketing technology of business 
organizations.

722215 การพ่ฒนุานุว่ตกรรมทั่างการตลัาด 2(1-2-3)
 (Marketing Innovation)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี 
			 การศึกษาและเปรีย์บเทีี่ย์บภาค์ที่ฤษฎีีและปฏิิบัติ	การวิเค์ราะห์
สัภาพัแวดล้อมทีี่�เกี�ย์วข้องกับการบริหารธุ์รกิจิด้านการตลาด	การวางแผน
และการออกแบบโค์รงงานที่างธ์ุรกิจิ	การประย์ุกต์ที่ฤษฎีีส่้ัการปฏิิบัติใน
สัภาพัแวดล้อมทีี่�ได้รับการแนะนำาจิากผ้้เชีี�ย์วชีาญ	การพััฒนาโค์รงงานที่าง
ธุ์รกิจิ	การประเมินโค์รงงานที่างธุ์รกิจิ	เพืั�อสัะท้ี่อนการพััฒนาร้ปแบบการ
ปฏิิบัติการในองค์์การ	บที่สัรปุที่างนวตักรรมจิากประเดน็และปญัหาที่ี�พับ
ในกระบวนการวิเค์ราะห์สัภาพัแวดล้อม
   Study and comparison of theory and practice, analysis 
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of the environment related to marketing business administration, 
planning and designing of business projects, application of 
theories to practice in an environment recommended by an 
expert, development of business projects, assessment of 
business	project	for	reflecting	the	development	of	operating	
models in the organization, innovative summary of issues and 
problems encountered in the environmental analysis process.

722221 การฝึกประสูบการณ์วิชาชีพทั่างการตลัาด 1 
  2(ไม�นุ้อยกว�า 108 ช่�วโมง)
 (Training for Professional Experience in Marketing 1)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจิัดการธ์ุรกิจิการค้์าอย์่างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการทีี่�ที่างสัถึาบันกำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝึักปฏิิบัติ
ประกอบไปด้วย์การปฏิิบัติงานเบื�องต้นในร้านค้์าสัำาหรับระดับพันักงาน	
ในส่ัวนงานแค์ชีเชีีย์ร์และงานพืั�นฐานทัี่�วไป	เพืั�อที่ำาการปรับพืั�นฐานเบื�อง
ต้นของการที่ำางาน	เช่ีน	การเตรีย์มค์วามพัร้อมในการให้บริการ	หลักการ
จัิดวางสิันค้์าเพืั�อการจิำาหน่าย์	การตรวจิสัอบปริมาณสิันค้์า	การรักษาสุัข
อนามัย์ส่ัวนบุค์ค์ล	การรักษาค์วามสัะอาดพืั�นทีี่�ขาย์และอุปกรณ์ต่างๆ	
ภาย์ในร้าน	ขั�นตอนการขาย์สัินค้์าเเละบริการทีี่�เค์รื�องคิ์ดเงิน	และค์วาม
ปลอดภยั์ในการที่ำางาน	เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้แลของอาจิารย์ท์ี่ี�ปรึกษาการ
ฝึักปฏิิบัติงานและพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักในสัถึานประกอบการ	โดย์มี
การประเมินผลในร้ปแบบต่างๆ	ได้แก่	ราย์งานเวลาในการฝึักปฏิิบัติงาน	
ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งานผลประเมินการ
ปฏิิบัติงาน	โดย์หัวหน้างาน	และการจัิดที่ำาโค์รงงานในราย์วิชีาการเรีย์นร้้
ภาค์ปฏิิบัติ
   Practice systematic trading business management 
in a corporation designated by the educational institution. The 
training program includes the basic in-store operations of 
staff-level employees in cashier’s work and general and basic 
work in order to adapt the trainees to basic work, such as 
preparing for service, principles of product placement for sale, 
quantity	inspection,	maintenance	of	personal	hygiene,	cleaning	
of	the	sales	area	and	equipment	in	the	store,	the	process	of	
selling products and services at the cash register, safety at 

work, etc., under the supervision of a teacher who provides 
advice for vocational training as well as supervising staff or 
trainers in the workplace. The results are assessed in various 
ways, including time record in vocational training, performance 
test results in vocational training, performance evaluation 
report made by the supervisor, and implementation of a 
project in the practical learning course.

722222 การฝึกประสูบการณ์ วิชาชีพทั่างการตลัาด 2
  2(ไม�นุ้อยกว�า 108 ช่�วโมง)
 (Training for Professional Experience in Marketing 2)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจิัดการธ์ุรกิจิการค์้าอย์่างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการทีี่�ที่างสัถึาบันกำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝึักปฏิิบัติ
ประกอบไปด้วย์การปฏิิบัติงานในร้านค้์าสัำาหรับระดับพันักงาน	ในส่ัวนทีี่�
เพิั�มเติมจิากราย์วิชีาก่อน	เช่ีน	ขั�นตอนการสัั�งสิันค้์าเพืั�อการจิำาหน่าย์	การ
ตรวจิสัอบวันหมดอายุ์และการเสืั�อมของสิันค้์าและการแก้ไขปัญหาการ
บริการ	เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้เลของอาจิารย์ที์ี่�ปรึกษาการฝึักปฏิิบัติงานและ
พันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักในสัถึานประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลใน
ร้ปแบบต่างๆ	ตามที่ี�หน่วย์งานฝึักอบรมและสัถึานประกอบการกำาหนด	
ได้แก่	ราย์งานเวลาในการฝัึกปฏิิบัติงาน	ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึใน
การปฏิิบัติงาน	ราย์งานผลประเมินการปฏิิบัติงานโดย์หัวหน้างาน	และ
การจัิดที่ำาโค์รงงานในราย์วิชีาการเรีย์นร้้ภาค์ปฏิิบัติ
   Practice systematic trading business management in 
a corporation designated by the educational institution. The 
training program includes the basic in-store operations of 
staff-level employees that are additional to the previous 
course, such as the ordering process for sale, the inspection 
of expiration dates and the deterioration of products, and the 
solution of problems in service, under the supervision of a 
teacher who provides advice for vocational training as well as 
supervising staff or trainers in the workplace. The results are 
assessed in various ways, including time record in vocational 
training, performance test results in vocational training, 
performance evaluation report made by the supervisor, and 
implementation of a project in the practical learning course.

715



722223 การฝึกประสูบการณ์ วิชาชีพทั่างการตลัาด 3
  2(ไม�นุ้อยกว�า 108 ช่�วโมง)
 (Training for Professional Experience in Marketing 3)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจิัดการธ์ุรกิจิการค้์าอย์่างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการทีี่�ที่างสัถึาบันกำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝึักปฏิิบัติ
ประกอบไปดว้ย์การปฏิิบัติงานในรา้นค์า้สัำาหรับระดบัพันกังานอาวโุสั	เช่ีน
การวิเค์ราะห์กลุ่มล้กค้์าเป้าหมาย์	การพัย์ากรณ์การขาย์	การสัั�งซืี�อสิันค้์า
การตรวจิรับสิันค้์า	การค์วบค์ุมคุ์ณภาพัสัินค้์าและการจิัดที่ำาเอกสัารและ
ราย์งานต่างๆ	ทีี่�จิำาเป็นสัำาหรับร้านค้์า	เป็นต้น	ภาย์ใต้การ		ด้เเลของ
อาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาที่างด้านการฝึักปฏิิบัติงานและพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้
ฝึักในสัถึานประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่างๆ	ตามที่ี�
หน่วย์งานฝึักอบรมและสัถึานประกอบการกำาหนด	ได้แก่	ราย์งานเวลา
การฝึักปฏิิบัติงาน	ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งาน
ผลประเมินการปฏิิบัติงานโดย์หัวหน้างาน	และการจิัดที่ำาโค์รงงานใน
ราย์วิชีาการเรีย์นร้้ภาค์ปฏิิบัติ
 Practice systematic trading business management in 
a corporation designated by the educational institution. The 
training program includes the in-store operations of senior-
staff-level employees, such as the analysis of targeting 
customer groups, sales forecast, ordering of products, the 
receiving	inspection	of	products,	quality	control,	the	preparation	
of documents, various reports necessary for the store, etc., 
under the supervision of a teacher who provides advice for 
vocational training as well as supervising staff or trainers in 
the workplace. The results are assessed in various ways as 
specified	by	the	training	agency	or	corporate,	including	time	
record in vocational training, performance test results in 
vocational training, performance evaluation report made by 
the supervisor, and implementation of a project in the practical 
learning course.

