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สารนายกสภา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

ขอแสดงความยินดี และขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกทานเขาสูรั�ว
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ทางมหาวิทยาลัยฯ มีความมุงมั�นที่จะชวยพัฒนา
นักศึกษาใหมีองคความรู มีทักษะที่จำเปนตอการใชชีวิต พรอมตอการทำงานทั�งใน
ปจจุบันและอนาคต ซึ่งในเวลานี้สังคมเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และรุนแรง จึงขอใหนกั ศึกษามีความตัง� ใจและใชเวลาในรัว� มหาวิทยาลัยอยางมีคณ
ุ คา
เพ�่อพัฒนาตนเองใหมีความรูรอบดาน ทั�งทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการคิด
วิเคราะหและแกปญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปรับตัว รวมถึงการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะทำใหเกิดทักษะในการทำงานรวมกับผูอ น่ื และเพ�ม� พูนประสบการณ
จากการปฏิบตั งิ านจริง นอกจากนีข้ อใหทกุ ทานยึดหลักคุณธรรมและความดี ในการ
ดำเนินชีวิต ซึ่งจะทำใหทานเปนผูมีความรูที่สมบูรณ ในทุกมิติและเปนกำลังสำคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติตอไป
สุดทายนี้ ผมขออวยพรใหนักศึกษาทุกทาน มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
มีความรูและคุณธรรม รวมถึงมีความสุขตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย
และประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ตั�งใจไว ในทุกประการ

(นายเสริมสิน สมะลาภา)
นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
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นายเสริมสิน สมะลาภา
นายกสภามหาวิทยาลัย

นายปยพงศ เผาวณิช
กรรมการ

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล
กรรมการ และ อธิการบดี

นายรุงยศ จันทภาษา
กรรมการ

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน
กรรมการ

นายวิศิษฎ สถิตจินตาวงศ
กรรมการ

นายวีระวรรธน วรรธนัจฉริยา
กรรมการ

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ
กรรมการ

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Science in Real Eastate Development,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Executive Education, Harvard University, USA

Ph.D. in Technology Entrepreneurship and Innovation
Management,Chulalongkorn University
Master of Business Administration in IT for Business Transformation,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
Executive Education, Harvard University, USA

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Engineering, Economic Decision Analysis,
Georgia Institute of Technology, USA
Master of Business Administration in IT for Strategy Management,
Massachusettes Institute of Technology (MIT), USA

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Business Administration
in Finance Marketing Strategy,
Kellogg Graduate School of Management, USA

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
Master of Business Administration in Finance and Informnation
Technology,University of Illinois at Urbana Champaign, USA

Bachelor of Industrial Management,
Kingston University, UK
Executive Education, Uniﬁed Process Management,
Rational University, USA

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Business Administration
in General Management,
Lehigh University, USA

Doctor of Management (Public Management), Suan Dusit
University
Master in Marketing (MIM), Thammasat University
Master in Business Administration (MBA), Bangkok University
Bachelor of Electrical Engineering,
Trinity University, San Antonio, Texas, U.S.A.
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ศาสตราจารย ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
กรรมการ

นางสาววิใล เจียรรุงแสง
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาธร เหลืองสดใส
กรรมการ

นายเนติ ปนมณี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารยยุพาวรรณ วรรณวาณิชย
กรรมการ

นางสาวอุบล ใชสงวน
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Doctorat de l'Universite de Nantes (Mention tres honorable),
Universite de Nantes, France
D.E.A. de Sciences Humnaines et Juridiques de la mer
(Mention assez bien),
Universite de Nantes, France
D.S.U. de droit Commercial, Universite de Paris, France
Master of Laws (Public Law), Thammasat University
Bachelor of Laws (Second Class Honor), Thammasat University

Doctoral Degree (Computer Science), University of Essex, UK
Master Degree (Computer Science), University of Essex, UK
Master Degree (Design and Management of Information),
University of London, UK
Master Degree (Analysis Design Management), University of
London, UK
Bachelor Degree (Computer Science), Thammasat University

Master of Business Administration (Marketing),
National Institute of Development Administration
Bachelor of Science Program in Food Science
and Technology (Second Class Honor), Chulalongkorn
University

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Master Degree of Business Administration,
Sasin Graduate Institute of Business Administration,
Chulalongkorn University

Master of Law (Public Law), Sukhothai Thammathirat Open
University
Bachelor of Law, Sukhothai Thammathirat Open University
Bachelor of Art (Political Science), Ramkhamhaeng University
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering), Kasetsart
University

Bachelor of Arts (B.A.) Silpakorn Uninversity
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สารอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกทานเขาสูรมไทรทองดวยความยินดีอยางยิ�ง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยเปนสถาบันการศึกษาที่มุงเนนการใหความรูและพัฒนา
ทุกทานใหสามารถปฏิบตั งิ านไดจริง โดยในปจจุบนั นีเ้ ปนยุคทีเ่ ทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไดเขามาเปลีย่ นแปลงการทำงานและการดำเนินชีวติ ไปอยางมาก ดังนัน� องคกรตางๆ
จึงตองการคนที่มีความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ไมหยุดทีจ่ ะเรียนรู มหาวิทยาลัยจะชวยผลักดันและพัฒนาทุกทานใหมคี วามรูแ ละทักษะ
ที่สามารถทำงานไดจริง ควบคูกับการมีศีลธรรมพ�้นฐานที่จะชวยพวกเราใหดำเนิน
ชีวติ ไดดี และมีความสุขอยางยัง� ยืน ผมขอใหนกั ศึกษาทุกทาน ตัง� เปาหมายในการเรียน
ในการใชชีวิตในรั�วมหาวิทยาลัยอยางมีคุณคา และดำเนินการตามเปาหมายนั�น
ใหสำเร็จ โดยมุงมั�นในการศึกษาหาความรู และนำความรู ไปใชปฏิบัติงานจริงให
เกิดความเชี่ยวชาญ เพ�่อจะไดสรางประโยชน ใหกับตนเอง ครอบครัว และสังคม
ประเทศชาติของเรา
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง� ศักดิส์ ทิ ธิจ์ งดลบันดาล
ใหนักศึกษาทุกทานมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สดใส มีแตมงคลเขามาในชีวิตของ
ทานตลอดไป
(ดร.ฉัททวุฒิ พ�ชผล)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
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ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล

นายเนติ ปนมณี

อธิการบดี

ผูชวยอธิการ ฝายกฏหมาย
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายปยพงศ เผาวณิช

นางณัฏฐพัชร พรหมโยธี

ผูชวยอธิการบดี ฝายบริหารทรัพยสิน
ผูอํานวยการโครงการนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ
และรักษาการผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ

ผูชวยอธิการบดี ฝายบริหาร
ผูอำนวยการสำนักอธิการบดี

นายพนธ พุทธานุกรณ

รองศาสตราจารย ดร.วีระพันธ ดวงทองสุข

ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการพิเศษ
และผูอำนวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ

ผูชวยอธิการบดี ฝายวิจัย
และผูอำนวยการสำนักวิจัย

นายศราวุธ เอี่ยมสอาด

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ เวศรภาดา

ผูช ว ยอธิการบดี ฝายพัฒนาธุรกิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผูอ ำนวยการศูนยประชาสัมพันธฯ (คณะบริหารธุรกิจ)
และผูอ ำนวยการโครงการพัฒนาธุรกิจ

ผูชวยอธิการบดี ฝายหลักสูตรนานาชาติจีน
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
และผูอำนวยการศูนยประชาสัมพันธฯ (สหสาขาวิชา)

นายธนบดี ศรีธนนันท

ดร.พุฒิธร จิรายุส

ผูช ว ยอธิการบดี ฝายระบบสารสนเทศ
ผูอ ำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการผูอ ำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
และรักษาการผูอ ำนวยการสำนักทะเบียนฯ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต)
และผูอํานวยการสํานักวิชาการ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอรช เสมอมิตร

นายณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ

คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
และผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร

ดร.ภานุวัฒน แตระกุล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ สื่อเฉย

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ผูอำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
และรองคณบดีบัณฑิตศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย วิบูลย สุรสาคร

รองศาสตราจารย ดร.นภาพร ขันธนภา

ผูอำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง

ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.เสาวนีย สมันตตรีพร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนวย ปนพิลา

ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผูอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ดร.สมบัติ เดชบำรุง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐ โอธนาทรัพย

ผูอำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
รองคณบดี ฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมตร
ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
และหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
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นางสาวพัชรี ศรีสุขวงศ

นางอุษา กลาวิจารย

ผูอำนวยการสำนักบริหารการเงินและพัสดุ

ผูอำนวยการศูนยวัฒนธรรม

นางธิดา จินดามณี

นายสุบรรณ พัดเพ็ง

ผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผน

ผูอำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

นายธวัชชัย ศรีคชินทร
รักษาการผูอำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย
และรองผูอำนวยการสำนักอธิการบดี
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สารคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

ในนามของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ขอกล า วต อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ท ุ ก ท า น
ด ว ยความยิ น ดี ย ิ � ง ที ่ ม ี โ อกาสเข า มาเป น ส ว นหนึ ่ ง ในสถาบั น การศึ ก ษาแห ง นี ้
เราเชือ่ มัน� เปนอยางยิง� วาสถาบันแหงนีส้ ามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ ละทักษะใหม
ๆ และพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ
สุ ด ท า ยนี ้ ขออวยพรให น ั ก ศึ ก ษาใหม ท ุ ก ท า นประสบกั บ ความสำเร็ จ
ทั�งดานการศึกษาเลาเรียนและการดำเนินชีวิตและขอใหนักศึกษาทุกทานจงตั�งใจ
มุงมั�น ศึกษา เพ�่อทุกทานจะไดสำเร็จการศึกษาดังที่ตั�งใจไว และกาวไปเปนบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของสังคมในอนาคตตอไป

(ดร.พุฒิธร จิรายุส)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต)
และผูอํานวยการสํานักวิชาการ
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วิทยาลัยนานาชาติ

“วันเปดเรียน” เปนวันที่นาตื่นเตนสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพราะทุกคน
จะไดพบเพ�อ่ นใหม ไดเจอบรรยากาศใหม ไดเรียนวิชาใหม ไดความรูใหม มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนยพรอมตอนรับทุกคนสูโ ลกแหงการเรียนรู ทีจ่ ะนำพาพวกเรากาวสูข อบฟา
แหงความรู ใหมอันไมมีที่สิ�นสุด
ขอใหทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู และสำเร็จการศึกษาอยางงดงาม
เพ�่อนำความรูที่ ไดร�ำเรียนไปสรางสรรคสังคม และพัฒนาประเทศชาติตอไป

(ผูชวยศาสตรจารย ดร.ธเนศ เวศรภาดา)
ผูชวยอธิการบดี ฝายหลักสูตรนานาชาติจีน
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
และผูอํานวยการศูนยประชาสัมพันธฯ (สหสาขาวิชา)
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คณะวิศวกรรมศาสตร

ขอกลาวตอนรับนักศึกษาใหมประจำปการศึกษา 2565 เขาสูร ว�ั น�ำเงินทอง
อันแสนอบอุน นับเปนสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษามายาวนานตัง� แตปก ารศึกษา 2516
ขอใหนักศึกษาที่เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ตั�งใจศึกษากอบเกี่ยว
ความรูจ ากคณาจารยผสู อนทีม่ ปี ระสบการณการสอน และพยายามมุง หาประสบการณ
ทัง� ในเนือ้ หาวิชาเรียนคนควาเพ�ม� เติม เพ�อ่ นำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตเมือ่ สำเร็จ
การศึกษาในโอกาสตอไป และใหนกั ศึกษาตระหนักอยูเ สมอวาการศึกษาไมมวี นั จบสิน�
จึงตองศึกษาเรียนรูอยูตลอดเวลา
ครูขออวยพรใหนักศึกษาทุกทานตั�งใจศึกษาและตักตวงความรูสิ�งใหมๆ
ที่มีเขามาตลอดเวลาโดยหวังวาทุกทานจะนำไปใชสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนยและตัวของนักศึกษาเองในโอกาสตอไป

(ดร.ภานุวัฒน แตระกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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คณะบริหารธุรกิจ

ในนามคณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหม
ทุกคนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยแหงนี้
จะเปนบานหลังที่สองของพวกเราทุกคน เปนบานที่มีทั�งความรักความอบอุนและ
การดูแลเอาใจใสจากคณาจารยทุกทานที่เพ�ยบพรอม ดวยคุณวุฒิคุณธรรมเปยม
ดวยประสบการณดา นสอน และมีความมุง มัน� จะผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
ที่พ�งประสงค ขอเปนกำลังใจ เปนพลังใจ เปนแรงบันดาลใจใหนักศึกษาได ใชชีวิต
การเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย ขอใหเก็บเกี่ยวความรู และสั�งสมประสบการณ
สัง� สมทักษะทีจ่ ำเปนในทศวรรษที่ 21 ซึง่ ควรตองมีทกั ษะ Soft Skill และ Hard Skill
เพ�อ่ เพ�ม� ศักยภาพใหตนเอง เพ�อ่ เปนทุนในการตอยอด เพ�อ่ การทานทีม่ น�ั คงในอนาคต
เมื่อสำเร็จการศึกษา พรอมทำงานเพ�่อสังคมและประเทศ
ในโอกาสนี้ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั�งหลายในสากล
โลก และสิ�งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพนับถือ จงดลบันดาลใหนักศึกษาทุกคนสามารถ
กาวไปสูจุดหมายแหงความสำเร็จ ของชีวิตตามความฝนของแตละคนไดอยาง
งดงามตลอดไป
(นายศราวุธ เอี่ยมสอาด)
ผูชวยอธิการบดี ฝายพัฒนาธุรกิจ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผูอำนวยการศูนยประชาสัมพันธฯ (คณะบริหารธุรกิจ)
และผูอำนวยการโครงการพัฒนาธุรกิจ
13

สารคณบดี

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

นักศึกษาใหมที่รักทุกคน สถาบันการศึกษาเปนเปาหมายที่สำคัญเปาหมาย
หนึ่งของผูรักการศึกษา ผูที่เขามาตางก็หวังวาจะไดรับความรูและประสบการณ
ใหมที่มีคุณคาตอชีวิต ซึ่งจะตองนำไปสรางความสำเร็จใหกับชีวิตของแตละคน
แตละครอบครัว
ถามองไปรอบ ๆ ตัว จะเห็นวายังมีผูที่ ไมมีโอกาสไดเขาศึกษาในสถาบันการ
ศึกษาอีกเปนจำนวนไมนอย เมื่อเราไดโอกาสนี้แลวขอใหตั�งใจศึกษาทุกสิ�งทุกอยาง
ที่จะเพ��มคุณคาใหแกชีวิตของเรา เพ�่อความสำเร็จและความสุขในชีวิตที่หวังไว
โอกาสของทุกคนไมไดมีทุกวัน ขอให ใชโอกาสอยางคุมคาครับ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอรช เสมอมิตร)
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
และผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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สารรักษาการคณบดี
คณะนิติศาสตร

ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกทานที่เขาสูรั�วมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ประจำปการศึกษา 2565 นีด้ ว ยความยินดีเปนอยางยิง� การศึกษาเปนสิง� สำคัญยิง�
ในสังคมปจจุบนั ขอใหนกั ศึกษามีความพากเพ�ยร เอาใจใส หมัน� ศึกษา พัฒนาตนเอง
ใหมคี วามรูท นั สมัยสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม เทคโนโลยี สิง� เหลานี้
จะสงผลใหนกั ศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาพรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม
และมีหนาทีก่ ารงานทีด่ ี เปนกำลังทีส่ ำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอ ไป
ขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกทาน ประสบแตความสุข มีสุขภาพ พลานามัย
สมบูรณแข็งแรง และประสบความสำเร็จเปนบัณฑิตตามที่ตั�งใจไวเปนที่ภาคภูมิ ใจ

(นายณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ)
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร
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นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหศาสตราจารยเกียรติคุณ
นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนผูแทนพระองคพระราชทาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
นายรวิชญ แกวประเสริฐ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดรับพระราชทานเหรียญรางวัล
เรียนดี จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตร ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนผูแทนพระองค
พระราชทาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
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นักกีฬาวอลเลยบอล ทีมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

พรอมถวยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักกีฬาวอลเลยบอล ทีมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พรอมถวยพระราชทานจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแขงขันวอลเลยบอล
“ซีเล็ค” เยาวชนชาย ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป 2563
ระหวางวันที่ 14 – 23 กรกฎาคม 2563 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
18
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Information Technology
Professional Examination (ITPE)
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
สอบผานโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ประจำป 2563 จำนวนมากเปนอันดับ 1
ของผูเขาสอบจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดรับ เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำป 2564
จากพุทธสมาคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดรับเกียรติบัตรรางวัลความ
ประพฤติดี ประจำป 2564 จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยมีรายชื่อนักศึกษา
ที่เขารับรางวัล ดังตอไปนี้
1. นางสาวจุฑารัตน จุฑาวิตตจรัส
คณะบริหารธุรกิจ
2. นางสาววณิชชา มูลอภัย
คณะบริหารธุรกิจ
3. นายธวัชชัย ตุยสติ
คณะวิศวกรรมศาสตร
4. นายพิภู บุญโพธิ์ทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดรับรางวัลในการแขงขันประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ

นายชินพัฒน เลาหชัยบุณย นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ในการเขารวมแขงขันประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2563
โดยมีผูเขารวมแขงขันจำนวน 97 คน จาก 21 มหาวิทยาลัย