722224 การฝึกประสูบการณ์วิชาชีพทั่างการตลัาด 4
  2(ไม�นุ้อยกว�า 108 ช่�วโมง)
 (Training for Professional Experience in Marketing 4)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย์่างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการที่ี�สัถึาบนักำาหนดโดย์เนื�อหาของการฝักึปฏิิบัติประกอบ
ไปด้วย์การปฏิิบัติงานสัำาหรับระดับพันักงานอาวุโสั		เช่ีน	การบริหารย์อด
ขาย์	การรักษามาตรฐานการบริการ	การบริหารสิันค้์าค์งค์ลัง	และการ
บริหารที่รัพัย์ากรภาย์ในร้าน	เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้แลของอาจิารย์ที์ี่�ปรึกษา
ที่างด้านการฝึักปฏิิบัติงานและพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักในสัถึานประกอบ
การ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่าง	ๆ 	ตามทีี่�ที่างหน่วย์งานฝึักอบรม
และสัถึานประกอบการกำาหนด	ได้แก่	ราย์งานเวลาในการฝัึกปฏิิบัติงาน	
ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งานผลประเมินการ
ปฏิิบัติงานโดย์หัวหน้างาน	และการจัิดที่ำาโค์รงงานในราย์วิชีาการเรีย์นร้้
ภาค์ปฏิิบัติ
   Practice systematic trading business management in 
a corporation designated by the educational institution. The 
training program includes the operations of senior-staff-level 
employees, such as sales management, the maintenance of 
service standards, inventory management, in-store resource 
management, etc., under the supervision of a teacher who 
provides advice for vocational training as well as supervising 
staff or trainers in the workplace. The results are assessed in 
various	ways	as	specified	by	the	training	agency	or	corporate,	
including time record in vocational training, performance test 
results in vocational training, performance evaluation report 
made by the supervisor, and implementation of a project in 
the practical learning course.
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722225 การฝึกประสูบการณ์ วิชาชีพทั่างการตลัาด 5
  2(ไม�นุ้อยกว�า 108 ช่�วโมง)
 (Training for Professional Experience in Marketing 5)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย์่างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการที่ี�สัถึาบนักำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝักึปฏิิบัติประกอบ
ไปด้วย์การปฏิิบัติงานพืั�นฐานสัำาหรับระดับหัวหน้างาน	ในระดับผ้้ช่ีวย์ผ้้
จัิดการแผนกหรอืผ้้ช่ีวย์ผ้้จัิดการรา้น	เช่ีน	การวเิค์ราะหข้์อม้ลการขาย์	การ
บริหารกลุ่มล้กค้์าเป้าหมาย์	การบริหารจัิดการเกี�ย์วกับกิจิกรรมการส่ัง
เสัริมการขาย์	การวิเค์ราะห์ผลการดำาเนินงานของร้านและค์วามร้้เบื�องต้น
เกี�ย์วกับกฎีหมาย์ของธุ์รกิจิการค้์าสัมัย์ใหม่	เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้แลของ
อาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาที่างด้านการฝึักปฏิิบัติงาน	และพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้
ฝึักในสัถึานประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่างๆ	ตามทีี่�ที่าง
หน่วย์งานฝึักอบรมและสัถึานประกอบการกำาหนด	ได้แก่	ราย์งานเวลาใน
การฝึักปฏิิบัติงาน	ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งาน
ผลประเมินการปฏิิบัติงานโดย์หัวหน้างาน	และการจิัดที่ำาโค์รงงานใน
ราย์วิชีาการเรีย์นร้้ภาค์ปฏิิบัติ
   Practice systematic trading business management in 
a corporation designated by the educational institution. The 
training program includes the operations of supervisor-level 
employees who are assistant division manager or store 
manager, such as the analysis of sales data, the management 
of target customers, the management of promotional activities, 
store performance analysis, the basic knowledge of the law 
concerning modern business, etc., under the supervision of a 
teacher who provides advice for vocational training as well as 
supervising staff or trainers in the workplace. The results are 
assessed	in	various	ways	as	specified	by	the	training	agency	
or corporate, including time record in vocational training, 
performance test results in vocational training, performance 
evaluation report made by the supervisor, and implementation 
of a project in the practical learning course.

722226 การฝึกประสูบการณ์วิชาชีพทั่างการตลัาด 6
  2(ไม�นุ้อยกว�า 108 ช่�วโมง)
 (Training for Professional Experience in Marketing 6)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย์่างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการทีี่�ที่างสัถึาบันกำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝึักปฏิิบัติ
ประกอบไปด้วย์การปฏิิบัติงานสัำาหรับพืั�นฐานสัำาหรับระดับหัวหน้างานใน
ระดับผ้้ช่ีวย์ผ้้จัิดการแผนกหรอืผ้้ช่ีวย์ผ้้จัิดการรา้น	เช่ีน	การบรหิารการเงนิ
ของร้าน	การบริหารผลการดำาเนินงานของร้าน	การตรวจิสัอบค์วามมีตัว
ตนของสิันค้์า	การตรวจิสัอบมาตรฐานการที่ำางานของร้าน	การสืั�อสัาร
ข้อม้ลกับพันักงานในร้าน	การบริหารทีี่มงานในร้าน	และการค์วบคุ์ม
จัิดการเอกสัารต่างๆ	ของร้าน	เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้แลของอาจิารย์์ที่ี�
ปรึกษาที่างดา้นการฝักึปฏิิบัติงานและพันกังานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักในสัถึาน
ประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่างๆ	ตามที่ี�หน่วย์งานฝัึก
อบรมและสัถึานประกอบการกำาหนด	ได้แก่	ราย์งานเวลาในการฝึักปฏิิบัติ
งาน	ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งานผลประเมิน
การปฏิิบัติงานโดย์หัวหนา้งานและการจิดัที่ำาโค์รงงานในราย์วชิีาการเรีย์น
ร้้ภาค์ปฏิิบัติ
   Practice systematic trading business management in 
a corporation designated by the educational institution. The 
training program includes the operations of supervisor-level 
employees who are division manager or store manager, such 
as	store	financing,	store	performance	management,	the	
inspection of product identify, the inspection of the standards 
in the store, communication with store employees, in-store 
team management, the control and management of various 
documents in store, etc., under the supervision of a teacher 
who provides advice for vocational training as well as 
supervising staff or trainers in the workplace. The results are 
assessed	in	various	ways	as	specified	by	the	training	agency	
or corporate, including time record in vocational training, 
performance test results in vocational training, performance 
evaluation report made by the supervisor, and implementation 
of a project in the practical learning course.
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722227 การฝึกประสูบการณ์ วิชาชีพทั่างการตลัาด 7 
  2(ไม�นุ้อยกว�า 108 ช่�วโมง)
 (Training for Professional Experience in Marketing 7)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย์่างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการที่ี�สัถึาบนักำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝักึปฏิิบัติประกอบ
ไปด้วย์การจิดัการรา้นค์า้เพืั�อการบรหิารจิดัการรา้นค์า้	สัาขาจิำานวนหลาย์
สัาขาในพืั�นทีี่�ค์วามรับผิดชีอบ	ในตำาแหน่งหัวหน้างานเทีี่ย์บเท่ี่าระดับ
หัวหน้าแผนกหรอืรักษาการผ้จั้ิดการรา้น	เช่ีน	การจัิดการระบบสัารสันเที่ศ
ทีี่�เชืี�อมต่อกับระบบส่ัวนกลางและร้านสัาขาต่างๆ	การบริหารผลประกอบ
การของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย์ของธุ์รกิจิ	การบริหารจิัดการงาน
ที่รัพัย์ากรบุค์ค์ลภาย์ในร้าน	เช่ีน	การจัิดการข้อม้ลของพันักงาน	การส่ัง
เสัริมและพััฒนาศักย์ภาพัการที่ำางานของพันักงาน	เป็นต้น	ภาย์ใต้การด้แล
ของ	อาจิารย์์ทีี่�ปรึกษาที่างด้านการฝึักปฏิิบติังานและพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือ
ค์ร้ฝึักในสัถึานประกอบการ	โดย์มีการประเมินผลในร้ปแบบต่างๆ	ตาม
ทีี่�ที่างหน่วย์งานฝึักอบรมและสัถึานประกอบการกำาหนด	ได้แก่	ราย์งาน
เวลาในการฝึักปฏิิบัติงาน	ผลการที่ดสัอบค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน
	ราย์งานผลประเมินการปฏิิบัติงานโดย์หัวหน้างาน	และการจัิดที่ำาโค์รง
งานในราย์วิชีาการเรีย์นร้้ภาค์ปฏิิบัติ
   Practice systematic trading business management in 
a corporation designated by the educational institution. The 
training program includes the operations for the management 
of a store, many branch stores in the responsible area, at the 
position	of	a	supervisor	equivalent	to	a	division	manager	or	
acting store manager, such as the management of information 
systems connected to central system and various branches, 
store performance management for the purpose of meeting 
business goals, in-store human resource management including 
the management of employee information, the promotion 
and development of the work potential of employees, etc., 
under the supervision of a teacher who provides advice for 
vocational training as well as supervising staff or trainers in 
the workplace. The results are assessed in various ways as 
specified	by	the	training	agency	or	corporate,	including	time	
record in vocational training, performance test results in 

vocational training, performance evaluation report made by 
the supervisor, and implementation of a project in the practical 
learning course.

722228 การฝึกประสูบการณ์ วิชาชีพทั่างการตลัาด 8 
  2(ไม�นุ้อยกว�า 108 ช่�วโมง)
 (Training for Professional Experience in Marketing 8)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ฝึักปฏิิบัติการด้านการจัิดการธุ์รกิจิการค้์าอย์่างเป็นระบบใน
สัถึานประกอบการที่ี�สัถึาบนักำาหนด	โดย์เนื�อหาของการฝักึปฏิิบัติประกอบ
ไปด้วย์การปฏิิบัติงานสัำาหรับตำาแหน่งหัวหน้างาน	เทีี่ย์บเท่ี่าผ้้จัิดการแผนก
หรือรักษาการผ้้จัิดการร้าน	โดย์มีการบ้รณาการองค์์ค์วามร้้ต่างๆ	ทีี่�เรีย์น
มาในภาค์ที่ฤษฎีี	และจิากการฝัึกปฏิิบัติงานทัี่�งหมดเข้าด้วย์กัน	มีการที่ำา
โค์รงงานทีี่�เกี�ย์วข้องกับการจัิดการธุ์รกิจิ	การค้์าสัมัย์ใหม่	ภาย์ใต้การด้เเล
ของอาจิารย์ที์ี่�ปรึกษา	การฝึักปฏิิบัติงานและพันักงานพีั�เลี�ย์งหรือค์ร้ฝึักใน
สัถึานประกอบการ	โดย์มีการประเมนิผลในร้ปแบบตา่งๆ	ตามที่ี�หน่วย์งาน
ฝึักอบรมและสัถึานประกอบการกำาหนด	ได้แก่	ราย์งานเวลาในการฝึัก
ปฏิิบัติงาน	ผลการที่ดสัอบ	ค์วามสัามารถึในการปฏิิบัติงาน	ราย์งานผล
ประเมินการปฏิิบัติงานโดย์หัวหน้างาน	และการจัิดที่ำาโค์รงงานในราย์วิชีา
การเรีย์นร้้ภาค์ปฏิิบัติ
  Practice systematic trading business management in 
a corporation designated by the educational institution. The 
training program includes the operations of supervisor-level 
employees	equivalent	to	division	manager	or	acting	manager,	
by integrating various knowledge learned from the theories 
and practices all together and implementing a project related 
to business management and modern trading, under the 
supervision of a teacher who provides advice for vocational 
training as well as supervising staff or trainers in the workplace. 
The	results	are	assessed	in	various	ways	as	specified	by	the	
training agency or corporate, including time record in vocational 
training, performance test results in vocational training, 
performance evaluation report made by the supervisor, and 
implementation of a project in the practical learning course.
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หล่ักสููตรร่ฐประศึาสูนุศึาสูตรบ่ณฑิ์ต 
สูาขาวิชาร่ฐประศึาสูนุศึาสูตร์
(หล่ักสููตรปร่บปรุง พ.ศึ. 2564)
หมวดวิชาเฉพาะ

1.กลุั�มวิชาแกนุ
733101 จิิตวิทั่ยาแลัะสู่งคัมวิทั่ยาการบริหาร  3(3-0-6)
  (Managerial Psychology  and Sociology) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 	ไม่มี	
			 ศึกษาถึึงที่ฤษฎีีและพัฤตกิรรมที่างสัังค์มของบคุ์ค์ล	การปรับตน
ที่างสัังค์มและการตัดสิันใจิในการที่ำางานร่วมกับผ้้อื�น	แรงจ้ิงใจิในการ
ที่ำางาน	ค์วามพัึงพัอใจิ	ขวัญและกำาลังใจิในการที่ำางาน	สัภาพัการที่ำางาน	
สิั�งแวดล้อมในการที่ำางาน	ค์วามปลอดภัย์ในการที่ำางาน	ค์วามเหนื�อย์ล้า
และประสิัที่ธิ์ภาพัในการที่ำางาน	จิิตวิที่ย์าของการที่ำางาน	ตลอดจินค์วาม
สััมพัันธ์์ระหว่างผ้้บังคั์บบัญชีากับผ้้ใต้บังคั์บบัญชีา
 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.
           
733102 หล่ักร่ฐศึาสูตร์ 3(3-0-6)
 (Principle of Political Science) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาขอบข่าย์และวิธี์การศึกษาที่างรัฐศาสัตร์	ค์วามสััมพัันธ์์
ระหว่างวิชีารัฐศาสัตร์กับสัาขาวิชีาอื�น		ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างรัฐกับ
ประชีาชีน	และระหว่างอำานาจิกับกฎีหมาย์		กระบวนการที่างการเมือง	
รัฐบาล	รัฐสัภา	พัรรค์การเมือง	กลุ่มผลประโย์ชีน์	สิัที่ธิ์และอุดมการณ์
ที่างการเมืองทีี่�สัำาคั์ญ	ตลอดจินค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างประเที่ศ
 Scope of political science and methodology; 
relationship	of	political	science	and	related	fields;	relationships	
between state and people, power and law; political process; 
government; parliament; political parties, interest groups; 
ideological and political rights; international relations.

733103 ประชาคัมโลัก โลักาภิว่ตน์ุก่บสู่งคัมไทั่ย 3(3-0-6)
 (World Community, Globalization and Thai Society) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
	 ศึกษาประเที่ศสัมาชีิกของประชีาค์มโลกในปัจิจุิบัน	การจิัด
ระเบีย์บเศรษฐกิจิ	สัังค์มและการเมืองโลก	ลักษณะค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง
สัมาชีกิในประชีาค์มโลกกบักระแสัโลกาภวัิตนแ์ละผลกระที่บตอ่ประเที่ศ
ต่าง	ๆ	ในภ้มิภาค์เอเชีีย์และประเที่ศไที่ย์	กลุ่มภ้มิภาค์และค์วามสััมพัันธ์์
ระหว่างกลุ่มในประชีาค์มโลก	ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างประเที่ศในสัมาค์ม
อาเซีีย์น		และประชีาค์มลุ่มนำ�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.