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดรับรางวัลในการ
แขงขันทางวิชาการ (ดานการบัญชี) การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการดานการบัญชี
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดรับรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร ในการ
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ประวัติมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยเริ่มกอตั้งในป 2516 โดยเจตนารมณของคุณยาแปลก เหมือนปว
คุณพลกฤษณ ประโมทะกะ และคุณประเสริฐ สมะลาภา โดยในขณะนั้น คุณพลกฤษณ ประโมทะกะ
ซึง่ เปนหลานของคุณยาแปลก เหมือนปว ไดปรึกษา กับคุณประเสริฐ สมะลาภา และมีความเห็นตรงกัน
วาประเทศไทยและทุกประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย อยูในชวงที่กำลังมีการพัฒนาอยางกาว
กระโดด และมีปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ทางดานปฏิบัติและทางดานทฤษฎี จึงไดเห็นควรจัดตั้ง
สถาบันการศึกษา เพื่อสืบทอดเจตนารมณที่ตองการนำที่ดินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม
ในป 2516 นี้ ผูร ว มกอตัง้ มหาวิทยาลัยไดรว มกัน ยืน่ ขออนุญาตจัดตัง้ สถาบันการศึกษา ซึง่ กลายเปน
มหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย ใ นป จ จุ บ ั น โดยในช ว งแรก เริ ่ ม จากการขออนุ ญ าตจั ด ตั ้ ง เป น วิ ท ยาลั ย
เอเชียอาคเนยและเนนการศึกษาคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนคณะแรก จากนั้นไดเพิ่มคณะและ
สาขาตางๆ ตามมาเปนอันดับ จนกระทั่งในป 2525 ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการยกระดับสถาบัน
จากระดับวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยในปจจุบัน
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คุณยาแปลก เหมือนปว
รูปปนจำลองคุณยาแปลก เหมือนปว ผูมีอุปการะคุณ
กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ในรูปปน โลหะสัมฤทธิส์ ดี ำจำลองในทานัง่
นับเปนสิ่งที่เคารพสักการะของลูกหลานเอเชียอาคเนยทุกคน
สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2520 ตั้งอยูในศาลาเรือนไมทรงไทย
ภายใตรมไทรและคุงน้ำคลายกับบานเดิมของคุณยา
ที่ริมคลองบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ตอมาในป 2528 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดเปดคณะวิศวกรรมศาสตร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ซึ่งนับเปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรก
ในประเทศไทยที่เปดการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตรนับเปนทาง
เลือกใหม ใหแกบณ
ั ฑิตจำนวนมากทีต่ อ งการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร
ที่เคยถูกจำกัดวงในมหาวิทยาลัยของรัฐ
จากจุดเริ่มตนของเปาหมายที่ตองการสรางสถาบันการศึกษา
เพื ่ อ มุ  ง ประโยชน แ ก ส าธารณชนเป น หลั ก มหาวิ ท ยาลั ย แห ง นี ้ จึ ง มี
องคประกอบที่ชัดเจนวาจะมุงใหบริการทางการศึกษา สรางโอกาสให
เยาวชนของชาติ โดยรวมสรางบัณฑิตที่มีความสามารถควบคูจริยธรรม
จึงควรที่ประชาชนผูมีจิตใฝประกอบการกุศลแกสังคม ประเทศชาติ
จักไดรวมมือกันตามความรูความคิดและความสามารถของแตละบุคคล
จรรโลงไวซึ่งสถาบันการศึกษาแหงนี้ ใหคงอยูและเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
เพือ่ เปนประโยชนอนั จะยังความสุข สรางประโยชนกบั มวลชนตามเจตนารมณ
ของผูก อ ตัง้ จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เปนสถานศึกษาระดับ
เอกชนของไทยที่มุงเนนพัฒนาชีวิตนักศึกษาและมีความเลื่อมใสในคำสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มหาวิทยาลัยแหงนี้ จึงมีองคประกอบ
ที่ชัดแจงวาจะสรางบุญกุศลใหบริการทางการศึกษา แกเยาวชนของชาติ
จึงควรที่ประชาชนผูมีจิตใจใฝประกอบการกุศลแกสังคม ประเทศชาติจัก
ไดรว มมือกันตามความรูค วามคิดและความสามารถของแตละบุคคลจรรโลง
ไว ซ ึ ่ ง สถาบั น การศึ ก ษาแห ง นี ้ ใ ห ค งอยู  แ ละเจริ ญ ก า วหน า ยิ ่ ง ขึ ้ น
เพื่อประโยชนอันจะยังความสุขใหแกคนทั้งหลายไปตราบชั่วกาลนาน

คุณยาแปลก เหมือนปว

คุณพลฤษณ ประโมทะกะ
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ตราสัญลักษณ
เนือ้ ทีบ่ ริเวณกลางของวงกลม มีรปู แผนทีป่ ระเทศไทยลอมดวยภูมภิ าคบางสวน
ของประเทศเมียนมาร ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และบางสวนของ
มหาสมุทรแปซิฟก และมหาสมุทรอินเดีย
เมื่อครั้งเริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยตราสัญลักษณใชชื่อวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย (Southeast Asia College) และไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย (Southeast Asia University) หลังจากไดมกี ารยกวิทยฐานะ
เปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2535

ตนไทรยอยรอยป
ที่จะไดพบเห็นกันคือตนไทรเกาแกขนาดใหญ ที่แผกิ่งกานทอดยาวปกคลุม
เปนรมเงาในบริเวณเดียวกัน ซึง่ เปนสัญลักษณหนึง่ ทีอ่ ยูเ คียงคูก บั ผืนแผนดินนี้
มานับรอยปกอนที่จะกอตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยแหงนี้ ตนไทรนี้
ชือ่ ไทรยอยใบแหลม (Ficusbengamina Linn หรือชือ่ สามัญ Bengamin Tree)
ซึ่งเปนตนไทรพันธุเดียวกับที่ พิมายไทรงาม แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตนไทรนี้ใหรมเงาแกแผนดินผืนนี้ กอนที่
คุณยาจะไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้ จากผูจำนอง เมื่อป พ.ศ. 2456 จึงคาด
วาตนไทรนี้จะมีอายุกวา 100 ป เนื่องจากคนโบราณมีความเชื่อที่จะไมตัด
หรือทำลายตนไมใหญ เชนตนไทรหรือ ตนโพธิ์ ตนไทรนี้ จึงเปนสัญลักษณคู
กับมหาวิทยาลัยเอเชียแหงนี้ตลอดมา

สีน้ำเงินและสีทอง
เปนสีประจำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
โดยสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย
สีทอง ใชแทนสีเหลือง หมายถึง พุทธศาสนา เปนสีที่คลายกับสีของจีวรพระ
ในสมัยโบราณ และคำวา “ทอง” ฟงแลวเปนมงคล ดังนัน้ สีนำ้ เงิน และ สีทอง
จึงมีนัยถึง การเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

ปรัชญามหาวิทยาลัย
วิริเยนทุกฺขมจฺเจติ (บุคคลจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร)
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พ.ศ 2515
พ.ศ 2516
พ.ศ 2520
พ.ศ 2525
พ.ศ 2528
พ.ศ 2530

พ.ศ 2531
พ.ศ 2532

พ.ศ 2534
พ.ศ 2535

พ.ศ 2538
พ.ศ 2539

พ.ศ 2543

พ.ศ. 2545

พัฒนาที่ดิน กอสรางอาคาร ฯลฯ ขออนุญาตจัดตั้งสถานการศึกษาชื่อ
“วิทยาลัยเอเชียอาคเนย”
ไดรับอนุญาตใหดําเนินการจัดตั้งได โดยเปดสอนคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาการตลาด
มูลนิธิคุณยาแปลก เหมือนปว เขารับมอบหนาที่ดําเนินการมหาวิทยาลัย
โดยมีนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ประธานมูลนิธฯิ ดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัย
เปดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร 4 ป
เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคารสาขา
วิชาการบริหารงานบุคคล หลักสูตร 4 ป
เปดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 4 ป
เปดสอนบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร 2 ป (ภาคค่ำ)
เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด (ตอเนือ่ ง 2 ป)
เปดสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง 2 ป)
เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล (ตอเนื่อง 2 ป)
เปดสอนคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ หลักสูตร 4 ป และ (ตอเนือ่ ง 2 ป)
เปดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 4 ป
ไดรบั อนุญาตใหเปนมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2535 มีชอ่ื วา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
(SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY)
เปดสอนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป
เปดสอนคณะนิติศาสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตร 4 ป (ภาคค่ำ)
ปดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
นายประเสริฐ สมะลาภา ดํารงตําแหนง ประธานมูลนิธิคุณยาแปลก เหมือนปว
และนายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย แทนนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ซึง่ ถึงแกกรรม
เปดสอนคณะนิตศิ าสตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิตศิ าสตร 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
เปลี่ยนชื่อมูลนิธิคุณยาแปลก เหมือนปว เปนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
(คุณยาแปลก เหมือนปว - พลกฤษณ ประโมทะกะ) ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ซือ้ ทีด่ นิ ดานหลังทีอ่ ยูต ดิ กับพืน้ ทีด่ นิ ของ
มหาวิทยาลัยเพิม่ เติมประมาณ 67 ไร
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พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ป
(ภาคปกติ / ภาคสมทบ)
เปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร 4 ป
(ภาคปกติ / ภาคสมทบ)
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)
นายเสริมสิน สมะลาภา ดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 2 ป
เปดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย หลักสูตร 4 ป
เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตร 4 ป
เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 4 ป
เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป
เปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต)
เปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา
เปดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
เปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
(ระบบการศึกษาทางไกลทางดินเทอรเน็ต)
เปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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หลักสูตรที่เปิดสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตร

สาขาวิชา

ภาคปกติ

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Electrical Engineering)

วิศวกรรมไฟฟ้า



2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Business Administration)

บริหารธุรกิจ



3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Management)

การจัดการ



4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Educational Administration)

บริหารการศึกษา



5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Ph.D. (Educational Administration)

บริหารการศึกษา



ภาคค่่า

(หลักสูตรนานาชาติ)
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร
1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

ภาคปกติ ภาคค่่า

วิศวกรรมไฟฟ้า



บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง



M.Eng. (Electrical Engineering)
2.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
M.Eng. (Contruction Management)
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ



บริหารธุรกิจ



บริหารธุรกิจ



รัฐประศาสนศาสตร์



การบริหารการศึกษา



การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล



M.B.A. (Business Administration)
4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
M.B.A. (Business Administration)
5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. (Business Administration)
ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
6. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.P.A. (Public Administration)
7. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
M.Ed. (Educational Administration)
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
M.S.C. (Management of Digital Technology)
ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
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หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะ

หลักสูตร

ภาค

รอบเวลาเรียน

ปกติ สมทบ เสาร์ - อาทิตย์ อาทิตย์

1. วิศวกรรมไฟฟ้า







2. วิศวกรรมเครื่องกล







3. วิศวกรรมโยธา



4. วิศวกรรมอุตสาหการ





5. วิศวกรรมความปลอดภัย





6 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม



7. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์



1. วิศวกรรมไฟฟ้า







2. วิศวกรรมเครื่องกล







วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3. วิศวกรรมโยธา





(เทียบโอนรับผู้จบปวส.) 4. วิศวกรรมอุตสาหการ





5. วิศวกรรมความปลอดภัย





6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์





1. การบัญชี





2. การตลาดยุคดิจิทัล





3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์





4. ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล





1. วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(4 ปี)

2. บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

ภาค

บัญชีบัณฑิต (4 ปี)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)



35

คณะ

หลักสูตร

2. บริหารธุรกิจ
(ต่อ)
บัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา

รอบเวลาเรียน

ภาค

ภาค

ปกติ

สมทบ เสาร์ - อาทิตย์ อาทิตย์

5. การจัดการ





6. การจัดการนวัตกรรมการค้า



1. การบัญชี





2. การตลาดยุคดิจิทัล





(เทียบโอนรับผู้จบปวส.)



3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(เทียบโอนรับผู้จบปวส.)

บัญชีบัณฑิต (4 ปี)

4. ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล





5. การจัดการ





6. การจัดการนวัตกรรมการค้า



1. การบัญชี



2. การเงิน



3. การตลาด



หลักสูตรนานาชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(4 ปี)
หลักสูตรนานาชาติ

3. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ



เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี)



เทคโนโลยีบัณฑิต

2. เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม




(เทียบโอนรับผู้จบปวส.)


รัฐประศาสนศาสตร



บัณฑิต
(4 ปี)

3. รัฐประศาสนศาสตร์


รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(เทียบโอนรับผู้จบปวส.)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4. ดิจิทัลมีเดีย
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นิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

4. นิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

1. นิติศาสตร์




(รับผู้จบปริญญาตรี)
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การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เปิดดำเนินกำรสอนดังนี้

ระดับปริญญาเอก
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ)

ระดับปริญญาโท
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วศ.ม.)
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วศ.ม.)
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บธ.ม)
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บธ.ม)
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บธ.ม)

6. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (รป.ม.)
7. หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (ศษ.ม)
8. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม)

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
สำขำวิชำกำรบริหำรงำนวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ)
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
(ระบบกำรศึกษำทำงไกลทำงอินเทอร์เนต)
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
(ระบบกำรศึกษำทำงไกลทำงอินเทอร์เน็ต)

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.1 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
1.2 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
1.3 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
1.4 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
1.5 สำขำวิชำวิศวกรรมควำมปลอดภัย
1.6 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.7 สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
1.1 สำขำวิชำกำรบัญชี
2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
2.1 สำขำวิชำกำรตลำดยุคดิจิทัล
2.2 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
2.3 สำขำวิชำระบบสำรสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
2.4 สำขำวิชำกำรจัดกำร
2.5 สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมกำรค้ำ
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี นานาชาติ)
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
1.1 สำขำวิชำกำรบัญชี
2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
2.1 สำขำวิชำกำรเงิน
2.2 สำขำวิชำกำรตลำด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
1.1 สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
2.1 สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
3. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.)
3.1 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
4. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ)
4.1 สำขำวิชำดิจิทัลมีเดีย
คณะนิติศาสตรบัณฑิต
1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตร 4 ปี
1.1 สำขำวิชำนิติศำสตร์ (ใช้เวลำเรียน 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำวิชำอื่น ๆ)
2. หลักสูตรอนุปริญญำนิติศำสตร์ (อ.นิติศำสตร์) หลักสูตร 3 ปี
2.1 สำขำวิชำนิติศำสตร์
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. สอบได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
3. สอบได้ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท
4. ความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5. มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6. มีผู้ปกครองและภูมิลาเนาที่อยู่เป็นหลักแน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
7. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
8. ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาของศาล
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
การคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บการคั ด เลื อ ก เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กระทาได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.โดยการสอบคัดเลือกตามกาหนด วัน เวลา สถานที่ และรายวิชาที่จัดสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์จะประกาศให้ทราบ
2.โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.โดยการผ่ อ นผั น ไม่ ต้ อ งสอบคั ด เลื อ ก ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รที่ วุ ฒิ ขั้ น ปริ ญ ญาตรี หรื อ เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยรับเข้าตามโครงการพิเศษ

ข้อแนะนา
ในการติดต่อมหาวิทยาลัยและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อ สานักทะเบียนและประมวลผล
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความสะดวกในการติ ด ต่ อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในสิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษามี ข้ อ สงสั ย กั บ
มหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการและงานทะเบียนดังต่อไปนี้
1. การติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ ให้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะที่ตนสังกัด โดย
ขอคาปรึกษาในสิ่งที่เกี่ยวกับเนื้อหาดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและวิชาเรียนของแต่ละสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่
1.2 การเรียน การสอน การสอบและตารางสอบประจาภาค
1.3 เนื้อหาของกระบวนวิชาต่าง ๆ ของคณะและสาขาวิชานั้น ๆ
1.4 การขออนุมัติให้เปิดสอนวิชาเรียนนอกโปรแกรมการเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศเปิดสอน
กระบวนวิชาเรียน
1.5 ปัญหาการศึกษาและอื่น ๆ
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2. การติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางด้านงานทะเบียนให้ติดต่อกับสานักทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับ
เรื่องต่อไปนี้
2.1 การสมัครเรียนการรับมอบตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2.2 การลงทะเบียน
2.3 การเพิ่ม-ลดหรือถอนรายวิชา
2.4 การลาออก และการพ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากเหตุ ต่าง ๆ
2.5 การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
2.6 การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
2.7 การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ เช่นหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
2.8 การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record)
2.9 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ และปริญญาบัตร
2.10 การขอทุนการศึกษาประจาภาค
2.11 การขอย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายรอบเวลาเรียน
2.12 การขอศึกษาตอ เพื่อคงสภาพนักศึกษาซึ่งใหออกตามระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วย การจาหน่ายชื่อออก
2.13 การขอลาพักการศึกษา
2.14 การขอหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ สานักทะเบียนและประมวลผล จะเป็นผู้นัด
แล้วแต่กรณี
การแสดงรหัสประจาตัวนักศึกษา
นักศึกษาใหม่จะได้รั บการกาหนดรหัสประจาตัวเมื่อได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึ กษา รหัสประจาตั ว
นักศึกษามีความสาคัญในการใช้อ้างอิงและการติดต่อดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน การเข้าใช้
ระบบทะเบียน on-line เพื่อตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบ เป็นต้น
ปัจจุบันรหัสนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วยตัวเลขและ/หรือตัวอักษร
รวม 10 หลัก แบ่งเป็น 6 ชุดย่อย ดังนี้
A B C D E
F
ชุด A แสดงรหัสประจาปีการศึกษา
(2 ตัวท้ายของปีพุทธศักราช)
ชุด B แสดงรหัสคณะวิชา
ชุด C แสดงรหัสสาขาวิชา โดยความหมายของตัวเลขรหัสสาขาวิชาจะขึ้นกับรหัสคณะวิชา
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ชุด D แสดงถึงหลักสูตรที่เข้าศึกษา และ/หรือคุณวุฒิของผู้เข้าศึกษา และ/หรือการเทียบโอนรายวิชา
และหน่วยกิต และ/หรือรอบเวลาที่เลือกศึกษา โดยความหมายของตัวเลขหรือตัวอักษรของชุด D ขึ้นกับรหัส
คณะวิชาและสาขาวิชา และระดับการศึกษา (ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท)
ชุด E แสดงภาคการศึกษาเริ่มแรกที่เข้าศึกษา
ชุด F แสดงเลขลาดับที่ ที่นักศึกษาเข้าศึกษา จาแนกตามปีการศึกษา คณะ สาขาวิชา หลักสูตร และ
ภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา ตามรหัสที่ปรากฏในรหัสชุด A,B,C, D และ E
ความหมายรหัสชุด B แสดงรหัสคณะวิชา (ระดับปริญญาตรี)
1 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
3 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
5 หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 หมายถึง คณะนิติศาสตร์
ความหมายรหัสชุด C คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
ชุด C ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
8 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
9 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ความหมายรหัสชุด C คณะบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาตรี)
1 หมายถึง
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
2 หมายถึง
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
3 หมายถึง
สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
4 หมายถึง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
5 หมายถึง
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
6 หมายถึง
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
7 หมายถึง
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
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ความหมายรหัสชุด C คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
1 หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
2 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)
3 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
4 หมายถึง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
ความหมายรหัสชุด C คณะนิติศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
1 หมายถึง สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
ความหมายรหัสชุด D สาหรับทุกคณะ ระดับปริญญาตรี (ยกเวนคณะบริหารธุรกิจ)
4 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน
และศึกษาในภาคปกติ
7 หมายถึง นักศึกษาที่มคี ุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีเทียบโอนผลการเรียน
8 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเทา ไมมีการเทียบโอนผลการเรียน
และศึกษาในภาคสมทบ
9 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน
และศึกษาในภาคค่า/ภาคสมทบ
A หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์
ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในภาคปกติ
B หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์
ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในภาคสมทบ
C หมายถึง นัก ศึก ษาที่ มีคุ ณวุ ฒิ ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ชาชี พชั้ นสู ง หรื อเทีย บเท่ า ส าหรับ ประเภทช่ า ง
อุตสาหกรรม (เรียนวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น) และสาขาวิชาอื่น (เรียนในสาขาที่เปิดดาเนินการ)
โดยการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในวันอาทิตย์
D หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าประเภทช่างอุตสาหกรรม
โดยการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในวันเสาร์-วันอาทิตย์
G หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
J หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และศึกษาในภาคสมทบ
M หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการ
เรียน ประเภทช่างอุตสาหกรรม และศึกษาในภาคสมทบ และนักศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
(ปริญญาที่สอง) สาขาวิชานิติศาสตร์ และศึกษาในภาคสมทบ
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N หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการ
เรียน ประเภทช่างอุตสาหกรรม และศึกษาในภาคปกติ
O หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีเทียบโอนผลการเรียน และ
ศึกษาในภาคสมทบ
P หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีเทียบโอนผลการเรียน และ
ศึกษาในภาคสมทบ
Q หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาประเภท
ช่างอุตสาหกรรมมีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้น
T หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า และคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาทางประเภทช่างอุตสาหกรรม
ความหมายรหัสชุด D สาหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาตรี)
ชุด D หมายถึง นักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยแยก
ตามคุณวุฒิก่อนเข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนหน่วยกิต และ/หรือรอบเวลาที่ศึกษา ดังนี้
4 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน
และศึกษาในภาคปกติ
7 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีการเทียบโอนผลการเรียน
9 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน
และศึกษาในภาคค่า
A หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเที ยบเท่า หรืออนุปริญญาทางการ
บัญชี ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้นและศึกษาในภาคปกติ
B หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางการ
บัญชี ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้นและศึกษาในภาคค่า
C หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน
เพิม่ เติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้น และศึกษาในวันอาทิตย์
D หมายถึง นัก ศึ ก ษาที่มี คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ ชั้น สู ง หรื อเที ย บเท่ าหรื อ อนุ ปริ ญ ญาทาง
บริหารธุรกิจ ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้นและศึกษาในวัน
อาทิตย์
E หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือ อนุปริญญาทางการ
บัญชี มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้น
F หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า และคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาทางการบัญชี
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G หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
I หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ เที ย บเท่ า
หรือ อนุปริญญาทางด้านสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
J หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ศึกษาภาคค่า
L หมายถึง นัก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ ชั้น สู ง หรื อเที ย บเท่ าหรื อ อนุ ปริ ญ ญาทาง
บริหารธุรกิจ ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้นและศึกษาในวันอาทิตย์
M หมายถึง นัก ศึก ษาที่ มีคุณ วุฒิร ะดั บประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั้นสู ง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริ ญ ญาทาง
บริหารธุรกิจ ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้นและศึกษาในภาคค่า
N หมายถึง นักศึ กษาที่ มีคุ ณวุ ฒิร ะดั บประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พชั้ นสู ง หรือ เที ยบเท่ า หรื ออนุป ริญ ญาทาง
บริหารธุรกิจ ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้นและศึกษาในภาคปกติ
Q หมายถึง นัก ศึก ษาที่มี คุณ วุฒิ ระดับ ประกาศนีย บัต รวิ ชาชีพ ชั้น สูง หรื อเทีย บเท่า หรือ อนุ ปริ ญ ญาทาง
บริหารธุรกิจมีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้น
T หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า และคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ
Y หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางด้าน
สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติม จากรายวิชาที่ได้รับยกเว้น
Z หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางด้าน
สารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ได้รับยกเว้น
และศึกษาในภาคปกติ
ความหมายรหัสชุด E
1 หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 1
2 หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 2
ตัวอย่าง รหัสนักศึกษา 65 3 1 4 1 0999
หมายถึง นักศึกษาปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มี
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาในภาคปกติ รับเข้า
ศึกษาเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ลาดับที่ 999

ความหมายรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท
รหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี 10 หลัก แบ่งเป็น 6 ชุดย่อยและความหมายรหัสชุด A, E และ F มี
ความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รหัสชุดที่มีความหมายเฉพาะแตกต่างจากระดับ
ปริญญาตรี มีดังนี้
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ระดับปริญญาเอก
รหัสชุด B 7 หมายถึง ระดับปริญญาเอก
รหัสชุด C 1 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2 หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสชุด D 0 หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ ไม่มี
การเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตามแบบ 2 (2.1) และ แผน ก แบบ ก 2
รหัสชุด D 1 หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ มีการ
เทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตามแบบ 2 (2.1) และ แผน ก แบบ ก 2
รหัสชุด D 3 หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ ไม่มี
การเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตามแบบ 1 (1.1) และ แผน ก แบบ ก 1
ระดับปริญญาโท
รหัสชุด B 4 หมายถึง ระดับปริญญาโท
รหัสชุด C 1 หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง
6 หมายถึง สาขาวิชาบริหารการศึกษา
7 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
รหัสชุด D 0 หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ
ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตาม แผน ก
1 หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ
มีการเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตาม แผน ก
4 หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ
ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตาม แผน ก ภาคปกติ
5 หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ
ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตาม แผน ข ภาคปกติ
8 หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ
ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตาม แผน ข ภาคค่า
9 หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรฯ
มีการเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาตาม แผน ข
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แผนผัง แสดงขั้นตอนการลงทะเบียน
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน

1. การลงทะเบียน
1.1 การลงทะเบียนตามปกติ หมายถึง การลงทะเบียนตามกาหนดเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศ ให้
ลงทะเบียนก่อนเปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษา
1.2 การลงทะเบียนล่าช้า หมายถึง การลงทะเบียนไม่ทันตามกาหนดเวลาปกติ มหาวิทยาลัย ประกาศ
ให้ลงทะเบียน (จะต้องชาระค่าปรับตามระเบียบ)
การลงทะเบียนทั้ง 2 ประเภท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับการลงทะเบียน
ล่าช้านั้น นักศึกษาต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา จะต้องปฏิบัติดังนี้
2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง และชาระค่าหน่วยกิต ค่าบารุง และค่าอื่น ๆ พร้อมกับการ
ลงทะเบียน
2.2 ห้ามลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่สอบได้เกรดสูงกว่า D+ (ระดับปริญญาตรี)
2.3 ห้ามลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาและสอบให้ได้ก่อน เพราะเป็นวิชาต่อเนื่องซึ่งหลักสูตรบังคับไว้
หรือตามข้อกาหนดว่าด้วยการลงทะเบียน
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2.4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาเรียน โดยมีจานวนหน่วยกิตอยู่ในช่วงที่กาหนดไว้ของแต่ละคณะ
สาขาวิชาและหลักสูตรยกเว้น นักศึกษาที่ Regrade เพื่อจบการศึกษา
***(การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนและชาระเงินครบถ้วน)
3. การเพิ่มรายวิชา
หากมีความจาเป็นนักศึกษาอาจขอเพิ่มรายวิชาเรียนสาหรับภาคปกติได้ภายใน 2 สัปดาห์ สาหรับภาค
ฤดูร้อนเพิ่มได้ภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดเรียน แต่การเพิ่มรายวิชานี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ระบุไว้ของ
แต่ละคณะ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. การลดรายวิชา
หากมีความจาเป็นต้องถอนหรือลดรายวิชา นักศึกษาอาจขอถอนหรือลดรายวิชา ในภาคการศึกษา
ปกติได้ภายใน 6 สัปดาห์ สาหรับภาคฤดูร้อนอาจถอนหรือลดวิชาได้ภายใน 3 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดเรียนหาก
เกินกาหนดนี้ต้องแจ้งเหตุจาเป็นที่ต้องถอนหรือลด เช่น ป่วยไม่สามารถเรียนได้ และจะต้องมีใบรับรองแพทย์
มาแสดงต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ ถ้าคณบดีไม่อนุมัติ นักศึกษาจะต้องศึกษาต่อไป
5. การเปลี่ยนวิชาเรียน
ให้นักศึกษาถอนวิชาเรียนที่จะเปลี่ยนออกก่อน แล้วจึง ขอเพิ่มวิชาเรียนใหม่ภายหลัง แต่ต้องอยู่ใน
กาหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน โดยดาเนินการตามขั้นตอนทานองเดียวกันกับการเพิ่ม - ลด รายวิชาทุก
ประการ
6. นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้ดาเนินการไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้
6.1 ยื่นคาร้องเพื่อขอจบการศึกษา ตามวันเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
6.2 ยื่นคาร้องขอหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT) และใบรับรองคุณวุฒิพร้อมด้วย file รูปถ่ายขนาด
1.5 นิ้ว (จานวน 1 file) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดา นักศึกษาระดับปริญญาตรี, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ถ่ายรูปโดยสวมชุดครุยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 นักศึกษาที่ไม่ยื่นเรื่องขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่จบตามกาหนดระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ใน
ปฏิทินการศึกษาถือว่าไม่จบการศึกษาในการศึกษานั้น
6.4 นักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอจบการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่จบในภาคการศึกษานั้น ให้ยื่นคาร้องขอจบใหม่ใน
ภาคการศึกษาที่คาดว่าจะจบ
(ตามกาหนดระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา) มิฉะนั้นถือว่าไม่ประสงค์ที่ขอจบการศึกษาในภาคนั้น
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แผนผัง
การจาแนกสภาพนักศึกษาและเงื่อนไขการลงทะเบียน

พ้นสภาพนักศึกษา

ไม่ถึง 2.00
ไม่ถึง 1.50
ไม่ถึง 1.75 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา

ไม่ถึง 2.00 ติดต่อกัน 4 ภาคการศึกษา
หรือ ไม่ถึง 2.00 เมือจ่านวนปีทีศึกษาเป็น 2 เท่าของหลักสูตร
ตั้งแต่ 2.00
ขึ้นไป

ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร

ส่าเร็จการศึกษา

รอพินิจ

เกรดเฉลียสะสม นับตั้งแต่ชั้นปีที 1 เทอม 2 เป็นต้นไป

ชั้นปีที 1 เทอม 1 ยังไม่จัดสภาพนักศึกษา
แต่การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
ควรพิจารณาถึง เกรดเฉลียสะสมในอนาคตด้วย

ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร

เงื่อนไขการลงทะเบียน
สภาพนักศึกษา
ปกติ
รอพินิจ

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคปกติ
ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต
ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

นักศึกษาภาคค่า
ภาคปกติ
ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต
ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ : เกรดเฉลียสะสม หมายถึงเกรดเฉลียทั้งหมดทีนักศึกษาได้ลงทะเบียนจนถึงปัจจุบัน
เกรดเฉลีย หมายถึงเกรดเฉลียประจ่าภาค เฉพาะภาคการศึกษาทีนักศึกษาลงทะเบียน

49

ระบบการศึกษาและการวัดผล ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ระบบการศึกษา
1.1 การศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและอาจมีภาค
ฤดูร้อนก็ได้ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สาหรับภาคการศึกษา
ฤดูร้อนใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และมีชั่วโมงแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การคิดหน่วยกิตรายวิชา
1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา 1 คาบ ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 15 คาบ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลอง 2 ถึ ง 3 ชั่ ว โมงต่ อ สั ปดาห์ ตลอดหนึ่ ง ภาค
การศึกษาปกติตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2.3 การฝึ ก งานหรื อ การฝึ ก ภาคสนามที่ ใ ช้ เ วลา 3 ถึ ง 6 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ตลอดหนึ่ ง ภาค
การศึกษาปกติ ตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2.4 ระยะเวลา 1 คาบ เท่ากับ 60 นาที
2. การลงทะเบียน
2.1 การลงทะเบี ย นเรี ย นจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และถ้ า รายวิ ช าใดมี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องศึกษาก่อน (Pre-requisite) ซึ่ง กาหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องศึกษา
ปฏิบัติตามข้อกาหนดนั้นก่อน หรือได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้น ๆ
2.2 นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาห์แรกของ
ภาคฤดูร้อน จะไม่มีสิทธิศึกษาในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจาเป็นสุดวิสัยและได้รับ
อนุมัติให้ลงทะเบียนไว้เป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี
2.3 จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้
2.3.1 นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา
2.3.1.1นักศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
2.3.1.2นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2.3.2 นักศึกษาที่เรียนไม่เต็มเวลา
2.3.2.1 นักศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไ ม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต และไม่เกิน 18 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
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2.3.2.2 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2.3.3 การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2.4 กาหนดวันลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. การเพิ่มและเพิกถอนรายวิชา
3.1 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
3.2 การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 3
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การขอเพิกถอนรายวิชาภายในกาหนดนี้จะไม่
บันทึกในรายงานผลการศึกษา
3.3 การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 3.2 จะต้องทาคาร้องขออนุมัติเป็น
กรณีพิเศษจากอธิการบดี และต้องรับอนุมัติให้เพิกถอนได้ วิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ถ้าไม่ได้รับ
อนุมัตินักศึกษาจะต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป
3.4 การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชาทุกกรณี จานวนหน่วยกิตที่เหลือจะต้องไม่ขัดกับจานวน
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาตาม ข้อ 2.3
4. เวลาเรียน
นักศึกษาจะมีสิทธิเข้าสอบรายวิชาใด จะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ในรายวิชานั้น
5. การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการวัดผลระดับปริญญาตรี ดังนี้
5.1 ผลการสอบของแต่ละวิชาแบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับ ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ค่อนข้างดี (Almost Good) 2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
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D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Failed)
0
การให้ F ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
5.1.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
5.1.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ
5.1.3 นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ เนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
5.1.4 นักศึกษาถูกตัดสินว่าทาผิดระเบียบการสอบ
5.2 นอกจากระดับทั้ง 8 ดังกล่าวในข้อ 5.1 แล้ว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนน ดังนี้
สัญลักษณ์ความหมาย
W เพิกถอนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with Permission)
S
ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory)
U ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
X
ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา (No Report)
V
ผู้ร่วมฟังคาบรรยาย (Visitor)
5.2.1 การให้ W จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้โดยพิจารณาจากกรณี
ดังต่อไปนี้
ก. นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น หรือลาพักการศึกษาหลังกาหนดการเพิกถอน
ข. นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
ค. นักศึกษาป่วยในวันที่ต้องสอบรายวิชานั้นและได้รับอนุมัติให้เพิกถอนจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
ง. นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I แล้วขอลาพักภาคการศึกษา ถัดไป
5.2.2 การให้ S จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไ ม่มีหน่วยกิตหรือรายวิชาที่คณะเห็นว่าไม่ สมควร
ประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน ทั้งนี้ผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
5.2.3 การให้ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาเรี ยนที่กาหนดไว้ ในข้อ 5.2.2 แต่ผลการศึก ษาของ
นักศึกษาในรายวิชานั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน
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5.2.4 การให้ I ในรายวิชาใด จะกระทาได้ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควร
ให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาจะทางานที่เป็นส่วนประกอบ การศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่สาเร็จสมบูรณ์
และนักศึกษาจะต้องทาการสอบและ / หรือทางานที่กาหนดให้ทาเพิ่มขึ้นให้เสร็จ เพื่อให้อาจารย์รายงานผล
การสอบภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับ F ไปโดย
อัตโนมัติ
5.2.5 การให้ P จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดให้มีการสอบ หรือทางานต่อเนื่องกัน
มากกว่า 1 ภาคการศึกษา และยังไม่มีการสอบในรายวิชานั้น
5.2.6 การให้ X จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้รายงานผลการสอบปลายภาค
5.2.7 การให้ V จะกระทาให้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
5.3 การประเมินผลการศึกษา
5.3.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค
5.3.2 การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรที่สอบได้ระดับ A , B ,B+ , C+ , C , D+ , D และ S เท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา
ใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเข้าสะสมเพียงครั้งเดียว
5.3.3 การรวมจานวนหน่วยกิต เพื่อใช้ในการคานวณระดับคะแนนเฉลี่ย จะนับจากหน่วยกิต ซึ่ง
รายวิชาที่สอบได้ระดับ A, B+, B, C+, C , D+, D และ F จากการสอบครั้งที่ได้คะแนนที่ดีที่สุดในการคานวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย
5.3.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคานวณได้ดังนี้คือ
5.3.4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้คานวณผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาตั้งหารด้วยผลรวมของหน่วยกิ
ตของรายวิชาเหล่านั้น
5.3.4.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงการสอบไล่ครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาตั้ง
แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของวิชาดังกล่าว ดังที่ระบุตามข้อ 5.3.3 ยกเว้นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
5.4 สถานภาพของนักศึกษา
5.4.1 การจาแนกสถานภาพ จะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาที่
เข้าศึกษาเป็นปีแรก การจาแนกสถานภาพของนักศึกษาจะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
5.4.2 สถานภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ และนักศึกษารอพินิจ
ก. นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ข. นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00
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5.5 การสอบตกและการเรียนซ้า
5.5.1 นักศึกษาที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ของกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาหรือ วิชาเอกบังคับ และ
วิชาเอกเลือกตลอดหลักสูตรต่ากว่า 2.00 จะต้องลงทะเบียนซ้าจนกว่าจะสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 2.00
5.5.2 นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้าอีกหรือลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้าอีกหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
5.5.3 นัก ศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่ เคยศึก ษามา เฉพาะในรายวิชาที่สอบได้ระดั บ
คะแนนต่ากว่า C เท่านั้น และไม่นาหน่วยกิตมาคานวณระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
5.6 การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และทาตาม
ข้อกาหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 2.00 โดยระดับคะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาหรือเอกบังคับและเอกเลือกจะต้องไม่ต่ากว่า 2.00
6. การจาหน่ายชื่อออก
6.1 นักศึกษาจะถูกจาหน่ายชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาโดยใช้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเกณฑ์ตาม
หลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
6.1.1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50 ยกเว้นเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกของปีที่ 1
6.1.2 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน
6.1.3 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าว่า 2.00 ในสี่ภาคการศึกษาติดต่อกัน
6.2 นักศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาครบ 2 เท่า ของระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่สอบ
ได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตรหรือได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 จะถูกจาหน่ายชื่อออก
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เครื่องแบบนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กาหนดเครื่องแบบ ดังนี้
นักศึกษาชาย

1. เสื้ อ ผ้ า ขาวเกลี้ ย งไม่ บ างเกิ น สมควร แบบเชิ้ ต คอตั้ ง ผ่ า อกตลอด กระดุ ม กลมสี ข าว มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ชม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าสีเดียวกับเสื้อ กว้าง 8 - 12 หรือขนาดพอเหมาะ
กับเสื้อราวแขนเบื้องซ้าย 1 กระเปา
2. กางเกง สีกรมท่าแบบสากล ขายาวเพียงข้อเท้า ปิดขอบรองเท้าปลายขากว้าง 8 - 9 นิ้ว ผ่าตรงส่วน
หน้าใช้กระดุมหรือซิบรูดซ่อนไว้ใต้สาบ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างๆ ละ 1 กระเป๋า เวลาสวมใส่สวมทับ
ชายเสื้อไว้ด้านใน
3. เนคไท ใช้เนคไทสีกรมท่า หรือสีน้าเงิน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(เฉพาะชั้นปีที่ 1 ทุกคณะสาขาวิชา)
4. เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดาไม่มีลวดลายมีปลอกหนัง สีเดียวกันลอดปลายเข็มขัดและหัวเข็มขัดใช้ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดาชนิดหุ้มส้นผูกเชือกไม่มีลวดลาย ใช้ถุงเท้าสั้นสีดาหรือสีน้าเงิน
6. ให้มีชุดสากลสีกรมท่า สาหรับสวมในงานพิธีต่างๆ
7. ทรงผม นักศึกษาจะต้องไว้ผมสั้น ที่เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา
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นักศึกษาหญิง

1. เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยงแบบผ่าอกตลอดสาบใน ติดกระดุมขนาดเล็ก ทาด้วยโลหะสีเงินเป็น
รูปตรามหาวิทยาลัย แขนสั้นเพียงข้อศอกปล่อยปลายแขนธรรมดา ไม่มีตะเข็บ รัดรูปไม่ต่อหลัง ส่วนยาวของ
ตัวเสื้อให้เลยเอวเพื่อให้กระโปรงทับได้โดยมิดชิด
2. กระโปรง สีกรมท่าหรือสีดาไม่มีลวดลายเสมอเข่า
3. เข็มขัด หนังสีดาหรือสีน้าตาล และหัวเข็มขัดใช้ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดา ชนิดหุ้มส้นไม่มีลวดลาย
5. เครื่องหมาย ประดับเข็มเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ทรงผม การแต่งหน้าและการใช้เครื่องประดับอื่น ต้องเหมาะสมกับสภาพนักศึกษา
นักศึกษาภาคค่าและนักศึกษาพิเศษ
อนุโลมการแต่งกายแบบฟอร์มชุดทางานได้ เช่น เครื่องแบบราชการ ชุดทหาร ตารวจ แบบฟอร์มของ
บริษัท เป็นต้น
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ชุดปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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กิจกรรมนักศึกษา

บริการ และสวัสดิการนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา บริการ และสวัสดิการนักศึกษา
สานักกิจการนักศึกษา
สำนักกิจกำรนักศึกษำ เป็นงำนส่วนของสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งด้ำนปัจจัยที่
จำเป็น และกระบวนกำรกำรผลิตบัณฑิต เพรำะงำนสำนักกิจกำรนักศึกษำ เป็นงำนที่ช่วยพัฒนำนักศึกษำให้
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพโดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ ทั้งภำยในสถำบันและนอก
สถำบันกำรศึกษำ โดยกำรจัดกิจกรรมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น
- กิจกรรมด้ำนวิชำกำร
- กิจกรรมด้ำนบำเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมด้ำนกีฬำ
- กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม
สโมสรนักศึกษา
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ พลำนำมัย
ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนำบุคลิกภำพให้นักศึกษำ ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีควำมเจริญงดงำมทั้งด้ำนสติปัญ ญำ
ร่ำงกำยและจิตใจ ตลอดจนรู้จักกำรทำงำนร่วมกัน เป็นผู้มีระเบียบและกำรเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษำ
2. เพื่อส่งเสริมควำมสำมัคคีในหมู่นักศึกษำ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้ำนวิธีกำรประสบกำรณ์วิชำชีพแก่นักศึกษำ
4. เพื่อปลูกฝังและรักษำไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ดีงำนของชำติ
5. เพื่อส่งเสริมพลำนำมัยและพัฒนำบุคลิกภำพ
6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
7. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภำพระหว่ำงสถำบันในกำรทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ
8. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหำวิทยำลัย
คณะกรรมการสโมสร
สโมสรนักศึกษำ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรสโมสรและคณะกรรมกำรกลำง คณะกรรมกำรสโมสร
นักศึกษำ ได้จำกกำรเลือกตั้ง ทั่วไปและด้วยควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย และมีตำแหน่งดัง นี้
นำยกสโมสร, อุปนำยกสโมสร จำนวน 2 คน , เหรัญญิก, เลขำนุกำร, ประธำนฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม, ประธำน
ฝ่ ำ ยกี ฬ ำ, ประธำนฝ่ ำ ยวิ ช ำกำรและอำชี พ , ประธำนฝ่ ำ ยบ ำเพ็ ญ ประโยชน์ , ประธำนนั ก ศึ ก ษำสั ม พั น ธ์
คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ เริ่มปฎิบัติหน้ำที่กำรดำเนินงำนของสโมสรตั้ง แต่วันรับมอบงำนและสิ้นสุด
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หน้ำที่ในวันมอบหมำยงำนให้กับคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่ ซึ่งเป็นวันใดวันหนึ่งภำยใน 2 สัปดำห์
รวมเวลำกำรทำงำน 1 ปีกำรศึกษำ
บริการและสวัสดิการ
1. บริการสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลันจำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำยและทำให้เกิดผลกระทบ
อย่ำงรุนแรงแก่ผู้เอำประกันโดยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวังจะทำให้เกิดเหตุกำรณ์ ดังกล่ำว เช่น หกล้ม ตกสะพำน
ตกรถ ถูกรถชน รถคว่ำ เรือคว่ำ จมน้ำ ตะปูตำ สุนัขกัด ของมีคมบำด บำดเจ็บขณะเล่นกีฬำ หรือประกอบ
กิจกำรอื่น ๆ ที่ไม่ผิดกฎหมำย หรือผิดไปจำกพฤติกรรมของบุคคลทั่วไป ได้รับอันตรำยจำกสำรเคมี จำกควำม
ร้อนวัสดุหล่นใส่ศรีษะ ของแข็งกระเด็นใส่ รถจักรยำนและรถยำนยนต์คว่ำ ชนถูกขณะขับขี่ หรือโดยสำร กำร
ได้รับบำดเจ็บจำกกำรใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ขณะเวลำเรียนหรือฝึกงำน ถูกลอบทำร้ำย
หมายเหตุ รำยละเอียดอื่น ๆ ติดต่อแผนกสวัสดิกำรฯ สำนักกิจกำรนักศึกษำ
2. บริการสุขภาพอนามัย
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ได้จัดสถำนพยำบำลแก่นักศึกษำเมื่อเจ็บเล็กน้อย โดยจัดให้มีห้องพยำบำล
แยกออกเป็นสัดส่วนสำหรับนักศึกษำชำยและนักศึกษำหญิง โดยมีพยำบำลให้คำปรึกษำดูแลประจำตลอดเวลำ
เปิดบริก ำรวันอัง คำร-วั นเสำร ตั้งแต่เ วลำ 08.30 -19.00 น. และวันอำทิ ตย ตั้ ง แต่เวลำ 08.30 -18.00 น.
นักศึกษำสำมำรถขอรับบริกำรได้ที่ห้องพยำบำล อำคำรสำนักอธิกำรบดีชั้น 1
3. งานวิชาทหาร ได้จัดให้บริกำร ดังนี้
- กำรศึกษำวิชำทหำร
- กำรผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร
สำมำรถติดต่อขอรำยละเอียดได้ที่สำนักกิจกำรนักศึกษำ
4. งานด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2551 ศูนย์วัฒนธรรมมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ ได้รับกำรจัดตั้งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
วัฒนธรรมแห่งชำติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่บำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภำพ ดังนั้น ศูนย์วัฒนธรรมฯ จึงเป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสริมเผยแพร่และให้บริกำรแก่นักศึกษำ
และผู้สนใจทั่วไป ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ได้แก่
1. ให้บริกำรยืมหนังสือและเอกสำรทำงวัฒนธรรม
2. ให้บริกำรยืมอุปกรณ์และชุดนำฏศิลป์
3. สอนและฝึกซ้อมดนตรีไทยและนำฏศิลป์ไทย
นอกจำกนี้ ศูนย์วัฒนธรรมมหำวิทยำลัยเอเชียคเนย์ได้ทำควำมร่วมมือกับสถำบันพลังจิตตำนุภำพวัด
ธรรมมงคล โดย พระเทพเจติยำจำรย์ หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ในกำรก่อตั้ง สถำบันพลัง จิตตำนุภำพขี้
นภำยในมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2554 โดยนับเป็นสถำบันพลัง จิตตำนุภำพแห่ง ที่ 33 เรียกว่ำ
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“สถำบันพลังจิตตำนุภำพที่ 33 มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์” เปิดกำรเรียนเป็นภำค วัน เสำร์-วันอำทิตย์ ณ
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ เป็นหลักสูตร 200 ชั่วโมง (6 เดือน) ไม่เสียค่ำเล่ำเรียน ถือว่ำเป็นกำรบริกำรชุมชน
และสังคม
5. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Facility)
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ มีบริกำรด้ำนไอทีรูปแบบต่ำงๆ สำหรับนักศึกษำ
บุคลำกร และหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย สนับสนุนสำรสนเทศ เพื่องำนกำรเรียนกำรสอน งำนบริกำร
วิชำกำร งำนวิจัย งำนบริกำรเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล และงำนบริหำรจัดกำร โดยจำแนกกำรให้บริกำร ดังนี้
5.1 กำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์แก่คณะวิชำต่ำง ๆ เพื่องำนกำรเรียนกำรสอน และงำน
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
5.1.1 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 ห้อง ดังนี้
- ห้องขนำดควำมจุ 15 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
- ห้องขนำดควำมจุ 46 ที่นั่ง จำนวน 11 ห้อง
- ห้องขนำดควำมจุ 60 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
5.1.2 ห้อง SAU Media เพื่อให้บริกำรกำรถ่ำยทำวิดีโอ บริกำรสืบค้น 1 ห้อง
5.1.3 ห้องปฏิบัติกำรโครงงำน
- ห้องขนำดควำมจุ 15 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
5.2 กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษำและบุคลำกร โดยมี รำยละเอียด ดังนี้
- ภำยในมหำวิทยำลัย ผ่ำน Internet Port 350 จุด ที่ควำมเร็ว 50 Mbps
- ภำยในมหำวิทยำลัยด้วยระบบเครือข่ำยไร้สำยครอบคลุมทั้งมหำวิทยำลัย
5.3 กำรให้ บ ริ ก ำรสมำชิ ก อิ น เทอร์ เ น็ ต แก่ นั กศึ ก ษำและบุ ค ลำกร โดยนั ก ศึ ก ษำจะได้ รั บ Internet
Account ได้ทันทีหลังจำกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
5.4 กำรให้บริกำร “สำรประโยชน์คอมพิวเตอร์” (IT Counter Service) อำทิ กำรให้บริกำรสแกนภำพ
พิมพ์เอกสำร บันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี ดำวน์โหลดข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษำ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปัญหำระบบคอมพิวเตอร์และงำนระบบเครือข่ำย
5.5 กำรให้บริกำรลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบกำรลงทะเบียน ตำรำงสอน ตำรำงสอบ และผลกำร
เรียน Online ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย www.sau.ac.th
5.6 กำรให้บริกำร ATutor กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ Online (e-learning) เป็นระบบจัดกำรเนื้อหำ
กำรเรีย นรู้ท ำงเว็บเพจ (LCMS: Learning Content Management System) ที่ เว็บ ไซต์ ของมหำวิทยำลั ย
www.sau.ac.th
5.7 กำรให้ บ ริ ก ำรทดสอบมำตรฐำนควำมรู้ กำรใช้ ง ำนโปรแกรมส ำเร็ จ รู ป ชุ ด Microsoft Office
(Microsoft Office Specialist : MOS) แก่นักศึกษำซึ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ ได้รับ
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แต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรให้เป็นศูนย์ทดสอบมำตรฐำนระดับสำกล (MOS Testing Center) ทำหน้ำที่ทดสอบ
กำรใช้งำนชุด Microsoft Office ได้ทุกโปรแกรม
6. บริกำรห้องสมุดอัตโนมัติ (e-Library) มำตรฐำน ISO 9001 : 2008 โดยสำนักหอสมุดกลำงให้บริกำร
ด้ำนไอที สื่อกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และงำนวิชำกำรรูปแบบอื่น ๆ ไว้ให้บริกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคคลภำยนอก โดยจำแนกกำรให้บริกำร ดังนี้
6.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Magic Library) รองรับบริกำรยืม-คืนด้วยระบบ Barcode นักศึกษำและ
ผู้สนใจสำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำย Internet ของมหำวิทยำลัย
หรือไปที่ http://lib.sau.ac.th/opac/ โดยตรง
6.2 บริกำรฐำนข้อมูล Online และ e-Journal ผ่ำนระบบเครือข่ำย Internet ของมหำวิทยำลัย
6.3 บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น ซีดีรอม ดีวีดี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ Ipad
6.4 บริกำรห้องประชุม ขนำดควำมจุ 24 ที่นั่ง เป็นห้องเอนกประสงค์สำหรับกำรเรียนเป็นหมู่คณะหรือ
สัมมนำกลุ่มย่อย
6.5 บริกำรห้อง Internet ควำมเร็วสูง ระบบ ADSL ขนำด ควำมจุ 90 ที่นั่ง เป็นห้ องสำหรับค้นคว้ำ
และบริกำร internet
6.6 บริกำรห้องชมภำพยนตร์ 50 ที่นั่ง

การศึกษาวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการตรวจเลือก
เข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร
นักศึกษำสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักกิจกำรนักศึกษำ
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป กองทุนจะสนับสนุนและส่ง เสริม
การศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาใน 4 ลักษณะ ตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงิน ให้ กู้ยืม เพื่ อการศึ กษา พ.ศ. 2560 ได้แก่ (1) ให้ การสนั บสนุ นและส่ ง เสริม การศึก ษาแก่นั กเรียนหรื อ
นัก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ (2) ให้ ก ารสนั บสนุ น และส่ ง เสริ ม การศึ กษาแก่นั ก เรีย นหรือ นั ก ศึก ษาใน
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลงคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ (3) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นัก เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมพิเศษ (4) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่
เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยกองทุนฯ ได้มีการเปลี่ยนระบบการจัดการให้กู้ยืมแบบใหม่ เป็นระบบ
กองทุน เงิ นให้ กู้ยื มเพื่อ การศึก ษาแบบดิจิ ทัล Digital Student Loan Fund System : DSL แทนระบบ estudentloan
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จะส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาใน 3 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้
ลักษณะที่ 1 : ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2 : ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ
ลักษณะที่ 4 : ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
นักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามรวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะอื่นเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
วิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอกู้ในวันที่สมัครเรียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานระบบ DSL ผ่านทางแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect หรือ เว็บไซต์
wsa.dsl.studentloan.or.th
3. ยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงิน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL
4. ส่งเอกสารแบบคาขอกู้ยืมเงิน พร้อมแนบเอกสารประกอบการกู้ยืม ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ผู้กู้ยืมเงินทราบผลการอนุมัติจากระบบ DSL ผ่าน e-mail หรือ แอป กยศ. Connect
7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้นักศึกษาทราบ และนัดหมายกาหนดการจัดทาสัญญา
กู้ยืมเงิน และจัดทาแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ผ่านทางเว็ปไซต์แผนกทุนฯ http://scholarship.sau.ac.th
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ภาพรวมหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประจาปีการศึกษา 2565

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน
คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน
- เข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาค
การศึกษาเดียวกัน
- มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
ของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
- มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา
ลักษณะต้องห้าม
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน
- เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ประจาลักษณะเต็มเวลา
- เป็นบุคคลล้มละลาย
- เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชาระหนี้กับกองทุน
เว้นแต่จะได้ชาระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะ
- อายุ (ปีการศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมครั้งแรก)
- ระดับการศึกษา
- หลักสูตร/ประเภทสาขาและวิชา
- ประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ
- ทาประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

ลักษณะที่ 1
ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลักษณะที่ 2
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลักฯ

ลักษณะที่ 4
เรียนดีเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ


























เกรดเฉลี่ยระดับปริญญา
ตรีไม่ต่ากว่า 3.00







-










ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
อนุปริญญา/ปริญญาตรี อนุปริญญา/ปริญญาตรี
ปริญญาโท
เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
ต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
-รายใหม่ หรือรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับ ปวท./ปวส./
ปริญญาตรี/ปริญญาโท ไม่กาหนดชั่วโมง
-รายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
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ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย
- ระยะเวลาปลอดหนี้
- อัตราดอกเบี้ย
- ระยะเวลาคืนเงิน

2 ปี
1% ต่อปี
15 ปี

2 ปี
1% ต่อปี หรือ
0.75% ต่อปี*
15 ปี

1
1% ต่อปี หรือ
0.5% ต่อปี*
10 ปี

เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 , 2 , 4 มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของกองทุนฯ
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่อยู่ในเงื่อนไขฯ และขอบเขตการให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา
ค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องฯ (บาท/ราย/ปี)
โครงการพิเศษ*
คณะ /หลักสูตร/สาขาวิชา
Human Capital
ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2
ลักษณะที่ 4
ระดับปริญญาตรี
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- วิศวกรรมไฟฟ้า
70,000

- วิศวกรรมเครื่องกล
70,000

- วิศวกรรมโยธา
70,000

- วิศวกรรมอุตสาหการ
70,000

- วิศวกรรมความปลอดภัย
70,000
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
70,000
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
70,000

2. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- การบัญชี
60,000
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- การตลาดยุคดิจิทัล
50,000
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
50,000
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
50,000
- การจัดการ
50,000
- การจัดการนวัตกรรมการค้า
50,000
-
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3. คณะศิลศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- ดิจิทัลมีเดีย
4. คณะนิติศาสตร์
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง

-

60,000

-

-

70,000

-

50,000

-

-

60,000

70,000
-

-

-

-

80,000



*สาหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี สามารถขอกู้ยืมเงินค่าครองชีพ
จานวน 3,000 บาท/เดือน (36,000บาท/ปี)
*โครงการพิเศษ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โทร 02 8074500 ต่อ 383,384 มือถือ 084-6977668
Website : Scholarship.sau.ac.th E-mail : scholarship@sau.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/scholarship.sau
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ขอพึงรู
กฎเกณฑ ขอบังคับ
ในการจัดการเรียนการสอน



ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
หมวด 5
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน มีหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติ ดังนี้
(1) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน และชําระเงินทุกประเภทให้ครบถ้วนตามวัน เวลา ทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
(2) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด
จะต้องดําเนินการในระยะเวลาของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และต้องชําระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากนักศึกษาไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้อง
ขอลาพักการศึกษาให้เสร็จทันก่อนวันเริ่มสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
(3) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในกําหนด เนื่องจากมี
เหตุจําเป็น นักศึกษาสามารถขอผ่อนผันการชําระเงินได้ โดยยื่นเรื่องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยทั้งนี้จะต้องชําระ
เงินให้ครบถ้วนก่อนวันเริ่มสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้นๆ มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น และให้นักศึกษาผู้นั้นมาดําเนินการลาพักการศึกษาด้วย
(4) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน อย่างน้อย 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15
หน่วยกิต ทั้งนี้ไม่นับรวมรายวิชาไม่นับหน่วยกิต (Non-Credits: NC) รายวิชาแบบร่วมเรียน (Audit: AU) หรือ
รายวิชาเทียบโอบ (Transfer: TR)
ในกรณีที่นักศึกษามีความจําเป็นจะต้องลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียน
เกิน 15 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเขียนคําร้องพร้อมระบุเหตุผลส่งให้คณะ เพื่อขออนุมัติจากคณบดี
(5) ในการศึกษาภาคฤดูรอ้ น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(6) นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นแบบไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต ได้ ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขของ
หลักสูตร
(7) การลงทะเบียนเรียนซํ้าวิชา นักศึกษาที่ต้องเรียนซํ้าในรายวิชาใดและรายวิชานั้นไม่มีการเปิด
สอน ให้เลือกเรียนวิชาอื่นที่เทียบเคียงกันได้กับวิชานั้นในหลักสูตรนั้นๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ยกเว้นวิชาเลือกให้เรียนซํ้าในวิชาเดิมหรือวิชาเลือกอื่นก็ได้
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ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชาในแต่ละหลักสูตร และ
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษารวมทั้งเงินอื่นใดให้ครบถ้วนตามระยะเวลาเรียนที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
กรณีนักศึกษาชําระเงินตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) และไม่อนุมิติให้สําเร็จการศึกษา รวมทั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตรจนกว่านักศึกษาจะได้ชําระเงินจนครบถ้วนแล้ว
ข้อ 21 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบรายวิชาแล้ว แต่ยังค้าง
งานการค้นคว้าทดลองหรือวิทยานิพนธ์ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและชําระค่าธรรมเนียม
รักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หมวด 6
การเพิ่ม เปลี่ยน และถอนรายวิชา
ข้อ 22 การเพิ่ม เปลี่ยน และถอนรายวิชาให้เป็นไปตามกําหนดวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ใน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อ 23 การเพิ่ม เปลี่ยน และถอนรายวิชา จะต้องได้รับความเห็บชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่คณะ
กําหนด
ข้อ 24 การขอเพิ่มรายวิชาในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ให้นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชาได้โดยไม่เกิน
จํานวนหน่วยกิตรวมที่ระบุไว้ในข้อ 12(4) และข้อ 12(5) ตามลําดับ และนักศึกษาจะต้องชําระค่าลงทะเบียน
เรียนตามจํานวนหน่วยกิตที่เพิ่มด้วย ยกเว้นเป็นกรณีค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ข้อ 25 การขอเปลี่ยนรายวิชาให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) การขอเปลี่ยนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน จะต้องไม่ส่งผลให้ขัดต่อข้อ 12(4)
และข้อ 12(5) ตามลําดับ
(2) การขอเปลี่ยนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีจํานวนหน่วยกิตเท่ากับรายวิชาที่ขอเปลี่ยนนักศึกษา
ไม่ต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนอีก
(3) การขอเปลี่ยนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีจํานวนหน่วยกิตมากกว่ารายวิชาที่ขอเปลี่ยน นักศึกษา
จะต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มตามจํานวนหน่วยกิตที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นเป็นกรณีค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย
(4) การขอเปลี่ยนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีจํานวนหน่วยกิตน้อยกว่ารายวิชาที่ขอเปลี่ยน นักศึกษา
จะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่เป็นส่วนต่างคืนจากมหาวิทยาลัย
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ข้อ 26 การขอถอนรายวิชาให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เมื่อนักศึกษาขอถอนรายวิชาแล้ว จะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนจากมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็น
กรณีที่คณะประกาศปิดรายวิชาเรียน และนักศึกษาไม่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ให้
นักศึกษาขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ ทั้งนี้ยกเว้นเป็นกรณีค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
(2) เมื่อนักศึกษาขอถอนรายวิชาแล้ว จะต้องมีจํานวนหน่วยกิตรวมเหลืออยู่ตามที่ระบุไว้ในข้อ
12(4)
(3) ในการคิคค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจะไม่นําหน่วยกิตของรายวิชาที่ถอนไปรวมด้วย (ผลการเรียนจะ
ไม่แสดงในใบแสดงผลการศึกษา)

หมวด 7
การศึกษาแบบร่วมเรียน
ข้อ 27 การศึกษาแบบร่วมเรียนเป็นการศึกษาของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ข้อ 28 ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาแบบร่วมเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ข้อ 29 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบบร่วมเรียน การเพิม่ เปลี่ยน และถอนรายวิชาให้ถือปฏิบัติตามหมวด
3 และหมวด 4 ของข้อบังคับนี้
ข้อ 30 การวัดผลรายวิชาที่ลงทะเบียนวิชาเรียนของการศึกษาแบบร่วมเรียนให้วัดผลโดยใช้ค่าระดับ
คะแนนเป็น S หรือ U โดยไม่นําหน่วยกิตมาใช้นับในการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และไม่นํามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย

หมวด 8
การเทียบโอนหน่วยกิต และการโอนผลงานวิจัย
ข้อ 31 การรับและเทียบโอนหน่วยกิตให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ เที ย บเท่ า ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
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(5) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิต รวม
ของหลักสูตรที่รับโอน
(6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นํามาคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
(7) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียน
เรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(8) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
(9) ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา

หมวด 9
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 32 การทําและการสอบวิทยานิพนธ์ มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติดังนี้
(1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และหลักสูตรปริญญาเอกทุกแบบ ต้องทําวิทยานิพนธ์ตาม
แนวปฏิบัติของคณะ
(2) ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) สําหรับ
นักศึกษาแต่ละคน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
คําแนะนําการเขียนวิทยานิพนธ์
(3) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยกร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้อธิการบดีพิจารณาลงนาม ทั้งนี้คณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต้องมีมติ
เห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งและเสนออนุมติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี
(4) นักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
โดยให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
(5) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(5.1) การเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อคณะ โดยได้รับ
ความเห็บชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้เป็นอํานาจของคณบดีในการพิจารณาอนุมัติ
(5.2) การเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้
นั กศึกษายื่ นคําร้องต่อคณะ และให้คณบดีพิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
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(5.3) กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พ้นสภาพจากการเป็นอาจารย์ประจํา คณะต้องเสนอให้
มี การแต่งตั้งอาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ใหม่ โดยนักศึกษาสามารถนําผลงานที่ ระบุ เจ้าของผลงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย ชื่อนักศึกษาและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่พ้นสภาพจากการเป็นอาจารย์ประจําและชื่อ
สถาบันมาใช้ประกอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ได้
(6) การสอบวิทยานิพนธ์ถือเป็นการสอบขั้นสุดท้าย ซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และ
ข้อกําหนดในแต่ละหลักสูตรบัณฑิตศึกษานั้นๆ โดยนักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อ
(6.1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะสอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาแจ้ง
ความจํานงสอบ พร้อมทั้งส่งวิทยานิพนธ์ต่อคณะและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อ่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
2 สัปดาห์
(6.2) การสอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยกร่างคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้อธิการบดีพิจารณาลงนาม ทั้งนี้ การสอบวิทยานิพนธ์ต้องมี
ประธานกรรมการและกรรมการ ครบ 3 คนเข้าสอบนักศึกษา
(6.3) การสอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยกร่างคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้อธิการบดีพิจารณาลงนาม ทั้งนี้ การสอบวิทยานิพนธ์ต้องมี
ประธานกรรมการและกรรม ครบ 5 คนเข้าสอบนักศึกษา
ข้อ 33 การทําและการสอบการค้นคว้าอิสระ มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
(1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ข ต้องทําการค้นคว้าอิสระตามแนวปฏิบัติของคณะ
(2) ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม
(ถ้ามี) สําหรับนักศึกษาแต่ละคน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหน้าที่ให้
คําปรึกษาและคําแนะนําการทําการค้นคว้าอิสระ
(3) การสอบการค้นคว้าอิสระถือเป็นการสอบขั้นสุดท้าย ซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และ
ข้อกําหนดในแต่ละหลักสูตรบัณฑิตศึกษานั้นๆ โดยนักศึกษาจะสอบการค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อ
(3.1) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะสอบการค้นคว้าอิสระ ให้
นักศึกษาแจ้งความจํานงสอบ พร้อมทั้งส่งการค้นคว้าอิสระต่อคณะและคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
อ่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
(3.2) การสอบการค้ น คว้ า อิ ส ระ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รยกร่ า งคํ าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้อธิการบดีพิจารณาลงนาม ทั้งนี้ การสอบการค้นคว้าอิสระต้องมี
ประธานกรรมการและกรรมการครบ 3 คนเข้าสอบนักศึกษา
ข้อ 34 กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแจ้งให้นักศึกษา
จัดทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระใหม่ตามคําแนะนําภายในระยะเวลาที่กําหนดให้และนักศึกษาต้องขอ
สอบต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว้และ
ลงทะเบียนสอบใหม่กับคณะ
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การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนั้น จะต้องสอบผ่านด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในกรณีที่ผลการสอบมีปัญหาให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด และให้ประธานกรรมการเป็นผู้สรุปผลการสอบ
ข้อ 35 รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 36 การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้ใช้ผลการศึกษา โดยใช้ระดับคะแนน
S หรือ U
ข้อ 37 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
(1) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การสอบการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ การสอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก นักศึกษามีสิทธิ์สอบได้ไม่เกินคนละ 2 ครั้ง
(2) กรณี ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ขั้ น สุ ด ท้ า ยหรื อ สอบการค้ น คว้ า อิ ส ระผ่ า นแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งแก้ ไ ข
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระกําหนด แล้วส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษาตามรูปแบบที่กําหนด ทั้งรูปเล่มเอกสารและในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อ
คณะ จึงจะถือว่าการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ และนักศึกษาต้องมีสภาพเป็นนักศึกษา
จนถึงวันส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
(3) กรณี นั ก ศึ ก ษาส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ์ ไ ม่ทั น ในภาคการศึ ก ษาที่
นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่าน นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไปด้วย จนกว่านักศึกษาจะส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น มิฉะนั้นจะ
ถือว่าการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่สมบูรณ์
(4) กรณีสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถขอสอบวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระใหม่ในภาคการศึกษาเดียวกันได้ โดยนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(5) กรณีขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพี่อรักษาสภาพนักศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 38 วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระและทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ เ ป็ น ของ
มหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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หมวด 10
การวัดผล และประเมินผลการศึกษา
ข้อ 39 การวัดผลการศึกษา
(1) วิธีการวัดผลการศึกษาอาจกระทําได้ โดยการสอบปลายภาคเมื่อสิ้นภาคการศึกษา การสอบ
กลางภาคการศึกษา การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา การทํารายงานจากการอ่านและค้นคว้าเอง การเขียน
วิทยานิพนธ์ การเข้าร่วมอภิปรายในชั้นเรียน หรือใช้หลายวิธีการดังกล่าวร่วมกัน
(2) การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตเป็นหลักในการวัดผลการศึกษา
รายวิชา ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้ม ดังนี้
ค่าระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ผลการศึกษา
4.00
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
A3.70
ดีมาก (Very Good)
B+
3.30
ดี (Good)
B
3.00
ดีพอใช้ (Fairly Good)
B2.70
เกือบดี (Almost Good)
C+
2.30
พอใช้ (Fair)
C
2.00
เกือบพอใช้ (Almost Fair)
C1.70
พอใช้ (Poor)
D
1.00
ใช้ไม่ได้ (Very Poor)
F
0.00
ตก (Failed)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
O
ดีเยี่ยม (Outstanding)
G
ดี (Good)
P
ผ่าน (Pass)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
(3) รายวิชาไม่นับหน่วยกิต (Non-Credits: NC) หมายถึง รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดให้ ศึกษา
เพิ่มเติม หรือรายวิชาที่อาจารย์ที่ปรึกษากําหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม ให้วัดผลโดยใช้ค่าระดับคะแนนเป็น S หรือ
U โดยรายวิชาดังกล่าวจะไม่นํามานับรวมหน่วยกิตในหลักสูตรและไม่คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(4) การให้ระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D หรือ F จะกระทําได้ในรายวิชาที่นักศึกษา
เข้าสอบ หรือมีผลงานที่ประเมินผลได้ในลําดับขั้น

74

(5) ในรายวิชาสัมมนาหรือรายวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากรายวิชาตาม (4) รวมถึงการวัดผลรายวิชาใน
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ให้ประเมินผลโดยใช้ระดับคะแนน S หรือ U และการ
วัดผลในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ให้ประเมินผลโดยใช้ระดับคะแนน O, P หรือ G
(6) นั กศึ กษาที่ได้ ค่ าระดั บ คะแนนไม่ส มบู ร ณ์ (I) ในวิชาใดยกเว้ นวิ ท ยานิ พ นธ์วิ ช าสุ ดท้ า ยหรื อ
วิชาการคับคว้าอิสระ ต้องดําเนินการตามข้อกําหนดการศึกษานั้นๆ จนได้คะแนนสมบูรณ์ก่อนวันเปิดภาคเรียน
ของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากเกินระยะเวลาที่กําหนดจะถูกปรับค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) เป็นตก (F)
(7) การขอเพิกถอนรายวิชา
(7.1) ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายในระยะเวลาของการเพิ่ม เปลี่ยน และถอนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษารายวิชาที่ขอถอนจะไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษา
(7.2) ในกรณีที่ขอเพิกถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาของการเพิ่ม เปลี่ยน และถอนรายวิชา
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ให้บันทึกระดับคะแนน W (Withdrawn) ในรายวิชาที่ขอเพิก
ถอน
การขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติเป็นการถอนรายวิชาเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(7.2.1) นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น หรือลาพักการศึกษาหลังกําหนดการเพิกถอน
(7.2.2) นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง และยังคงป่วยอยู่
จนกระทั่งถึงกําหนดการสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(7.2.3) นักศึกษาลาพักการศึกษาโดยถูกต้อง
(7.2.4) นักศึกษาถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอื่นที่มิใช่เพราะเหตุที่
กระทําผิดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเกี่ยวกับการสอบของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
(7.2.5) ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟัง และผู้สอนเห็นว่าไม่ได้ให้
ความสนใจต่อการเรียนอย่างเพียงพอ
(7.2.6) ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยผิดระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อกําหนด
ของหลักสูตร
(7.2.7) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I แล้วขอลาพักภาคการศึกษาถัดไป
(7.3) การขอเพิกถอนวิชาหลังระยะเวลาที่กําหนดสามารถกระทําได้โดยนักศึกษาจะต้องทําคํา
ร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ถ้าได้รับอนุมัติให้เพิกถอนได้ วิชาที่ขอเพิก
ถอนจะบันทึกสัญญลักษณ์ W (Withdrawn) ถ้าไม่ได้รับอนุมัติให้เพิกถอนนักศึกษาจะต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป
(7.4) การขอเพิกถอนรายวิชาใดๆ จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน
ข้อ 40 การเรียนซ้ํารายวิชา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนในรายวิชาใดตํ่ากว่า 3.00 สามารถเรียนซ้ํา
รายวิชาได้
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ข้อ 41 การสอบปลายภาคการศึกษา ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) การสอบให้ถือตามวัน เวลา และสถานที่ที่ปรากฏในตารางสอบ
(2) เหตุสุดวิสัยที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้ถือเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(2.1) ป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือของเอกชนซึ่งแพทย์ วินิจฉัยว่าไม่
สามารถมาสอบได้
(2.2) อุบัติเหตุ ให้มีหลักฐานรับรองเพื่อประกอบการพิจารณา
(2.3) อุปสมบทหน้าไฟ
(2.4) เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ให้เป็นอํานาจของคณบดี
เหตุสุดวิสัยข้างต้นให้นักศึกษาหรือตัวแทนยื่นคํ าร้องพร้อมแสดงหลักฐานและชี้แจงเหตุผ ลอัน
สมควรต่อคณะภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสอบที่ปรากฏตามตารางสอบเพี่อเสนอต่อคณบดี
(3) นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบและมีหลักฐานชัดเจน จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการศึกษา ในภาค
การศึกษาที่นักศึกษากระทําการทุจริตนั้น และให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 42 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมีดังนี้
(1) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค โดยให้คํานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยดังนี้ ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกัน จากนั้นจึงหารด้วย
จํานวนหน่วยกิตรวมทุกวิชา โดยให้มีทศนิยมสองตําแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษ ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการ
คันคว้าอิสระ วิชาปรับพื้นฐาน และวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนน S หรือ U ไม่ต้องนํามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(2) ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ มี 2 ประเภท ดังนี้
(2.1) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา (Grade Point Average of Semester: GPS
) คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดเฉพาะวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้น
(2.2) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Total Grade Point Average: GPA) คือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยที่คิดจากวิชาที่เรียน เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน การคิดคะแนนเฉลี่ย
สะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาให้คิดเฉพาะจํานวนหน่วยกิตในวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 43 การวิทยาทัณฑ์ นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00 ต้องทําวิทยาทัณฑ์ไว้ ใน
ระหว่างวิทยาทัณฑ์ ถ้าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาถัดไปต่ํากว่า 3.00 ให้นักศึกษาพ้นสภาพ
นักศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมถึงการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย
ข้อ 44 การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
(1) นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
(2) นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีสิทธิ์เข้าทดสอบภาษาต่างประเทศ ผู้สอบผ่านการ
ทดสอบถือว่ามีคุณสมบัติตาม (1) และไม่ต้องเข้าเรียนภาษาต่างประเทศตาม (3)
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(3) นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ต าม (2) ต้ อ งเข้ า เรี ย น
ภาษาต่างประเทศ และต้องสอบผ่านวิชานั้น จึงถือว่ามีคุณสมบัติส่วนหนึ่งครบตามความต้องการของหลักสูตร
โดยการวัดผลวิชาภาษาต่างประเทศให้ใช้ค่าระดับคะแนนเป็น S หรือ U และไม่นํามานับรวมหน่วยกิตใน
หลักสูตร
(4) เกณฑ์ ก ารผ่ า นของการสอบข้ อ สอบมาตรฐานภาษาต่ า งประเทศให้ ทํ า เป็ น ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 45 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดจึงจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ โดยการสอบวัดคุณสมบัติมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
(1) นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่าน ก่อนการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
(2) การสอบวัดคุณสมบัติทําได้ด้วยการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบปากเปล่า
(3) ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร จํานวน 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์บัณฑิตที่เชี่ยวชาญในสาชาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
(4) ให้ ค ณะจั ด ให้ มี ก ารสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งน้ อ ยปี ก ารศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
(5) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจะให้ผลการสอบเป็น S ต้องมีมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง
(6) กรณีสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ในภาคการศึกษา
เดียวกันได้โดยนักศึกษาจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(7) กรณีขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพี่อขอสอบวัด
คุณสมบัติหรือลงทะเบียนเพี่อรักษาสภาพนักศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 46 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
โท แผน ข มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้ อ งสอบผ่ า นวิ ช าบั ง คั บ และรายวิ ช าอื่ น ๆ ยกเว้ น วิ ช าการค้ น คว้ า อิ ส ระตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
(2) การสอบประมวลความรู้ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบปากเปล่าตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
(3) ในกรณีการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน ให้คณบดีแต่งตั้งผู้ออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ
ประมวลความรู้ ที่ เ ชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น โดยความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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(4) ในกรณีการสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์บัณฑิตที่
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันโดยให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้จะให้ผลการสอบเป็น S ต้องมีมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง
(5) ให้คณะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้อย่างน้อยปีการศึ กษาละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
(6) กรณีสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถขอสอบประมวลความรู้ใหม่ในภาคการศึกษา
เดียวกันได้โดยนักศึกษาจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(7) กรณีสอบประมวลความรู้ใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพี่อขอสอบ
ประมวลความรู้หรือลงทะเบียนเพี่อรักษาสภาพนักศึกษา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 47 ให้งานทะเบียนและวัดผล เป็นผู้ดําเนินการประมวลผลและรายงานผลการศึกษา