733104 การเม่องการปกคัรองของไทั่ย     3(3-0-6)
  (Thai Government and Politics)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :   ไม�มี
			 ศึกษาถึึงวิวัฒนาการและพััฒนาการของระบบการเมืองการ
ปกค์รองและสัถึาบันที่างการเมืองและกระบวนการที่างการเมืองของไที่ย์
	ตลอดจินสัภาพัแวดล้อมที่างสัังค์มและเศรษฐกิจิทีี่�มีผลต่อค์วามเป็น
สัถึาบันที่างการเมือง	การปกค์รอง	และระเบีย์บบริหารราชีการแผ่นดิน
ของไที่ย์	ตลอดจินการเปลี�ย์นแปลงของสัังค์มไที่ย์	วัฒนธ์รรมและ
พัฤติกรรมที่างการเมืองของค์นไที่ย์	และผลกระที่บต่อวิถีึชีีวิตค์วามเป็น
อย์้่ของค์นไที่ย์ด้วย์
 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.
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733105 การบริหารท้ั่องถิี�นุของไทั่ย   3(3-0-6)
 (Thai Local Administration) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
	 ศึกษาแนวคิ์ดและที่ฤษฎีีการกระจิาย์อำานาจิการปกค์รอง	ทีี่�เป็น
รากฐานของการปกค์รองและการพััฒนาระบอบประชีาธ์ปิไตย์	จิากแนวคิ์ด
ตะวันตก	และเน้นระบบการบริหารท้ี่องถิึ�นของไที่ย์	ประวัติและพััฒนาการ
ค์วามสััมพัันธ์์ระหว่างการบริหารท้ี่องถิึ�นกับการปกค์รองส่ัวนกลางและ
ส่ัวนภ้มิภาค์ในแง่ค์วามสััมพัันธ์์ที่างอำานาจิ		ร้ปแบบ	ปัญหาและผลกระ
ที่บต่อการพััฒนาสัังค์มและการพััฒนาระบอบประชีาธิ์ปไตย์ของไที่ย์
 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.

733106 จิริยธรรมก่บการบริหาร  3(3-0-6)         
 (Ethics and Administration)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
		 ศึกษาที่ฤษฎีีกับแนวค์วามค์ดิของหลกัจิรยิ์ธ์รรม	ค์วามแตกตา่ง
ระหว่างจิริย์ธ์รรมกับ	ศีลธ์รรม	คุ์ณธ์รรม	จิรรย์าบรรณ	วินัย์และกฎีหมาย์
	วิเค์ราะห์แนวคิ์ดของการมีจิิตใจิแบบประชีาธ์ิปไตย์ของผ้้บริหาร	
จิริย์ธ์รรมในการให้บริการแก่ประชีาชีน	การย์ึดหลักค์ุณธ์รรมในการ
บริหารงานบุค์ค์ลและการบริหารค์่าตอบแที่น	การให้ค์วามเป็นธ์รรมใน
การดำาเนินการที่างวินัย์	ตลอดจินการประย์ุกต์หลักที่ศพัิศราชีธ์รรมและ
หลักธ์รรม	ที่างศาสันามาใช้ีในการบริหาร
 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.

733107 กฎหมายปกคัรอง  3(3-0-6)
 (Administrative Law) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาประวัติและลักษณะทัี่�วไปของฝั�าย์ปกค์รองและกฎีหมาย์
ปกค์รอง	บ่อเกิดของกฎีหมาย์ปกค์รอง	การใช้ีและการตีค์วามกฎีหมาย์
ปกค์รอง	การจัิดระเบีย์บการบริหารราชีการแผ่นดินระบบราชีการไที่ย์
ค์วามเกี�ย์วพัันธ์์ระหว่างเจ้ิาหน้าทีี่�ของรัฐกับรัฐตามกฎีหมาย์	การค์วบคุ์ม
ฝั�าย์ปกค์รอง	ศาลปกค์รอง	ค์ดีปกค์รอง	และพัระราชีบัญญัติวิธี์ปฏิิบัติ
ราชีการที่างการปกค์รองฉบับปัจิจุิบัน
  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.

733108 ร่ฐธรรมนูุญแลัะกฎหมายสูำาหร่บร่ฐประศึาสูนุศึาสูตร์ 3(3-0-6)
   (The Constitution and Law for Public Administration)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษา	ค์วามร้้ทัี่�วไปเกี�ย์วกับกฎีหมาย์	ประกอบกับการศึกษา
ค์วามหมาย์	ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธ์รรมน้ญ	แนวคิ์ดและที่ฤษฎีีทีี่�
สัำาคั์ญของระบบรัฐธ์รรมน้ญ	อาทิี่เช่ีน	หลักนิติรัฐ	หลักนิติธ์รรม	หลักการ
แบ่งแย์กอำานาจิ	หลักค์วามเป็นกฎีหมาย์ส้ังสุัดของรัฐธ์รรมน้ญ	หลักค์วาม
เสัมอภาค์	เป็นต้น	และศึกษารัฐธ์รรมน้ญฉบับปัจิจุิบันของประเที่ศไที่ย์
และกฎีหมาย์ประกอบรัฐธ์รรมน้ญทีี่�เกี�ย์วข้อง
	 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.
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733109 เศึรษฐศึาสูตร์ท่ั่�วไป 3(3-0-6)
   (General Economics) 
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาแนวค์ิดและที่ฤษฎีีเศรษฐศาสัตร์	อุปสังค์์	อุปที่าน	
พัฤติกรรมผ้้บริโภค์	ตลาดประเภที่ต่าง	ๆ	และกำาหนดราค์าในตลาด	การ
ออม	การลงทุี่น	ราย์ได้ประชีาชีาติ	เงินเฟ้ัอ	และการจ้ิางงาน	นโย์บาย์	การ
เงินการค์ลังและการพััฒนาเศรษฐกิจิ
   Study concepts and theories of economics, demand, 
supply, consumer behavior. Different market types and market 
prices,	savings,	investments,	national	income,	inflation	and	
employment,	monetary,	fiscal	and	economic	development	
policies

2.กลุั�มวิชาเอกบ่งค่ับ
733201 องค์ัการแลัะการจ่ิดการ  3(3-0-6)
   (Organization and Management) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาเกี�ย์วกับองค์์การ	สัภาวะทีี่�เกิดขึ�นขององค์์การ	ร้ปแบบ
โค์รงสัร้าง	สัาย์การบังคั์บบัญชีาขององค์์การ	ทัี่�งองค์์การภาค์รัฐ	ภาค์
เอกชีน	หรือองค์์การทีี่�ไม่ใช่ีทัี่�งภาค์รัฐและเอกชีน	การออกแบบองค์์การ	
ทัี่�งนี�	กลุ่มวิชีานี�ย์งัค์รอบค์ลุ่มถึึงการศึกษาพัฤตกิรรมมนษุย์ใ์นองค์์การ	การ
พััฒนาองค์์การ	เที่ค์นคิ์และการบรหิารจัิดการภาค์รฐั	การบริหารงานพััสัดุ
	การจัิดการคุ์ณภาพั	การจัิดการค์วามร้้และองค์์การแห่งการเรีย์นร้้	การ
ค์วบคุ์มและตรวจิสัอบภาย์ในการบริหารค์วามเสีั�ย์ง	ภาวะผ้้นำาและการ
ที่ำางานเป็นทีี่มและนวัตกรรมการบริหารจัิดการ
 Organization, the organization’s occurrence Structure 
model Organization chain of command Both governmental 
organizations, private organizations, or non-governmental and 
private organizations Organization design. This group also 
covers the study of human behavior in the organization. 
Organization	development	Techniques	and	Public	Sector	
Management	Inventory	Management	Quality	management	
Knowledge management and learning organization Internal 
control and audit, risk management Leadership and teamwork 
and management innovation.

733202 นุโยบายสูาธารณะ   3(3-0-6)
  (Public Policy)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาแนวค์วามคิ์ดในการกำาหนดนโย์บาย์สัาธ์ารณะ	ปัจิจัิย์ทีี่�มี
อิที่ธิ์พัลต่อการกำาหนดนโย์บาย์สัาธ์ารณะ	ภาวะการตัดสิันใจินโย์บาย์และ
บริหารนโย์บาย์	การนำานโย์บาย์ไปปฏิิบัติ	การประเมินผลนโย์บาย์	ลักษณะ
การบริหารทีี่�สัอดค์ล้องกับนโย์บาย์	การพััฒนานโย์บาย์ทีี่�เป็นธ์รรมและ
สัอดค์ล้องกับค์วามต้องการของสัาธ์ารณะ	โดย์ใช้ีกรณีศึกษานโย์บาย์
สัาธ์ารณะ
 Concepts in formulating public policy Factors 
influencing	public	policy	formulation	Policy	decision	making	
and policy management Policy implementation Policy 
evaluation	Management	characteristics	that	are	in	line	with	
the policy Developing policies that are fair and in line with 
public needs by using public policy case studies.

733203 การบริหารทั่ร่พยากรมนุุษย์ 3(3-0-6)
   (Human Resource Management) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาแนวค์ิดและที่ฤษฏิีเกี�ย์วกับการบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์	
วิวัฒนาการบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์	์	นโย์บาย์การบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์
	ตั�งแต่การวางแผนกำาลังค์นรับค์นเข้าที่ำางาน		การกำาหนดตำาแหน่งงาน	
การบรรจุิแต่งตั�ง	การวิเค์ราะห์งาน	การกำาหนดเงินเดือนและค่์าตอบแที่น
	การรักษาค์นดี	การพััฒนา	ตลอดจินการจ้ิงใจิ	การย์กระดับขวัญและกำาลัง
ใจิของบุค์ลากร	รวมทัี่�งแนวโน้มการบริหารที่รัพัย์ากรมนุษย์์ภาค์รัฐ	โดย์
ใช้ีกรณีศึกษา	
 concepts and theories about human resource 
management. Evolution of human resource management 
Human resource management policy From planning to recruit 
people to work Job position determination Appointment Job 
analysis Determination of salaries and compensation, 
maintaining good people, development and motivation Raising 
the morale of the personnel Including the tendency of 
government human resource management by using case 
studies.
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733204 แนุวคิัดแลัะทั่ฤษฏีทั่างร่ฐประศึาสูนุศึาสูตร์ 3(3-0-6)   
   (Public Administrative Concepts and Theories) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาค์วามหมาย์	ประวัติและวิวัฒนาการ		แนวค์วามคิ์ด	ที่ฤษฎีี
ที่างรัฐประศาสันศาสัตร์	เกี�ย์วกับการบริหารงานสัมัย์ใหม่	ที่ฤษฏีิขอเออ
วิค์	ก้ลิก	ที่ฤษฏีิของแม็กเว็บเบอร์	ที่ฤษฏีิของเฮนรี�ฟัาโย์	การบริหารตาม
หลักธ์รรมาภิบาล	แนวโน้มของรัฐประศาสันศาสัตร์ในอนาค์ต
			 Meaning,	history	and	evolution,	concepts,	theories	of	
public	administration.	Modern	management	The	theory	of	
Erwiggulick,	Max	Webber’s	theory	ofHenry	Fayo,	management	
according to good governance Future trends of public 
administration.

733205 การคัล่ังแลัะงบประมาณ   3(3-0-6)            
  (Public Finance and Budgeting)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาค์วามหมาย์และแนวค์วามคิ์ดทัี่�วไปเกี�ย์วกับการบริหาร
งานค์ลัง	และงบประมาณ	บที่บาที่ของรัฐที่างการค์ลัง		ค์วามสััมพัันธ์์
ระหว่างกระบวนการค์ลังกับการบริหาร	ราย์รับของรัฐบาล	และแหล่งทีี่�มา
ของราย์ได้		หนี�สัาธ์ารณะ	ราย์จิ่าย์ของรัฐบาล	กระบวนการงบประมาณ
แผ่นดิน	และระบบการตรวจิสัอบตลอดจินนโย์บาย์การค์ลังของรัฐบาล
	 Definitions	and	general	concepts	concerning	treasury	
and	budget	management,	the	role	of	government	in	finance.	
The relationship between treasury processes and management 
Government	revenue	And	sources	of	income,	public	debt,	
government expenditure National budgeting process And the 
audit	system	as	well	as	the	government	fiscal	polic.

733206 ระเบียบวิธีวิจ่ิยทั่างร่ฐประศึาสูนุศึาสูตร์ 3(2–2–5)            
 (Research Methodology in Public Administration)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาค์วามหมาย์และระเบีย์บวิธี์วิจัิย์ที่างสัังค์มศาสัตร์โดย์
เฉพัาะที่างรัฐประศาสันศาสัตร์	กระบวนการและขั�นตอนต่างๆ	ในการที่ำา
วิจัิย์	ตั�งแต่การกำาหนดหัวข้อการที่ำาวิจัิย์	การที่บที่วนวรรณกรรม	การตั�ง
สัมมติฐาน	การออกแบบการวิจัิย์	การจัิดเก็บข้อม้ล	การใช้ีโปรแกรม

สัำาเร็จิร้ปเพืั�อการวิจัิย์	การเขีย์นเค์้าโค์รงการวิจัิย์		การราย์งานการวิจัิย์	
การนำาผลการวิจัิย์ไปใช้ีฝึักปฏิิบัติ	การดำาเนินงานวิจัิย์ทุี่กขั�นตอน	จิรรย์า
บรรณของนักวิจัิย์
 meaning and research methodology of social science, 
especially in public administration The process and steps in 
conducting	research,	from	defining	research	topics	Literature	
review Hypothesis Research design Data storage Use of 
software packages for research Writing a research project 
outline Research report The use of research results to practice 
Conducting research at every step Ethics of researchers.
 
733207 การบริหารการพ่ฒนุา  3(3-0-6)   
 (Development Administration)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาปัญหาที่ี�เกิดขึ�นกับประเที่ศกำาลังพััฒนา	ที่ฤษฎีีและ
แนวคิ์ดในการแก้ปัญหาและส่ังเสัริมการพััฒนาประเที่ศ	การจัิดระบบ
บริหารในประเที่ศกำาลังพััฒนา	การจัิดองค์์การเพืั�อตอบสันองต่อการ
พััฒนา	บที่บาที่ของรัฐบาลในการพััฒนาประเที่ศ	ตลอดจินปัญหาและ
อุปสัรรค์ต่อการเปลี�ย์นแปลงเพืั�อการพััฒนา
 Problems arising in developing countries; theories and 
concepts of solution to the problem and promotion on country 
development; management system in developing countries; 
organization in response to development; government role in 
country development; problem and obstacle of changes in 
development.

733208 ภาวะผู้นุำาแลัะว่ฒนุธรรมองค์ัการ 3(3-0-6)   
 (Leadership and Organizational Culture)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
	 ศึกษาแนวค์ดิและที่ฤษฎีีภาวะผ้น้ำา	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับบที่บาที่หนา้ทีี่�
ประเภที่ของผ้น้ำา	ภาวะผ้้นำา	วิสััย์ทัี่ศน์	คุ์ณลักษณะทีี่�ดี	การสัร้างค์วามเปน็
ผ้้นำา	และการพััฒนาผ้น้ำา	ค์วามสััมพัันธ์์ระหวา่งผ้น้ำา	อำานาจิ	และการเมอืง
ในองค์์การ	ปัญหาและการแก้ไขค์วามขัดแย์ง้ในองค์์การ	โดย์ใช้ีกรณีศึกษา
จิากบุค์ค์ลทีี่�ประสับผลสัำาเร็จิ
 Leadership concepts and theories Relating to roles, 
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types of leadership, leadership, vision, good characteristics 
Leadership And leadership development The relationship 
between power leaders and organizations politics Problems 
and	conflict	resolution	in	organizations	By	using	case	studies	
from successful people.

733209 การบริหารระบบข้อมูลัแลัะเทั่คัโนุโลัยีสูารสูนุเทั่ศึ 3(2–2–5)    
 (Management of Information Technology System)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาแนวค์ิดเกี�ย์วกับระบบข้อม้ลทีี่�สัามารถึนำาไปใช้ีด้านการ
บริหารเพืั�อช่ีวย์ในการตัดสิันใจิของผ้้บริหาร	ค์วามต้องการในการใช้ีข้อม้ล
	วิธี์การจัิดเก็บข้อม้ล	การพััฒนาระบบข้อม้ล	เที่ค์นิค์ที่างค์อมพิัวเตอร์ใน
ระบบงาน	ซึี�งจิะที่ำาให้ระบบการบริหารมีประสิัที่ธิ์ภาพั	และประสิัที่ธิ์ผล

 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.