หมวด 11
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ข้อ 48 นักศึกษาแต่ละระดับจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
(2) ปริญญาโท
(2.1) แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่ วนหนึ่งของวิ ทยานิ พนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(2.2) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
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นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(2.3) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(3) ปริญญาเอก
(3.1) แบบ 1 สอบผ่ า นภาษาต่ า งประเทศอย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทํา
วิทยานิพนธ์เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ ที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รบั การยอมรับให้ตีพิมพ์ในแหล่งตีพิมพ์ ดังนี้
สําหรับวิทยานิพนธ์ในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งต้องไม่
อยู่ใน List of predatory publishers and journals หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอ
ฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full Paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ (Proceeding)
ดังกล่าว อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งนี้ ต้องมี 1 เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ขึ้นไป หรือได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องได้รับ
การตีพิม พ์หรืออย่างน้อยได้ รับการยอมรั บ ให้ตีพิม พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุ ณภาพตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน List of predatory publishers and journals ไม่น้อยกว่า 1 บทความ
(3.2) แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํา
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้ อย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ ข อทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เ สนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
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คณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในแหล่งตีพิมพ์ ดังนี้
สําหรับวิทยานิพนธ์ในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งต้องไม่
อยู่ใน List of predatory publishers and journals หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอ
ฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full Paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ (Proceeding)
ดังกล่าว อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งนี้ ต้องมี 1 เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ขึ้นไป หรือได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สําหรับ
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งต้องไม่
อยู่ใน List of predatory journals and publishers ไม่น้อยกว่า 1 บทความ
ข้อ 49 การให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่ได้ยื่นจํานงขอรับปริญญาที่มีคุณสมบัตรครบตามข้อ 48 และมีความประพฤติดีต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หมวด 12
การลาพักการศึกษา และการพ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ 50 การลาพักการศึกษา ให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
(1) นั กศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนตามปกติแ ล้ว และมีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น สามารถกระทําได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคการศึกษา โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณบดี
(2) เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรด้วย เว้นแต่เป็นกรณีถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
(3) การลาพักการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในทุกภาคการศึกษาที่ขอลา
พักการศึกษา เพี่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน เรียนและ
ชําระเงินไปก่อนแล้ว นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาอีก
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ข้อ 51 การพ้นสภาพนักศึกษา มีกรณีดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกหรือพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 43
(3) ถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากมหาวิทยาลัย
(4) ไม่ลงทะเบียนเรียน และไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมิได้ลาพักการศึกษา หรือดําเนินการตามข้อ 19(2)
(5) ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 8 ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพัก
การศึกษา รักษาสภาพนักศึกษา หรือถูกพักการศึกษาด้วย
(6) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.50
(7) ได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาแล้ว
(8) ไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ในการสอบครั้งที่ 2
(9) กระทําผิดกฎหมายอาญาจนต้องโทษคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดอันเกิดจากความประมาท

หมวด 14
การเพิกถอนปริญญา
ข้อ 54 มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ําซ้อนกับงานของผูอ้ ื่น หรือ
การจ้างทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือการตีพิมพ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ หรือส่วนหนึ่งของเอกสารดังกล่าวเพื่อขอสําเร็จการศึกษาในวารสารที่มุ่งเน้นผลกําไรด้านธุรกิจยิ่งกว่า
การเป็นวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ (Predatory Publishers)
ในกรณีพบว่ามีการคัดลอกมีการซ้ําซ้อนกับงานของผู้อื่นหรือมีการจ้างทําวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือมีการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของเอกสาร
ดังกล่าวเพื่อขอสําเร็จการศึกษาในวารสารที่มุ่งเน้นผลกําไรด้านธุรกิจยิ่งกว่าการเป็นวารสารทางวิชาการที่มี
คุณภาพ (Predatory Publishers) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาถอดถอนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระฉบับนั้น
ข้อ 55 สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไป
แล้ว ตามกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้สําเร็จการศึกษาผู้นั้นไม่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
หรือผู้สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ได้สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ การเพิกถอนปริญญาให้มีผลตั้งแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น
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(2) วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของเอกสารดังกล่าวเพื่อขอสําเร็จ
การศึกษาได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มุ่งเน้นผลกําไรด้านธุรกิจยิ่งกว่าการเป็นวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ
(Predatory Publishers) ทั้งนี้ การเพิกถอนปริญญาให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเพิกถอน

หมวด 15
บทเฉพาะกาล
ข้อ 56 ให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ถึง 2562 อยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2562 ต่อไป

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
หมวด 4
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในแต่ละภาค
การศึกษาตามระยะเวลามหาวิทยาลัยกําหนด
(2) การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนได้ ไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียนในภาคฤดู
ร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(3) การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากข้อ (2) อาจทําได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
(4) การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและถ้ารายวิชาใด มี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องศึกษาก่อน (Pre – requisite) ซึ่งได้กําหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องศึกษา
ปฏิบัติตามข้อกําหนดนั้นก่อน หรือได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้นๆ
(5) นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 1 สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน จะไม่มีสิทธิศึกษาในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเป็นสุดวิสัย ต้อง
ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
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ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา
(1) นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเลือกจะลงทะเบี ยนเรียนวิ ชานั้นซ้ําอี กหรื อลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาอื่นแทนก็ได้
(2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยศึกษามาเฉพาะในรายวิชาที่สอบได้ระดับคะแนน
ต่ํากว่า C เท่านั้น และไม่นําหน่วยกิตมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

หมวด 5
การเพิ่มรายวิชาและการเพิกถอนรายวิชา
ข้อ 14 การเพิ่มรายวิชาและการเพิกถอนรายวิชา
(1) การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
(2) การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระทําได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
3 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การขอเพิกถอนรายวิชาภายในกําหนดนี้จะไม่
บันทึกในรายงานผลการศึกษา
(3) การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ (2) จะต้องทําคําร้องขออนุมัติเป็น
กรณีพิเศษจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย และต้องได้รับอนุมัติให้เพิกถอนก่อน วิชาที่ขอเพิกถอนจะ
บันทึกสัญลักษณ์ W ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาจะต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป
(4) การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชาทุกกรณี จํานวนหน่วยกิตที่เหลือจะต้องไม่ขัดกับจํานวน
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
(5) กรณีการขอเพิ่มรายวิชาและการเพิกถอนรายวิชาไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้นให้อยู่ในดุลย
พินิจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณา

หมวด 6
การวัดผลการประเมินผลการศึกษา และการจัดสถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 15 การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาจะใช้การประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษร
ตามค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
(1) ผลการสอบของแต่ละสาขาวิชาแบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
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B
C+
C
D+
D
F

ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Almost Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failed)

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

การให้ F ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
(1.1) นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
(1.2) นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ
(1.3) นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
(1.4) นักศึกษาถูกตัดสินว่าทําผิดระเบียบการสอบ
(2) นอกจากระดับทั้ง 8 ดังกล่าวในข้อ (1) แล้ว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงได้
ด้วยสัญลักษณ์ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนน ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
W
เพิกถอนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with Permission)
S
ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory)
U
ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
X
ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา (No Report)
V
ผู้ร่วมฟังคําบรรยาย (Visitor)
(2.1) การให้ w จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้โดยพิจารณา
จากกรณี ดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น หรือลาพักการศึกษาหลังกําหนดการเพิกถอน
(2) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(3) นักศึกษาป่วยในวันที่ต้องสอบรายวิชานั้น และได้รับอนุมัติให้เพิกถอนจากอธิการบดี
หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(4) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I แล้วขอลาพักภาคการศึกษาถัดไป
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(2.2) การให้ S จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือรายวิชาที่คณะเห็นว่า ไม่
สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน ทั้งนี้ผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานั้นจะต้องอยู่ใน
เกณฑ์ผ่าน
(2.3) การให้ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาเรียนที่กําหนดไว้ในข้อ(2.2)แต่ผลการศึกษาของ
นักศึกษาในรายวิชานั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน
(2.4) การให้ I ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิ ชา
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษาจะทํางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ และนักศึกษาจะต้องทําการสอบและ/หรือทํางานที่กําหนดให้ทําเพิ่มขึ้นให้เสร็จ เพื่อให้อาจารย์
รายงานผลการสอบภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ Iจะเปลี่ยนเป็น
ระดับ F ไปโดยอัตโนมัติ
(2.5) การให้ P จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดให้มีการสอบหรือทํางาน
ต่อเนื่องกันมากกว่า 1 ภาคการศึกษา และยังไม่มีการสอบในรายวิชานั้น
(2.6) การให้ X จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้รายงานผลการสอบปลายภาค
(2.7) การให้ V จะกระทําให้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับ
หน่วยกิต
ข้อ 16 การประเมินผลการศึกษา
(1) การประเมินผลการศึกษา ให้กระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่และภาค
(2) การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต
ของรายวิชาในหลักสูตรที่สอบได้ระดับ A, B+, B, C+, C, D+, D และ S เท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเข้าสะสมเพียงครั้งเดียว
(3) การรวมจํานวนหน่วยกิต เพื่อให้ในการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย จะนับจากหน่วยกิต ซึ่ง
รายวิชาที่สอบได้ระดับ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จากการสอบครั้งที่ได้คะแนนที่ดีที่สุดในการคํานวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย
(4) ระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภท ซึ่งคํานวณได้ดังนี้
(4.1) ระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้คํานวณผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาตั้งหารด้วยผลรวมของหน่วยกิต
ของรายวิชาเหล่านั้น
(4.2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงการ
สอบไล่สุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาตั้งแล้ว หารด้วย
ผลรวมของหน่วยกิตของวิชาดังกล่าว ยกเว้นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนน F
ข้อ 17 สถานภาพของนักศึกษา
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(1) การจําแนกสถานภาพ จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งนี้ยกเว้นเข้าศึกษาเป็น
ปีแรกการจําแนกสถานภาพของนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
(2) สถานภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ และนักศึกษารอพินิจ
(2.1) นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
(2.2) นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 2.00