733210 การจ่ิดการภาคัร่ฐแนุวใหม�     3(3-0-6)    
   (New Public Management)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาค์วามเป็นมาและค์วามสัำาคั์ญของแนวคิ์ดและที่ฤษฏีิการ
จัิดการภาค์รัฐแนวใหม่	ที่ฤษฏีิของเดนฮาร์ด	ที่ฤษฏีิของออฟับอร์น	ที่ฤษฏีิ
ปีเตอร	์เอฟั	ดรักเกอร	์ที่ฤษฏิไีมเค์ลิ	อี	ฟัอร์ตเตอร	์ในฐานะที่ี�เปน็กระบวน
ทัี่ศน์ที่างเลือกของการจัิดการภาค์รัฐ	ลักษณะของการจัิดการภาค์รัฐแนว
ใหม่	หน้าทีี่�และกระบวนการของการจิัดการภาค์รัฐแนวใหม่ทีี่�สัอดค์ล้อง
กับการจิัดการมุ่งส่้ัผลสััมฤที่ธิ์�	การจัิดการภาค์รัฐแนวใหม่กับการปฏิิร้ป
การบริหารในระบบราชีการไที่ย์	เพืั�อค์วามเป็นธ์รรมาภิบาล	โดย์ใช้ีกรณี
ศึกษา
 Studying the background and importance of the 
concepts and theories of new government management. 
Denhard’s Theory The theory of Borne The theory of Peter F. 
Drucker,	the	Michael	E.	Forster	theory,	as	an	alternative	
paradigm of government management. The nature of the new 

government management. Functions and processes of new 
governmental management in line with management are 
geared towards achievement. New ways of public management 
and administrative reform in the Thai bureaucracy For good 
governance Using case studies

733211 ประสูบการณ์วิชาชีพร่ฐประศึาสูนุศึาสูตร์  6(0–300 ช่�วโมง) 
   (Professional Experiences in Public Administration) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 จัิดให้มีการเพิั�มพ้ันค์วามร้้ค์วามสัามารถึและค์วามชีำานาญที่าง
รัฐประศาสันศาสัตร์	โดย์ให้มีการฝัึกงานในหน่วย์งานภาค์รัฐ		ภาค์
รัฐวิสัาหกิจิ	หรือภาค์เอกชีน		รวมทัี่�งหน่วย์งานประเภที่อื�น	ๆ	ทัี่�งนี�เน้น
การรวบรวมข้อม้ล	การวิเค์ราะห์การบริหารในองค์์การ	ตลอดจินการวาง
โค์รงการในการแก้ไขปัญหาในชีีวิตจิริง	โดย์เฉพัาะวัฒนธ์รรมองค์์การ	
เที่ค์นิค์การบริหารงานขององค์์การ	พัฤติกรรมมนุษย์์ในองค์์การ
	 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.

3.กลุั�มวิชาเอกเล่ัอก

733301 การวางแผนุการบริหาร    3(3-0-6)            
 (Administrative Planning)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาที่ฤษฎีีและเที่ค์นิค์การวางแผนทัี่�วไป		เที่ค์นิค์การวางแผน
เชิีงกลยุ์ที่ธ์์		ทัี่�งในภาค์ราชีการภาค์รัฐวิสัาหกิจิ		และภาค์เอกชีน		โดย์ใช้ี
หลักธ์รรมาภิบาล	ในการบริหารงาน			หลักทัี่�วไปและปัญหาในกระบวนการ
วางแผนระดับต่าง	ๆ	หลักการเขีย์นโค์รงการและค์วามสััมพัันธ์์ระหว่าง
โค์รงการต่าง	ๆ	เที่ค์นิค์การประมาณการ		การกำาหนดเวลาการประเมิน
ผล		และปฏิิบัติงานให้สัำาเร็จิตามแผน	การแก้ปัญหาและการแก้ไขปรับปรุง
แผนงานนั�น	ๆ
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			 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.

733302 แนุวคิัดแลัะการปฏิบ่ติในุการต�อต้านุการทุั่จิริตภาคัร่ฐ 3(3-0-6)   
 (Concepts and Pactices in Anti-Corruption 
  public sector)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาแนวคิ์ดและที่ฤษฏีิการทุี่จิริต	มุมมองของภาค์ส่ัวนต่างๆ	
ต่อการทีุ่จิริต	สัาเหตุการทุี่จิริต	ร้ปแบบและผลกระที่บของการทีุ่จิริต	
กฎีหมาย์เกี�ย์วกับการตอ่ตา้นการที่จุิริต	ศึกษากรณกีารที่จุิริตและแนวที่าง
แก้ไขปัญหาการทุี่จิริตทัี่�งในและต่างประเที่ศ	
 Concepts and theories of corruption Perspectives of 
various sectors on corruption, causes of corruption Forms and 
the impact of corruption Anti-Corruption Law Study cases of 
corruption and solutions to corruption both at home and 
abroad.

733303 สู่มมนุาเกี�ยวก่บระบบราชการแลัะปัญหา 3(3-0-6)     
 การบริหารราชการ   
 (Seminar on Bureaucratic and Administrative
  Problems) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาเกี�ย์วกับสัภาพัแวดล้อมต่าง	ๆ	ทีี่�มีอิที่ธิ์พัลต่อปัญหาใน
การบริหารระบบราชีการ	ตั�งแต่ในอดีตจินถึึงปัจิจุิบัน	โดย์เน้นเรื�อง
โค์รงสัร้าง	วัฒนธ์รรม	ค่์านิย์ม	ค์วามเชืี�อ	เศรษฐกิจิและสัังค์มการเมือง
			 Environments	influencing	problems	in	bureaucratic	
administration from the past to the present with emphases 
on structure, culture, value, belief, economics, society and 
politics.

733304 การบริหารแลัะการพ่ฒนุาเม่อง   3(3-0-6)   
     (Urban Administration  and Development)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาแนวค์ิดและที่ฤษฎีีที่ี�เกี�ย์วข้องกับการบริหารและพััฒนา
เมือง	บที่บาที่	หน้าทีี่�	และค์วามรับผิดชีอบขององค์์กรการบริหารเมือง	
ระบบองค์์กร	กฎีหมาย์	ข้อบังคั์บ	และการนำาไปปฏิิบัติ	โดย์เน้นระบบการ
เงิน	งบประมาณและกองการเจ้ิาหน้าทีี่�ทีี่�เกี�ย์วข้องกับการให้บริการ
สัาธ์ารณ้ปโภค์และสัาธ์ารณ้ปการในเมือง	ศึกษาและวิเค์ราะห์สัภาพั
เศรษฐกิจิ	การเมือง	สัังค์ม	และวัฒนธ์รรมเมือง	ทิี่ศที่างการพััฒนาเมือง	
และการมีส่ัวนร่วมของชุีมชีน	โดย์ใช้ีกรณีศึกษาหัวข้อร่วมสัมัย์
 Concepts and theories related to urban administration 
and development, roles, duties and responsibilities of city 
administration organizations, organization systems, laws, 
regulations,	and	implementation.	By	focusing	on	the	financial	
system Budget and staff related to providing public utilities 
and public facilities in the city. Study and analysis of economic, 
political, social and cultural conditions of the city.Urban 
development direction And community participation By using 
case studies of contemporary topics.

733305 การวิเคัราะห์แลัะการบริหารโคัรงการ 3(3-0-6)            
 (Project Analysis and Management) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
	 ศึกษาค์วามหมาย์ของโค์รงการ	ค์วามสััมพัันธ์์ของนโย์บาย์	แผน
และโค์รงการ	วงจิรโค์รงการ	วเิค์ราะหค์์วามเปน็ไปไดข้องโค์รงการ	แนวค์ดิ
และกระบวนการบริหารโค์รงการ	และปัจิจัิย์ทีี่�มีอิที่ธิ์พัลต่อการบริหาร
โค์รงการ	ศึกษาโค์รงการสัาธ์ารณะและโค์รงการของภาค์เอกชีนค์วบค่้์กัน
ไป
	 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.
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733306 ปร่ชญาแลัะการบริหารเศึรษฐกิจิพอเพียง  3(3-0-6)   
   (Sufficiency Economy Philosophy and Management)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาแนวคิ์ดการพััฒนา	ค์วามเป็นมาของปรัชีญาเศรษฐกิจิพัอ
เพีัย์ง	การนำาไปปฏิิบัติเชิีงแนวค์ดิและวธีิ์การ	การบริหารเศรษฐกจิิพัอเพัยี์ง
ทีี่�มุ่งส่ังเสัรมิค์วามเข้มแข็งของสัถึาบนัค์รอบค์รวัและชุีมชีน	ในการเพิั�มพ้ัน
สัมรรถึนะในการพึั�งตนเอง
 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. 

733307 การจ่ิดการเชิงกลัยุทั่ธ์ในุภาคัร่ฐ  3(3-0-6)   
   (Strategic Management in Public Sector)
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
		 ศึกษา	ที่ฤษฎีี	แนวคิ์ด	วิสััย์ทัี่ศน์	กระบวนการและเที่ค์นิค์ต่าง	
ๆ	ในการจัิดการเชิีงกลยุ์ที่ธ์์	โดย์เฉพัาะเรื�องการที่ำาแผนกลยุ์ที่ธ์์ขององค์์การ
	การนำาแผนกลย์ุที่ธ์์ไปปฏิิบัติ	การติดตามและประเมินค์วามสัำาเร็จิของ
แผนกลยุ์ที่ธ์์รวมถึึงการวิเค์ราะห์กรณีศึกษา		ทัี่�งนี�เพืั�อให้องค์์การสัามารถึ
ดำาเนินงานได้อย่์างมีประสิัที่ธิ์ผลและเกิดประสิัที่ธิ์ภาพัส้ังสุัดภาย์ใต้สัภาวะ
ค์วามไม่แน่นอนและภาย์ใต้กระแสัโลกาภิวัตน์
	 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.

733308 การบริหารการพ่ฒนุาชนุบทั่      3(3-0-6)   
   (Rural Development Administration)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาแผนพััฒนาเศรษฐกิจิและสัังค์มโดย์เน้นศึกษาด้านการ
พััฒนาชีนบที่	หน่วย์ราชีการและองค์์กรอื�นๆทีี่�มีส่ัวนร่วมในการพััฒนา
ชีนบที่	กระบวนการมีส่ัวนร่วมของภาค์ประชีาชีนในการพััฒนาชีนบที่	การ

กำาหนดนโย์บาย์การบริหารและการพััฒนาชีนบที่ให้บรรลุวัตถุึประสังค์์
ของนโย์บาย์	การประเมินผลการปฏิิบัติงาน	ปัญหาและอุปสัรรค์ของการ
บริหารการพััฒนาชีนบที่	
 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.     

733309 นุโยบายแลัะการบริหารแรงงานุ   3(3-0-6)     
 (Labor Policy and Administration) 
 วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาค์วามหมาย์	ค์วามสัำาคั์ญ	วิวัฒนาการ	ร้ปแบบปัญหาของ
การบริหารแรงงาน	นโย์บาย์แรงงานรัฐเกี�ย์วกับการจิัดการด้านแรงงาน	
รวมทัี่�งปัจิจัิย์อื�นๆ	ทีี่�เกี�ย์วข้องกับกระบวนการนโย์บาย์และการบริหาร
แรงงาน
	 Definition,	significance,	evolution,	and	form	of	labor	
administration; government’s labor policy management, 
related factors in labor policy and management processes.

733310 การสู�งเสูริมวิสูาหกิจิชุมชนุก่บบทั่บาทั่ของร่ฐ  3(3-0-6)   
 (Community Enterprise Promotion and 
  Government Role)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
								 ศึกษาค์วามเป็นมา	ค์วามหมาย์		ค์วามสัำาคั์ญ	แนวคิ์ด	หลักการ
ตามปรัชีญาเศรษฐกิจิแบบพัอเพีัย์ง	การวางแผนที่ำาวิสัาหกิจิชุีมชีน	
กระบวนการวิสัาหกิจิชุีมชีน	และบที่บาที่ของรฐักับการสัง่เสัริมค์วามร้แ้ละ
ภ้มิปัญญาที่อ้งถิึ�น	การสัรา้งราย์ได้	การพััฒนาค์วามสัามารถึในการจิดัการ
	และการพััฒนาร้ปแบบของวิสัาหกิจิชุีมชีน	เพืั�อให้ระบบเศรษฐกิจิชุีมชีน
มีค์วามเข้มแข็ง	สัามารถึพััฒนาไปส่้ัการเป็นผ้้ประกอบการของหน่วย์ธุ์รกิจิ
ทีี่�ส้ังขึ�น	
			 History,	definition,	significance,	concepts,	and	
principles	of	sufficiency	economy	philosophy;	community	
enterprise planning, processes, and roles of government on 
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knowledge promotion and local wisdom; earned income 
opportunity; management capability development; 
development of community enterprises to empower 
community economics leading to high-level entrepreneurship.           
                                                  
733311 การฝึกปฏิบ่ติการทั่างร่ฐประศึาสูนุศึาสูตร์ 3(3-0-6)    
   (Workshop in Public Administration) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :   ไม�มี
			 การนำาค์วามร้้ที่างด้านรัฐประศาสันศาสัตร์ทีี่�ได้ศึกษามาทัี่�งหมด
	มาประมวลและสัังเค์ราะห์ออกมาเป็นประเด็นที่ี�น่าสันใจิ	นำามาใช้ีแลก
เปลี�ย์นค์วามค์ิดเห็นร่วมกันในชัี�นเรีย์น	และจิัดสััมมนาได้อย์่างมี
ประสิัที่ธิ์ภาพั	ทัี่�งนี�ให้อย่้์ในค์วามค์วบคุ์มด้แลของอาจิารย์์ผ้้สัอน
 Comprehensive study and synthesis on public 
administration contributed to special issues for class discussion; 
seminar operations under the supervision of an instructor.

733312 หล่ักราชการแลัะระเบียบปฏิบ่ติในุหนุ�วยงานุภาคัร่ฐ 3(3-0-6)              
 (Bureaucracy and Regulation in Public Sector) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
		 ศึกษาหลกัและระเบยี์บการปฏิิบัติราชีการ	ตามที่ี�สัำานักงานค์ณะ
กรรมการข้าราชีการพัลเรือน	สัำานักงานค์ณะกรรมการพััฒนาระบบ
ราชีการและกรมส่ังเสัริมการปกค์รองส่ัวนท้ี่องถิึ�น	กำาหนดให้ข้าราชีการ
พัลเรือน	ข้าราชีการสัว่นท้ี่องถิึ�น	และข้าราชีการอื�น	ๆ 	ทีี่�เกี�ย์วข้องถืึอปฏิิบัติ
	อาทิี่	แนวที่างการปฏิิบัติงาน	การปฏิิบัติราชีการแที่น	การรักษาราชีการ
แที่น	วินัย์	การลงโที่ษ	และการป้นบำาเหน็จิค์วามดีค์วามชีอบ	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.

733313 การใช้งานุโปรแกรมสูำาเร็จิรูป  3(2–2–5)
   (Application Package Program)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาถึึงโปรแกรมสัำาเร็จิร้ปทีี่�ทัี่นสัมยั์ในงานทีี่�เกี�ย์วข้องกบัการ
จัิดเกบ็	ข้อค์วามเอกสัารการค์ำานวณ		และงานพัมิพัต่์าง	ๆ 	เพืั�อใหส้ัามารถึ
ประย์กุต์ใช้ีกับงานทัี่�วไป
 Up-to-date application package programs associated 
with storage, text document, calculation, and publishing; 
applications to various kinds of work.

733314 เศึรษฐศึาสูตร์สูำาหร่บร่ฐประศึาสูนุศึาสูตร์   3(3-0-6)
   (Economics for Public Administration)
  วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาเกี�ย์วกับค์วามร้้ทัี่�วไปที่างเศรษฐศาสัตร์	อุปสังค์์	อุปที่าน	
และการเปลี�ย์นแปลงของอุปสังค์์และอุปที่าน	ดุลย์ภาพัของตลาด	ค์วาม
ย์ดืหย์ุ่นของอปุสังค์์และอปุที่าน	การเงนิ	การค์ลงัและงบประมาณภาค์รฐั
การออม	และบที่บาที่ของรฐัที่างดา้นเศรษฐกจิิทีี่�มีต่อสัังค์ม	เศรษฐกจิิ	และ
การเมือง
 Studying about general knowledge of supply and 
demand economics and the dynamics of supply and demand. 
Market	equilibrium	Flexibility	of	supply	and	demand,	monetary,	
fiscal	and	government	budgets;	savings	and	the	role	of	the	
state in the economy in society, economy and politics.

733315 เทั่คันิุคัแลัะวิธีการปร่บปรุงการบริหาร 3(3-0-6) 
     (Techniques and Method for Administration    
  Improvement)
     วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
					 วิธี์วิเค์ราะห์องค์์การเพืั�อปรับปรุงการบริหารจิากแนวคิ์ดใหม่	ๆ
	การบริหารเชิีงสัร้างสัรรค์์	การประย์ุกต์	ใช้ีตามบริบที่ของพืั�นทีี่�	ตาม
สัถึานการณ์	รวมทัี่�งวิธี์การใช้ีเที่ค์นิค์	เที่ค์โนโลย์ี	การบริหารทีี่�เกิดขึ�นจิริง
จิาก	กรณีศึกษา	
 Organizational analysis methods to improve 
management from new concepts Creative management, 
contextual application of space according to the situation, 
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including how to use actual management technology 
techniques	from	the	case	study.

733316 การวางแผนุแลัะการบริหารนุโยบายด้านุสิู�งแวดล้ัอม 3(3-0-6) 
     (Environmental Policy Planning and Management)
     วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
					 ประเด็นต่าง	ๆ 	ทีี่�เกี�ย์วกับนโย์บาย์ด้านสิั�งแวดล้อม	มุมมองของ
ผ้้ทีี่�มีส่ัวนได้ส่ัวนเสีัย์ในประเด็น	ปัญหาด้านสิั�งแวดล้อมทัี่�งระดับภาย์ใน
ประเที่ศและระดบัระหวา่งประเที่ศค์วามสัลบัซีบัซีอ้นของปญัหา	เรื�องการ
บริหารจัิดการที่รัพัย์ากรธ์รรมชีาติ	การบริหารที่างด้านพัลังงาน	ปัญหา
มลพิัษ	การจัิดการสิั�งแวดล้อมแบบมีส่ัวนร่วม	การเกษตรป�าไม้วิวัฒนาการ
ด้านค์วามค์ิดเรื�อง	การจัิดการสิั�งแวดล้อมในระดับสัากลและค์วาม
เค์ลื�อนไหวต่าง	ๆ	ในปัจิจุิบัน	เพืั�อพััฒนาและอนุรักษ์ที่รัพัย์ากรธ์รรมชีาติ
ค์วาม	เกี�ย์วเนื�องกับนโย์บาย์อื�น	ๆ	ทัี่�งด้านเศรษฐกิจิและสัังค์ม	
     Various issues of environmental policy–making and 
management; perspectives of different stakeholders in 
environmental disputes at both local and international levels; 
complexity of problems; natural resources management, 
energy management, pollution problems, participatory 
methods for environmental management, forest evolution of 
ideas on environmental policies at the international level; 
current movements for natural resources development and 
conservation; connection with other economic and social 
policies.

733317 การเม่องไทั่ยสูม่ยใหม�      3(3-0-6)  
    (Modern Thai Politics)        
     วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
					 การเมืองไที่ย์ตั�งแต่การเปลี�ย์นแปลงการปกค์รอง	พั.ศ.	ถึึง
ปัจิจุิบัน	วิเค์ราะห์สัภาพัที่างการเมืองแต่ละช่ีวง	ด้าน	ลักษณะ	สัาเหตุ	และ
สัภาพัแวดล้อม	การวิเค์ราะห์ปัจิจัิย์ปัญหาต่าง	ๆ	ทีี่�มีอิที่ธิ์พัลต่อการเมือง
ไที่ย์		
					 Thai	politics	from	political	change	in	1932	to	the	
present: analysis of Thai politics in each period in terms of 
characteristics, causes and environment so as to examine 
factors	which	influenced	it.

กลุั�มวิชาเอกร่ฐประศึาสูนุศึาสูตร์ วิชาโทั่นิุติศึาสูตร์
    ไม�นุ้อยกว�า 18 หนุ�วยกิต

733318 กฎหมายอาญา 1 : ภาคัท่ั่�วไป 3(3-0-6)    
   (Criminal Law 1: General Principles) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : ไม�มี
			 ศึกษาหลักทัี่�วไปของกฎีหมาย์อาญา	ตามประมวลกฎีหมาย์
อาญาภาค์	1	ตั�งแต่มาตรา	1-106		และภาค์	3	ลหุโที่ษ	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.		

733319 กฎหมายอาญา 2 : ภาคัคัวามผิด  3(3-0-6)   
   (Criminal Law 2 : Offenses) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  
	 733338	กฎีหมาย์อาญา	1	:		ภาค์ทัี่�วไป
			 ศึกษาหลักทัี่�วไปของกฎีหมาย์อาญา	ตามประมวลกฎีหมาย์
อาญาภาค์	2	ตั�งแต	่มาตรา	107-366	Prerequisite	:		733338		Criminal	
Law	1:	General	Principles
	 General	principles	of	criminal	law	according	to	criminal	
code	section	2,	articles	107-366.

733320 กฎหมายวิธีพิจิารณาคัวามอาญา 1    3(3-0-6)    
   (Law of Criminal Procedure 1)
    วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 733339	กฎีหมาย์อาญา	2	:	ภาค์ค์วามผิด		                 
				 ศึกษาหลักกฎีหมาย์ประมวลวิธี์พิัจิารณาค์วามอาญา	ภาค์	1	
และภาค์	2	ตามประมวลกฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วามอาญา	ภาค์	12	และ
สิัที่ธิ์มนุษย์ชีนในกระบวนการย์ุติธ์รรม	เกี�ย์วกับกระบวนการดำาเนินค์ดี
อาญา	ตามประมวลกฎีหมาย์อาญา	ตั�งแต่			มาตรา	1	ถึึง		 มาตรา	267	
ย์กเว้นในส่ัวนเกี�ย์วกับพัย์านหลักฐาน
				 Prerequisite	:	733339		Criminal	Law	2	:	Offenses
	 The	Criminal	Procedure	Code,	Region	1	and	Part	2,	
according	to	the	Criminal	Procedure	Code	Region	12	and	
human rights in the judicial process. Regarding criminal 
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proceedings	According	to	the	Penal	Code	from	Section	1	to	
Section	267	except	in	the	case	of	evidence.

733321 กฎหมายวิธีพิจิารณาคัวามอาญา 2  3(3-0-6)    
   (Law of Criminal Procedure 2)
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ : 
	 733340	กฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วามอาญา	1																					
			 ศึกษาวิธี์พิัจิารณาในศาลชัี�นต้น	อุที่ธ์รณ์และฎีีกาตามประมวล
กฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วามอาญาภาค์	4	และ	ภาค์	4	เกี�ย์วกับกระบวนการ
ดำาเนินค์ดีอาญา	ตามประมวลกฎีหมาย์อาญา	ตั�งแต่	มาตรา	1	ถึึงมาตรา	
267	ย์กเว้นในส่ัวนเกี�ย์วกับพัย์านหลักฐาน
											 Prerequisite	:	733340		Law	of	Criminal	Procedure	1	:	
Offenses		Procedure	in	court	of	first	instance	Appeal	and	
procedure	under	the	Criminal	Procedure	Code	Region	4	and	
Region	4	regarding	criminal	proceedings.	According	to	the	Penal	
Code	from	Section	1	to	Section	267	except	in	the	case	of	
evidence.

733322 กฎหมายล่ักษณะพยานุหล่ักฐานุ 1  3(3-0-6)               
 (Law of  Evidence 1) 
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
		 ศึกษากฎีหมาย์ว่าด้วย์พัย์านหลักฐานทัี่�งที่ี�เป็นหลักทัี่�วไปของ
กฎีหมาย์ลักษณะพัย์านหลักฐาน	และบที่บัญญัติตามประมวล	หลักเกณฑ์์
การสืับพัย์านหลักฐานของศาล	ที่ั�งค์ดีแพั่งและค์ดีอาญา	โดย์ใชี้กรณี
ศึกษาร่วมสัมัย์
 Study the law on evidence, despite the general 
principles of the law And the code of conduct Rules for 
examination of evidence from the court Both civil and criminal 
cases By using contemporary case studies.

733323 กฎหมายล่ักษณะพยานุหล่ักฐานุ 2   3(3-0-6)               
 (Law of  Evidence 2)  
   วิชาบ่งค่ับก�อนุ :  ไม�มี
			 ศึกษาหลักในการรับฟัังและไม่รับฟัังพัย์านหลักฐาน	หลัก
กฎีหมาย์เกี�ย์วกับพัย์านหลกัฐานตามประมวลกฎีหมาย์วธีิ์พิัจิารณาค์วาม
แพ่ัง	และประมวลกฎีหมาย์วิธี์พิัจิารณาค์วามอาญา	โดย์ใช้ีกรณีศึกษาร่วม
สัมัย์
 Study the principles of listening and not hearing 
evidence Legal principles concerning evidence under the Civil 
Procedure Code And the Criminal Procedure Code By using 
contemporary case studies.
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