หมวด 7
การย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา หรือการย้ายรอบ
ข้อ 18 การย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา หรือการย้ายรอบของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการดังนี้
(1) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายรอบ จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะ
หรือสาขาวิชาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
(2) การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาจะกระทาได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติแต่จะต้องให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันสุดท้ายของการเพิ่มวิชาเรียนภาคการศึกษาปกติ
(3) การขอย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายรอบเวลาเรียนจะกระทําได้เพียงครั้งเดียวในระหว่างการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(4) นักศึกษาที่ขอย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชาจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีของคณะเดิมที่นักศึกษาสังกัดและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีของ
คณะที่ขอย้ายเข้าในกรณีที่ย้ายคณะ
(5) การขอย้ายคณะ หรือย้ายสาขาวิชาจะดําเนินการตามช่วงเวลาที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษาและมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(6) การเทียบรายวิชาต้องเป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือค่าระดับเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะหรือ
สาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า
(7) การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณทั้งรายวิชาที่ย้ายโอนมาจากสาขาวิชาเดิมและ
รายวิชาที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาใหม่
(8) กรณี ก ารขอย้ า ยคณะ หรื อ สาขาวิ ช าไม่ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ข้ า งต้ น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
อธิการบดี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการวิชาการ
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หมวด 8
การลาพักการศึกษา การจําหน่ายชื่อออก
ข้อ 19 นักศึกษามีสิทธิลาพักการศึกษาในระหว่างการศึกษา ดังนี้
(1) การลาพักการศึกษา เป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษาและถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้วให้ยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา
(2) นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาจะต้องมีเหตุจําเป็นอันสมควรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(2.1) เจ็ บป่วยจนต้องพักรั ก ษาเป็น เวลานาน ตามคําสั่งแพทย์ โดยมี ใ บรับรองแพทย์ จ าก
สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
(2.2) ถูกเกณฑ์ทหาร หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
(2.3) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ๆที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ให้ ก าร
สนับสนุน
(2.4) มีเหตุจําเป็นสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ลาพักการศึกษา
(3) การขอลาพักการศึกษาครั้งหนึ่งๆ นักศึกษาจะกระทําได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
(4) นั กศึ กษาที่ได้รับอนุ มัติให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นับระยะเวลาที่ล าพักอยู่ในระยะเวลาของ
การศึกษาของหลักสูตรนั้นๆด้วย ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาเป็นเวลานาน ตามข้อ (2.1) หรือถูกเกณฑ์
ทหารหรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ตามข้อ (2.2)
(5) นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษาและไม่ได้ลงทะเบียน โดยไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัย
ทราบถึงเหตุจําเป็น เกินระยะเวลา 2 ภาคการศึกษาจะถูกจําหน่ายชื่อออก
(6) การขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(7) กรณีการลาพักการศึกษาไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
ข้อ 20 การจําหน่ายชื่อออก นักศึกษาจะถูกจําหน่ายชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาโดยใช้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมเป็นเกณฑ์ตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากว่า 1.50 ยกเว้นเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกของปีที่ 1
(2) นักศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน
(3) นักศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00 ในสี่ภาคการศึกษาติดต่อกัน
(4) นักศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาครบ 2 เท่า ของระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่สอบ
ได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00 จะถูกจําหน่ายชื่อออก
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หมวด 9
การลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบัน
ข้อ 21 การลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงกําหนดรายละเอียดว่าด้วย
การลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันดังต่อไปนี้
(1) เกณฑ์การรับนักศึกษาอยู่ในสถาบันอื่นศึกษาข้ามสถาบัน
(1.1) เป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและนอกประเทศ
(1.2) นักศึกษาต้องยื่นคําร้องพร้อมเอกสารขอลงทะเบียนข้ามสถาบันจากสถาบันต้นสังกัดต่อ
สํานักทะเบียนและประมวลผลก่อนเปิดภาคการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
(1.3) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาแล้วต้องชําระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(2) เกณฑ์การให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ศึกษาข้ามสถาบัน
(2.1) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเป็นภาคสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
และมหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น
(2.2) สถาบันการศึกษาที่จะอนุมัติให้ศึกษาข้ามสถาบันได้นั้น ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2.3) รายวิชาที่นักศึกษาจะขอศึกษาข้ามสถาบันต้องเป็นรายวิชาที่คณะเห็นสมควรและต้องไม่
ขัดต่อข้อบังคับในหลักสูตรตลอดจนนโยบายการจัดการศึกษาของคณะนั้นๆ
(2.4) นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอศึกษาข้ามสถาบันพร้อมเอกสารรับรองสถานภาพการเป็น
นักศึกษาต่อสํานักงานคณะต้นสังกัดก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
(2.5) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาข้ามสถาบันได้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
ลงทะเบียนของสถาบันนั้น ๆ
(3) รายวิชาที่สามารถศึกษาข้ามสถาบันได้ต้องเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหา
สาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
(4) มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเรื่องผลการศึกษากับสถาบันที่ศึกษาข้ามสถาบันโดยตรงและให้มีการ
บันทึกผลการศึกษาในทุกกรณี
(5) กรณีการลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติขั้นต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
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หมวด 10
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
ข้อ 22 นักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยเฉพาะการศึกษาในระบบจะเป็นการเทียบ
วิชาและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ย แบ่ ง
ออกเป็นสองประเภท คือการเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ และการขอศึกษาปริญญาที่สอง ส่วนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนรู้และให้หน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาในระบบ
การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนําผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยที่สั่งสมไว้มาประเมินเพื่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบนี้ ไม่รวมถึงการเทียบโอนผลการเรียนอันเนื่องมาจากการ
ย้ายหรือเปลี่ยนระหว่างคณะหรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน หมายถึง ระบบที่สถาบันอุดมศึกษาประเมินค่าและอนุมัติ
เทียบโอนหน่วยกิตให้นักศึกษาที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การเรียนรู้
ของตนเอง พร้อมทั้งมีเอกสารซึ่งแสดงว่าบุคคลนั้นมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามสมรรถนะที่กําหนดไว้ในรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาของหลักสูตร
การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีการยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษาการวัด และประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาโดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ
ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ
(1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
(1.1) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย
(1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(2) ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์หรือสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
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(3) กรณีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ (1) และ
(2) ให้คณะกรรมการเทียบโอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ กําหนดคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้
เทียบโอนผลการเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้
(1.2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมาสู่การศึกษาใน
ระบบของมหาวิทยาลัย
(1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป และผ่าน
กระบวนการคัดเลือกและสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว
(2) ต้องมีนัยสําคัญในด้านประสบการณ์จากการทํางานและประสบการณ์ชีวิต
(3) ผ่านการรับรองการฝึกอบรมจากหน่วยงานโดยผ่านการประเมินจากมหาวิทยาลัย
(2) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ
(2.1) การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
(1) เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ เที ย บเท่ า ที่
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ
แต้มคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าหรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรที่ได้รับโอน
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ารายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนได้
(6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นํามาคํานวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(7) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
(8) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
(2.2) หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การ ศึกษาในระบบ
(1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยที่ผู้ขอเทียบต้องการ
(2) การเทียบประสบการณ์จากการทํางาน ต้องคํานึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
เป็นหลัก
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(3) วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อนเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเทียบโอน
นําเสนอผ่านคณะกรรมการวิชาการโดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(4) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสําหรับรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี จึงจะให้จํานวนหน่วยกิต ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มีการนํามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือ
คํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(5) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ได้แก่
- หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Test)
- หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CE” (Credits from Exam)
- หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
ให้บันทึก “CT” (Credits from Training)
- หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก “CP” (Credits from Portfolio)
(6) การเทียบรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้หน่วยกิต ได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอ
เทียบ และใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
(3) ให้คณะกรรมการเทียบโอนดําเนินการเทียบโอนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยมาสู่การศึกษา
ในระบบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(3.1) กรณีเป็นการเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่เป็นการเทียบโอนจากรายวิชาที่ผ่านการเรียนจาก
สถาบันการศึกษา สถาบันต่างๆ และการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาเอกสารแสดงผลการเรียนรู้ และเอกสารที่อธิบายรายละเอียดการฝึกอบรมนี้ว่า
มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นปัจจุบันตามมาตรฐานในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(2) หน่วยกิตที่ขอเทียบโอนต้องมีค่าเทียบเท่ากับหน่วยกิตในรายวิชาของหลักสูตร และต้อง
ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) การเทียบโอนต้องเทียบทั้งรายวิชา จะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาไม่ได้
(4) หากคณะกรรมการเที ย บโอนเห็ น สมควรอาจจั ด ให้ มี ก ารทดสอบความรู้ โ ดย
คณะกรรมการเทีย บโอนเป็ นผู้ ดํ า เนิ น การ เมื่ อผ่านกฎเกณฑ์ใ ห้ส่ ง ผลการทดสอบประกอบเอกสารเสนอ
มหาวิทยาลัย
(3.2) การเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่เป็นการเทียบโอนจากประสบการณ์ สามารถทําได้จากวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) ผลจากการเรียนรู้จากหน่วยงาน หรือจากที่ทํางาน
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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(3) การใช้เวลาว่าง หรืองานอดิเรก
(4) การศึกษาดูงาน
(5) การท่องเที่ยว
(6) ประสบการณ์จากการทํางาน
(7) การฝึกอบรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
(8) การฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน
(9) การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ
(10) การศึกษาเอกเทศ/การทํางานอาสาสมัคร
(11) การทํากิจกรรมและบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและอื่น ๆ
(3.3) จากการเรียนรู้ ข้อ (3.2) ให้คณะกรรมการเทียบโอนดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาเอกสารแสดงความรู้ความสามารถหรือแฟ้มสะสมงานที่ผู้ขอเทียบโอนกล่าว
อ้างว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง และแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมรายวิชาที่ขอเทียบรายวิชาเรียน
โดยมี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น ตามมาตรฐานไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องรายวิ ช าในหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
(2) หน่วยกิตที่ขอเทียบโอนต้องมีค่าเทียบเท่ากับหน่วยกิตในรายวิชาของหลักสูตร และต้อง
ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) การเทียบโอนต้องเทียบทั้งรายวิชา จะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาไม่ได้
(4) สํ าหรับวิ ชาทฤษฎี หรือวิชาที่ว่าด้ วยหลักการของแต่ละหลักสูตรต้องมี การทดสอบ
ความรู้โดยคณะกรรมการเทียบโอนและผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ให้ดําเนินการตามข้อ (3.1) วรรคสองต่อไป
(4) การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ และ/หรือการเทียบโอนความรู้และ
การให้หน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบได้ ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนที่กําหนดในแต่ละลักษณะ และถ้ามีการเทียบโอนหลายระบบรวมกัน
ทั้งหมดต้องไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ และใช้เวลาศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
(5) มหาวิทยาลัยจะมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอน ผลการเรียนระดับปริญญาตรีเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รวมถึงการให้คําแนะนําแก่ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน
(6) ระยะเวลา แบบฟอร์ม ขั้นตอนและค่าธรรมเนียม ในการดําเนินการให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ
(7) กรณีการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตที่ไม่เป็นไปตามนี้ ให้คณะกรรมการเทียบโอนทําความเห็น
เบื้องต้น พร้อมแนวทางในการดําเนินการผ่านคณะกรรมการวิชาการเสนอต่ออธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
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หมวด 11
การศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี
ข้อ 23 การศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี
(1) คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาที่สอง
(1.1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของแต่ละหลักสุตร
(1.2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) การศึกษาปริญญาที่สองให้ถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(2.1) ได้รบั ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีที่ขอศึกษา
ปริญญาที่สอง ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอศึกษาปริญญาที่สองยังขาดความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็
อาจกําหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้โดยให้นับหน่วยกิตต่างหากไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสม
(2.2) ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
(2.3) รายวิชาใดที่ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิมจะได้รับพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อ
ใช้ในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนไม่ได้ให้ตัดออก
(2.4) รายวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนและมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ C
(2.5) การพิ จ ารณารายวิ ช าที่ เ คยศึ ก ษามาแล้ ว ในปริ ญ ญาเดิ ม ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
(2.6) กรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า ผู้ขอศึกษาปริญญาที่สองยังขาดความรู้เบื้องต้นบาง
วิชา ก็อาจกําหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้
(2.7) การพิจารณารับหรือไม่รับนักศึกษาปริญญาที่สองนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
(3) ระยะเวลาในการศึกษาปริญญาที่สอง ไม่เกินสองเท่าของจํานวนเวลาที่กําหนดไว้ที่ต้องศึกษาใน
หลักสูตรตั้งแต่การเริ่มเรียนครั้งแรก
(4) การพิจารณาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับหมวด 10 การเทียบวิชา
และโอนหน่วยกิต
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หมวด 12
การสําเร็จการศึกษา การให้อนุปริญญา และการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
ข้อ 24 การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและปฏิบัติตามข้อกําหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(2) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.00 โดยระดับคะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะ
สาขาหรือเอกบังคับและเอกเลือกจะต้องไม่ต่ํากว่า 2.00
(3) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
(4) คุณสมบัติอื่นๆ ตามแต่ละหลักสูตรกําหนด
(5) นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
(5.1) นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคําร้องขอจบการศึกษา
(ตามแบบ ท.มออ. 06) ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(5.2) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอจบการศึก ษา ตามข้ อ (1) ให้ ถื อ ว่ า ไม่ ป ระสงค์ ที่ ข อจบ
การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษานั้ น ๆ และมหาวิ ท ยาลั ย ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ เ สนอรายชื่ อ เพิ่ ม ขออนุ มั ติ ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย
ข้อ 25 การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
(1) นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1.1) มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน นับ
เฉพาะภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนต่อจากการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตรไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
(1.2) นักศึกษาที่มีการโอนย้ายสาขาวิชาหรือคณะวิชา ให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ ปี
การศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(1.3) สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
(1.4) ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด
(1.5) ไม่เคยได้รับผลการศึกษาระดับ F หรือได้สัญลักษณ์ U หรือ WW ในรายวิชาใด
(1.6) ไม่เป็นนักศึกษาที่เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบหรือเทียบ
โอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
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(2) การให้ปริญญาเกียรตินิยมแบ่งเป็น
(2.1) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ(1) และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยไม่
เคยได้ผลการเรียนระดับ D ในรายวิชาใด
(2.2) ปริญ ญาเกียรติ นิยมอันดับสอง นั กศึ กษามีสิท ธิ์ได้รั บปริญญาเกียรตินิยมอันดั บสอง
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ (1) และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
(3) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในข้อ 2(2.1) และข้อ 2(2.2) ให้คํานวณจากรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร
ข้อ 26 การให้อนุปริญญา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับอนุปริญญาสาขาใดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆและมีจํานวนหน่วยกิตตามที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรปริญญา
ตรีของแต่ละหลักสูตร
(2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในขณะที่ขอรับอนุปริญญาไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ํากว่า 1.75
(3) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
(4) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามแต่ละหลักสูตรกําหนด
(5) นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขออนุ ป ริ ญ ญา ยื่ น คํ า ร้ อ งแสดงความจํ า นงที่ สํ า นั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล
(6) กรณีการขออนุปริญญาไม่เป็นไปตามนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท การใช้ และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง1
1. ครุยบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าแพร หรือผ้าซาตินสีดํา ยาวคลุมเข่าพอประมาณ หลังจีบ แขน
กว้าง ยาวตกข้อศอก มีผ้าแถบห้อยใต้แขนความยาวของผ้าแถบเหนือเข่าเล็กน้อย ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด มี
แถบสีขาวขนาดข้างละ 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ข้าง กลางแขนมีแถบสีน้ําเงิน กว้าง 5 เซนติเมตร ระดับปริญญาตรี
1 แถบ มีผ้าคล้องคอตามแบบครุยปริญญาสากล ด้านในเป็นแพรสีทอง ด้านนอกเป็นผ้ากํามะหยี่ หรือผ้ามอง
ตากูสีฟ้าขอบในขลิบด้วยแพรสีน้ําเงินกว้าง 2 เซนติเมตร รอบนอกขลิบด้วยแพรสีทองกว้าง 2 เซนติเมตร ไม่มีหมวก
2. ครุยมหาบัณฑิตเช่นเดียวกับครุยบัณฑิต กลางแขนมีแถบสีน้ําเงินกว้าง 5 เซนติเมตร จํานวน 2 แถบ
3. ครุยดุษฎีบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต กลางแขนมีแถบสีน้ําเงินกว้าง 5 เซนติเมตร จํานวน
3 แถบ
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4. ความหมายของสีต่าง ๆ
สีฟ้า
หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
สีแดงเลือดหมู หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
สีเหลือง หมายถึง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สีขาว
หมายถึง
คณะนิติศาสตร์
5. ครุยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าทึบสีดํายาวเหนือ ข้อเท้าประมาณ 15
เซนติเมตร หลังจีบ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเข้มกว้าง 6 เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอด
ด้านหน้าทั้งสองข้าง แขนเสื้อจีบปลายบานยาวระดับข้อมือ ผ้าคล้องคอด้านนอกทําด้วย กํามะหยี่สีเหลืองทอง
มีแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเข้ม กว้าง 8.5 เซนติเมตร และพลิกเป็นขลิบด้านในกว้าง 1 เซนติเมตร มีแถบกํามะหยี่สี
น้ําเงินเข้ม กว้าง 4 เซนติเมตร จํานวน 4 แถบ ติดเรียงกันแต่ละแถบห่างกัน 2 เซนติเมตร มีเข็มวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยติดกึ่งกลางผ้าคล้องคอ
6. ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์
ผู้อํานวยการสํานัก เช่นเดียวกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย แต่มีแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเข้ม กว้าง 6 เซนติเมตร
เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง มีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทองกว้าง 2 เซนติเมตรอยู่ตรงกึ่งกลางของ
สาบแต่ละด้าน
7. ครุยนายกสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสํานัก แต่มีสายสร้อยทําด้วยโลหะสีทองห้อยลงมาจากบ่าทั้งสองข้าง
และมีเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยรัศมีล้อมรอบประดับอยู่ที่กึ่งกลางของสายสร้อยเหนือไหล่
ทั้งสองข้างประดับด้วยโบว์สีขาว
8. ครุยอธิการบดี เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสํานักแต่มีสายสร้อยทําด้วยโลหะสีเงินห้อยลงมาจากบ่าทั้งสองข้าง และมีเข็มวิทย
ฐานะของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยรัศมีล้อมรอบประดับอยู่ที่กึ่งกลางของสายสร้อยเหนือไหล่ ทั้งสองข้าง
ประดับด้วยโบว์สีขาว
9. เข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นโลหะสีทอง รูปร่างเป็นวงกลม โดยมีเส้นรอบวงบางๆ
เป็นเส้นนอกสุด และถัดเข้ามาเป็นเส้นรอบวงหนา ห่างจากเส้นรอบวงหนามีเส้นรอบหนา และเส้นรอบวงบางอีก
อย่างละเส้นภายในเนื้อที่ของเส้นรอบวง ตอนบนเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ ” ตอนล่ า งเป็ น ชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ภาษาอั ง กฤษ “SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY” ระหว่ า งชื่ อ
ภาษาไทยกับชื่อภาษาอังกฤษ ทางด้านซ้าย เป็น พ.ศ. 2516 ทางด้านขวาเป็นค.ศ. 1973 เนื้อที่ตรงกลางของ
วงกลมมีรูปแผนที่ประเทศไทย ล้อมด้วยภูมิภาคบางส่ ว นของประเทศต่ างๆเช่น พม่ า เวียดนามเหนือ
เวียดนามใต้ กัมพูชา มาเลเซีย และพื้นที่บางส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดีย
10. การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ใช้ตามประเพณีปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย

96

นักศึกษาพิเศษ2
นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
ก. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากได้
รับการเสริมความรู้พื้นฐานก่อน ก็อาจศึกษาต่อได้ จึงให้อยู่ในสภาพนักศึกษาทดลองเรียนในรายวิชาต่าง ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข. บุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาวิชาบางรายวิชา เพื่อเสริมสร้างระดับความรู้ของตนให้สูงขึ้น
ข้อ 1. การลงทะเบียน
1.1 นักศึกษาพิเศษ ที่เป็นนักศึกษาทดลองเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิต
1.2 นักศึกษาพิเศษทีเ่ ป็นบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาวิชาบางรายวิชาต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 2. การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิเศษในรายวิชาต่าง ๆ ให้ใช้เกณฑ์การวัดผลการศึกษาเดียวกับ
นักศึกษาปกติ
ข้อ 3. สภาพนักศึกษา
3.1 สภาพการเป็นนักศึกษาพิเศษ ให้เป็นได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึก ษา
ติดต่อกันทั้งนี้ไม่รวมถึงภาคการศึกษาฤดูร้อน
3.2 นักศึกษาพิเศษ จะต้องได้คา่ ระดับเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิเป็น
นักศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาถัดไปได้
3.3 การเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาพิเศษ เป็นนักศึกษาปกติได้นั้น จะต้องผ่านการสอบคัดเลือก และมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 4 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
นักศึกษาพิเศษเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาปกติแล้ว สามารถนําเอารายวิชาที่ได้รับจากการศึกษามา
เที ย บวิ ช าเรี ย นและเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในคณะและสาขาวิ ช าต่ า งๆ ได้ ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
พ.ศ. 2547
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ข้อ 5. นักศึกษาพิเศษ ไม่มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
5.1 ขอให้นับค่าระดับคะแนนวิชาซึ่งตนได้ศึกษา เป็นค่าระดับคะแนนส่วนหนึ่งในหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง ยกเว้นนักศึกษาพิเศษที่เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาปกติได้แล้ว อาจขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเทียบวิชา
เรียนและโอนหน่วยกิตให้ได้
5.2 ขอรับการยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารหรือเข้าศึกษาวิชาทหาร
ข้อ 6. อัตราค่าบํารุงค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ข้อ 7. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาตามระเบียนนี้ ในกรณีที่มีปัญหาให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด

นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร3
“ นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร” หมายถึง บุคคลทั่วไปไม่จํากัดเพศ วัย และวุฒิการศึกษา
“ สัมฤทธิบัตร ” หมายถึง เป็นการให้บริการทางวิชาการหรือฝึกอบรมที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สามารถนําไปยกระดับคุณภาพชีวิตโดยไม่จํากัดวัยและวุฒิการศึกษา
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลที่สนใจศึกษาเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพสามารถนําไป ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อเพิ่มวิทยฐานะ สามารถนําความรู้ที่สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ จากสัมฤทธิบัตรมาเทียบโอน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้เมื่อมีคุณสมบัติครบเป็นนักศึกษา
ข้อ 2 คุณสมบัติของนักศึกษา
2.1 บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาวิชาบางรายวิชา เพื่อเสริมสร้างระดับความรู้ของตนให้สูงขึ้น
2.2 ไม่กําหนดวุฒิการศึกษา เพศ อายุ
ข้อ 3 การลงทะเบียนเรียน
3.1 ให้เป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 ในกรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จะลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรรวม
กับการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ข้อ 4 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ใช้เกณฑ์การวัดผลการศึกษา ดังนี้
4.1 ผู้ที่ได้รับผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผลการศึกษาผ่านเป็นตัวอักษร S
4.2 ผู้ที่ได้รับผลการประเมินต่ํากว่าร้อยละ 60 ถือว่าผลการศึกษาไม่ผ่านเป็นตัวอักษร U
ในกรณีซึ่งจะนํานักศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษาในใบรายงานผล
การศึกษาเป็น CT = (credits from training)
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ข้อ 5 สถานภาพของนักศึกษา
สถานภาพของนักศึกษาให้มีอายุตลอดระยะเวลาที่มีการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ
ข้อ 6 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติแล้วสามารถนํารายวิชาที่ได้รับ
จากสัมฤทธิบัตรมาเทียบวิชาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะและ
สาขาวิชาต่างๆได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2547
ข้อ 7 นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรไม่มีสิทธิ ดังนี้
7.1 ไม่มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
7.2 ไม่มีสิทธิยื่นการขอยกเว้นการตกลงเลือกเข้ารับราชการทหารหรือนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ 8 อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของโครงการสัมฤทธิบัตรให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ข้อ 9 กรณีคณะ/หลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธการบดีเ ป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด

ระเบียบปฏิบัติในการสอบ4
เพื่อให้การสอบดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จึง
กําหนดระเบียบปฏิบัติในการสอบ ดังนี้
1. นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าสอบ ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ ครบตามขั้นตอนที่กําหนด และ
มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ๆ ตามประกาศของคณะหรือสาขาวิชา
2. การเข้าห้องสอบ นักศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้
2.1 แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2 มาถึงสถานที่สอบก่อนกําหนดเวลาเริ่มสอบ ควรดูแผนผังที่นั่งสอบให้เรียบร้อย และต้องแสดง
บัตรประจําตัวนักศึกษาในขณะเข้าห้องสอบ ทุกครั้ง
2.3 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาที่กําหนด และหลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที เว้นแต่มีเหตุอันสมควร
และได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ
2.4 ห้ามนําเอกสารวัสดุสิ่งของและเครื่องมือสื่อสารตลอดจนเครื่องคํานวณเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
เว้นแต่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ได้มีคําสั่งอนุญาตไว้ในข้อสอบ
3. การปฏิบัติตนในระหว่างเวลาสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1 ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ

99

3.2 นักศึกษาต้องนั่งตามที่จัดไว้ให้ ห้ามเคลื่อนย้ายหรือลุกจากที่นั่งสอบ หากมีข้อสงสัย หรือมี
ความประสงค์อื่นใดให้ยกมือแจ้งผู้ควบคุมการสอบ
3.3 นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ นักศึกษาเข้าสอบ (ม.อ.อ.005) ตามที่ผู้ควบคุมการสอบ
จัดเตรียมให้มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ
3.4 ห้ามนักศึกษาพูดคุยกัน ถาม หรือส่งอาณัติสัญญาณ ส่งคําตอบให้กันหรือทําข้อสอบแทนกัน
ตลอดจนทําความรําคาญต่อผู้นั่งข้างเคียง
เมื่อผู้ควบคุมการสอบว่ากล่าวตักเตือนสิ่งใด นักศึกษาต้องเชื่อฟัง ห้ามขัดขืนหรือโต้แย้งหรือ
แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ทั้งสิ้น นักศึกษา ผู้ใดฝ่าฝืนไม่เชื่อฟัง ผู้ควบคุมการสอบมีสิทธิสั่งให้ออกจากห้อง
สอบได้ทันที
3.5 ผู้ควบคุมการสอบมีอํานาจตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทําการทุจริตในการสอบ
ได้
3.6 เมื่อนักศึกษาทําข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่กําหนดให้ส่งกระดาษคําตอบ และอื่น ๆ ที่ต้องส่งคืน ตาม
คําสั่งที่ระบุบนกระดาษคําถาม มอบให้ผู้ควบคุมการสอบจึงออกจากห้องสอบได้
3.7 เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาสอบ นักศึกษาต้องหยุดเขียนคําตอบ และส่งกระดาษคําตอบและอื่น ๆ
ที่ต้องส่งคืนตามคําสั่งที่ระบุในข้อสอบมอบให้ผู้ควบคุมการสอบทันที
3.8 เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องไปให้พ้นบริเวณห้องสอบโดยเร็วห้ามส่งเสียงทําความ
รําคาญให้แก่ผู้ที่กําลังสอบ หรือส่งอาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ทําการสอบมาแล้ว ให้ผู้ที่อยู่ในห้องสอบ
4. การทุจริตในการสอบ หมายถึงการกระทําในกรณีต่อไปนี้
4.1 นักศึกษานําเอกสารอื่นเข้าห้องสอบ นอกเหนือจากที่ผู้คุมสอบแจกให้ ยกเว้นกรณีอนุญาตให้
นําเอกสารเข้าไป
4.2 มีข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่กําลังสอบอยู่ในสิ่งของที่นักศึกษานําเข้าสอบ หรือใน
ตัวนักศึกษา
4.3 มีเจตนาคัดลอกคําตอบของผู้อื่นหรือให้คําตอบของตนเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคําตอบของผู้อื่น
4.4 การกระทําใด ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสําหรับการตอบข้อสอบ โดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ
กฎเกณฑ์และวิธีการสอบตามปกติวิสัย
5. บทลงโทษในกรณีทุจริต
5.1 ให้ปรับตก (F) ในรายวิชานั้น หรือ
5.2 ให้ปรับตก (F) ในรายวิชานั้น และให้พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ
5.3 พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
6. ขั้นตอนการพิจารณาลงโทษนักศึกษา มีดังนี้
6.1 ผู้ควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐานการทุจริต บันทึกลงในแบบพิมพ์ ทุจริตการสอบพร้อมแยก
กระดาษหรือสมุดคําตอบเสนอประธานศูนย์อํานวยการสอบ
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6.2 ให้ผู้ควบคุมการสอบแจ้งนักศึกษาที่ถูกชี้ประเด็นว่ามีมูลความผิดในการทุจริตออกจากห้องสอบ
และพบประธานศูนย์อํานวยการสอบเพื่อให้ปากคํา
6.3 ให้ประธานศูนย์อํานวยการสอบ นําเสนอหลักฐานและข้อมูลการทุจริตต่อคณะกรรมการอํานวยการ
สอบ
6.4 คณะกรรมการอํานวยการสอบ ประชุมพิ จารณาโทษตามลั กษณะการทุจริ ต ข้อ 5 แล้วเสนอ
อธิการบดีเพื่ออนุมัติ
6.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงโทษแล้ว ให้หัวหน้าแผนกวินัยนักศึกษาเชิญนักศึกษา และ / หรือผู้ปกครอง
มารับทราบผลการตัดสินลงโทษพร้อมลงชื่อรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแจ้งชื่อผู้ทุจริตการสอบต่อผู้อํานวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล และคณบดีที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป

เกณฑ์การให้ทุนการศึกษา5
กําหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ดังนี้
1. ลักษณะของทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1.1 ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษา 100%
1.2 ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษา 50%
1.3 ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 100%
1.4 ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 50%
2. ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์หรือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้มีฐานะยากจน หรือ
2.2 ผู้ที่สร้างหรือสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย หรือ
2.3 ผู้ที่มีผลการเรียนดี หรือดีเด่น หรือ
2.4 ทุนสนับสนุนการศึกษา
2.4.1 ผู้เป็นบุตรหลานคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว หรือ
2.4.2 ผู้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือ
2.4.3 ผู้เป็นบุตรธิดาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.5 ผู้ที่มีหน่วยงานราชการได้ขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน หรือ
2.6 ผู้เป็นพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, สมาชิกสภาท้องถิ่น
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3. การดําเนินการ
3.1 ให้คณะกรรมการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่ 106/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การให้ ทุ น การศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2559 เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาผู้ ที่
เหมาะสมที่จะเป็นผู้รับทุนการศึกษา
3.2 การดํ าเนิ นการตามข้ อ 3.1 ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ข ้อ 1 ข้อ 2 และหลั กเกณฑ์ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยทุนการศึกษาต่าง ๆ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามบันทึกนี้ สําหรับทุนสนับสนุนการศึกษาตามข้อ 2.4
เมื่อมีการพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป กรณีที่มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาให้ใช้งบประมาณ
จากทุนมูลนิธิหรืองบประมาณกลางของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.3 เมื่อมีการดําเนินการตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 เป็นยุติแล้วให้คณะกรรมการนําข้อพิจารณาเสนอ
อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.4 การดําเนินการตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประการใด ให้คณะกรรมการนําเสนออธิการบดีพิจารณาชี้ขาด
อธิการบดีพิจารณาชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือเป็นสิ้นสุด

บทลงโทษนักศึกษา6
ด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีนโยบายป้องกันการกระทําผิดวินัยของนักศึกษา และสอดคล้องกับ
มาตรการของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษากํากับดูแลความประพฤติของนักศึกษา
เพื่อให้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียว ดังนี้
1. ความผิดต่อไปนี้ ตัดคะแนนความประพฤติ 5-10 คะแนน
1.1 แต่งกายผิดข้อกําหนดที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
1.2 ไว้หนวดเคราและผมยาวเกินสมควร
1.3 สูบบุหรี่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
1.4 ใช้หรือหยิบหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การสอนการฝึกงานที่จัดไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต
1.5 นําเอาวัตถุประดิษฐ์ เครื่องใช้อุปกรณ์การสอนการฝึกงาน หรือสิ่งที่ตนประดิษฐ์ขึ้นออกจาก
ห้องปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ความผิดต่อไปนี้ ตัดคะแนนความประพฤติ 10-20 คะแนน
2.1 กล่าววาจา หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อบุคคลทั่วไปในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือผู้ผ่านไปมา
2.2 แต่งเครื่องแบบนักศึกษาเข้าไปในสถานที่ไม่สมควร เช่น บ่อนการพนัน โรงสุรา หรือ บาร์
โรงหญิงโสเภณี
3. ความผิดต่อไปนี้ ตัดคะแนนความประพฤติ 20-40 คะแนน
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3.1 แสดงกิริยาวาจาอันลบหลู่หรือไม่เคารพครู อาจารย์
3.2 ชักชวนหรือพยายามก่อกวนให้เพื่อนักศึกษาแตกความสามัคคี
3.3 ก่อการวิวาททั้งภายในและภายนอกหาวิทยาลัย
3.4 ทําลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือของผู้อื่นโดยเจตนา
3.5 การเล่นพนันในบริเวณมหาวิทยาลัย
3.6 นําหรือเสพเครื่องดองของเมา หรือสิ่งเสพติดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
3.7 ก่อความเสียหายใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
4. ความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระทําผิดต่อวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง ให้พักการศึกษา หรือตัดสิทธิ
เข้าสอบ หรือรอรับการอนุมัติปริญญามีกําหนดไม่เกินสองปีการศึกษา เช่น
4.1 การวิวาททั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีหรือไม่มีอาวุธพกพา
4.2 การวิวาททั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บมีคําสั่งแพทย์ให้พักรักษาตัว
ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
4.3 การวิวาทโดยมีการรุมทําร้ายที่มีบุคคลร่วม ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
4.4 การวิวาทเนื่องจากการเสพสุรา
4.5 เล่นการพนัน หรือการเล่นที่ส่อไปในทางเล่นการพนัน
4.6 การกระทํ า การอื่ น ใดหรื อ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งต่ อ การเป็ น นั ก ศึ ก ษาหรื อ ต่ อ
มหาวิทยาลัย
4.7 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน
ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีกําหนด 1 ภาคการศึกษา
4.8 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกิน 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน
ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีกําหนด 2 ภาคการศึกษา
4.9 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่ถึง 100 คะแนน
ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีกําหนด 3 ภาคการศึกษา
5. ความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระทําผิดต่อวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง ให้พ้นสภาพนักศึกษา
5.1 จําหน่ายจ่ายแจกยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
5.2 พกพาอาวุธ วัตถุระเบิดต้องห้าม เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
5.3 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวกันหรือหลายครั้งรวมกันครบ 100 คะแนน
6. ความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระทําผิดต่อวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงมาก ให้ไล่ออก
6.1 ต้องโทษทางอาญา โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.2 กระทําการทุจริตอย่างร้ายแรงมาก หรือมีความประพฤติผิดเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้น ทั้งนี้หากท่านสนใจ ขอข้อมูลโดยละเอียดได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต)
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ผูบริหาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตำแหนง

ดร.พุฒิธร จิรายุส

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus)
ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Electrical Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) สาหรับผู้จบปริญญาโท จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48
หน่วยกิต
แบบ 1 (1.2) และ แบบ 2 (2.2) สาหรับผู้จบปริญญาตรี จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72
หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี แบบ 1 (1.2) และ แบบ 2 (2.2) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
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2. ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็น
ภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
3. การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1. หลักสูตรกาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2563 (24 กุมภาพันธ์ 2564)
3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2564 (29 เมษายน 2564)

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
1. นักวิจัยและพัฒนาทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
2. วิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
3. วิศวกรโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา หรือผู้บริหาร
4. ผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม
9 สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
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10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 1
ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก การวิจัยและ
พัฒนาถือเป็นสิ่ง จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีการเปิดการค้าเสรี ที่หมายถึงการถ่ายเทบุคลากรและเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว หลักสูตรจึงต้องมุ่งเน้นงานวิจัยและพั ฒนาเพื่อก่อให้เกิด องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์และ
สามารถนาพาประเทศไปสู่การแข่งขันที่ทัดเทียม และการพัฒนาประเทศในด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขา
ที่เกี่ยวข้องอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ด้วยเหตุที่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานการณ์ทาง
ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมและ สังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสู ตรไม่เพียงจะต้องมีทักษะในการท าวิจัยเพื่อก่อให้เกิดองค์ วัฒนธรรม
ความรู้ระดับสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้าแต่จะต้องมีจิตสานึกและความรับผิดชอบที่ดีต่อจรรยาบรรณเพื่อจรรโลง
สังคมและวัฒนธรรม
3. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในภูมิภาค
สร้างสรรค์งานวิจัยและการประยุกต์ที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อาเซียน
11. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
3. การบริหารจัดการ
ไม่มี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบุคลากรนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ขั้นสูง
สามารถดาเนินงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง และวิศวกรรมระบบควบคุม ได้อย่างลึกซึ้งและมีคุณภาพ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่านการทาวิจัยระดับสูง อันส่งผล
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้า การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับพัฒนาขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อลด
การนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเอง ทางเทคโนโลยีได้
บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นใน
การสร้างบุคลากรระดับสูงของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัยในขั้นสูง สามารถบุกเบิก
งานวิจัยอย่างลึกซึ้งและอิสระ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้พัฒนาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการศึกษา และผลิตบุคลากรนักวิจัยที่มีความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่
สามารถดาเนินงานวิจัยได้อย่างลึกซึ้งและมีคุณภาพ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับประเทศ
ต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เองภายในประเทศ
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สามารถนาไปประยุกต์และถ่ายทอดให้กับ
สังคมได้
3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและที่
เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษา
หนึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ ซึ่งมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 6 สัปดาห์หรือเทียบเท่า โดยมีจานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ ใน
กรณีที่มีการเปิดภาคศึกษาภาคฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปีการศึกษาเดียวกันโดยให้เป็นไปตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยข้อกาหนดต่างให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ๆ
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม – ธันวาคม หรือตามประกาศปฏิทินของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม – พฤษภาคม หรือตามประกาศปฏิทินของมหาวิทยาลัย
ภาคารศึกษาฤดูร้อน
มิถุนายน – กรกฎาคม หรือตามประกาศปฏิทินของมหาวิทยาลัย
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 21.00 น.
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา แบบ แบบ (1.1) 12 (2.1) แบบ และ แบบ (2.1) 12 (2.2) เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 มีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ และแบบ (1.1) 12 (2.1)
(1) ต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
ควบคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ วิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ วิศวกรรมการวั ด คุ ม
วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กาหนด
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2.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ และแบบ (2.1) 12 (2.2)
(1) ต้องสาเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรหรืออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว 3.25 จากระบบ 4
ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก าหนด ผู้ที่มี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิด ชอบ
หลักสูตร
ทั้งนี้วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.2 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
- ไม่มี
2.4. กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
- ไม่มี
2.5 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที ่ เ คยหรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที ่ เ ที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้ง นี้ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ 1 (1.2) และ แบบ 2 (2.2) รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1 (1.1) การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
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ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท และเลื อ กศึ ก ษาตามแบบ 1 (1.1)
ทาวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จานวน 48 หน่วยกิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ ให้คาแนะนานักศึกษา
ในการทาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการศึกษานี้เปิดให้เฉพาะผู้ ที่มีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างดีในสาขาที่ต้องการ
ศึกษา นั่นคือนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.2.1 หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี
แบบ 1 (1.2) การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ตรี และเลื อ กศึ ก ษาตามแบบ 1 (1.2) ท าวิ จั ย
วิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จานวน 72 หน่วยกิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คาแนะนานักศึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรการศึกษานี้เปิดให้เฉพาะผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างดีในสาขาที่ต้องการศึกษา นั่นคือ
นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.2.2 หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปี
แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท และเลื อ กศึ ก ษาตามแบบ 2 (2.1)
ทาวิจัยวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.2.1 หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษา
ไม่ เ กิ น 6 ปี นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นศึ ก ษาในรายวิ ช าตามหลั ก สู ต ร 12 หน่ ว ยกิ ต และลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต ซึ่งสรุปได้ดังนี้
แบบ 2 (2.1)
48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมมนา
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
แบบ 2 (2.2) การเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และเลื อ กศึ ก ษาตามแบบ 2 (2.2)
ทาวิจัยวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.2.2 หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษา
ไม่ เ กิ น 8 ปี นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นศึ ก ษาในรายวิ ช าตามหลั ก สู ต ร 24 หน่ ว ยกิ ต และลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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แบบ 2 (2.2) 72 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
9
หมวดวิชาสัมมนา
3
หมวดวิชาเลือก
12
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาใช้ระบบเลขอารบิคเจ็ดหลัก
หลักล้าน หลักแสน หมายถึง ระดับปริญญา
77xxxx หมายถึง ระดับปริญญาเอก
หลักหมื่น หมายถึง ชนิดหลักสูตร เช่น
xx0xxx หมายถึง หลักสูตรภาษาไทย
x1xxxx หมายถึง หลักสูตรนานาชาติ
x2xxxx หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาไทย
xx3xxxx หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์นานาชาติ
หลักพัน หลักร้อย หมายถึง คณะและหลักสูตร เช่น
xx10xx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสิบ หลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละหลักสูตร
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
xxxxx1x หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
xxxxx2x หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา
xxxxx3x หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบไฟฟ้ากาลัง)
xxxxx4x หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบควบคุม)
xxxxx5x หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
xxxxx6x หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 1 (1.2)
xxxxx7x หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
xxxxx8x หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 2 (2.2)
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชา
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
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(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
9 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.2)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7701011 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า*,**
3(3-0-6)
(Research Methodology in Electrical Engineering)
7701012 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง **
3(3-0-6)
(Advanced Electrical Engineering Mathematics)
7701013 การหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่**
3(3-0-6)
(Modern Optimization)
*

รายวิชาบังคับสาหรับหลักสูตร แบบ 2 (2.1) , ** รายวิชาบังคับสาหรับหลักสูตร แบบ 2 (2.2)

(3.2) หมวดวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
3 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.2)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7701021 สัมมนาทางวิศวกรรม1
1(0-3-1)
(Engineering Seminar 1)
7701022 สัมมนาทางวิศวกรรม 2
1(0-3-1)
(Engineering Seminar 2)
7701023 สัมมนาทางวิศวกรรม3
1(0-3-1)
(Engineering Seminar 3)
(3.3) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
12 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.2)
ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจ ดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกข้ามกลุ่มกันได้)
(ก) กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้ากาลัง (Power Systems)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7701031 การออกแบบระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical System Design)
7701032 วิศวกรรมคุณภาพกาลังไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Power Quality Engineering)
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7701033 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid Systems)
7701034 อภิศึกษาสานึกในระบบไฟฟ้ากาลัง
(Metaheuristics in Power Systems)
7701035 ระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับจ่ายรถไฟ
(Railway Electrification)
7701036 ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง
(Advanced Electrical Systems in Electric Vehicles)
7701037 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้ากาลัง
(Selected Topics in Power Systems)
(ข) กลุ่มวิชาระบบควบคุม (Control Systems)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
7701041 พลวัตระบบและการจาลองสถานการณ์
(System Dynamics and Simulation)
7701042 อภิศึกษาสานึกในระบบควบคุม
(Metaheuristics in Control Systems)
7701043 การออกแบบระบบควบคุมขั้นสูง
(Advanced Control System Design)
7701044 ระบบควบคุมชาญฉลาด
(Intelligent Control Systems)
7701045 เครือ่ งจักรกลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Control Machines)
7701046 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ
(Railway Signaling and Control)
7701047 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบควบคุม
(Selected Topics in Control Systems)

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

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(3.4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
(ก) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7701051 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 1)
7701052 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 2)
7701053 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 3)
7701054 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 4)
7701055 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 5)
7701056 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 6)
(ข) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.2)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7701061 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 1)
7701062 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 2)
7701063 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 3)
7701064 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 4)
7701065 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 5)
7701066 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 6)
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7701067 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 7
(Doctoral Thesis 7)
7701068 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 8
(Doctoral Thesis 8)

9(9-0-18)
9(9-0-18)

(ค) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7701071 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 1)
7701072 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 2)
7701073 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 3)
7701074 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 4)
7701075 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 5)
7701076 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 6)
(ง) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.2)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7701081 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 1)
7701082 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 2)
7701083 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 3)
7701084 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 4)
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7701085 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
(Doctoral Thesis 5)
7701086 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
(Doctoral Thesis 6)
7701087 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 7
(Doctoral Thesis 7)
7701088 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 8
(Doctoral Thesis 8)
3.1.4 แผนการศึกษา
- แบบ 1 (1.1) (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7701051

รหัสวิชา
7701052

รหัสวิชา
7701053

รหัสวิชา
7701054

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
รวม

6(6-0-12)
6(6-0-12)
6(6-0-12)
6(6-0-12)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8(8-0-16)
8(8-0-16)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8(8-0-16)
8(8-0-16)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8(8-0-16)
8(8-0-16)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8(8-0-16)
8(8-0-16)
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รหัสวิชา
7701055

รหัสวิชา
7701056

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
7701062

รหัสวิชา
7701063

8(8-0-16)
8(8-0-16)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

- แบบ 1 (2.1) (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7701061

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
รวม

8(8-0-16)
8(8-0-16)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

9(9-0-18)
9(9-0-18)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

9(9-0-18)
9(9-0-18)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

9(9-0-18)
9(9-0-18)
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รหัสวิชา
7701064

รหัสวิชา
7701065

รหัสวิชา
7701066

รหัสวิชา
7701067

รหัสวิชา
7701068

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

9(9-0-18)
9(9-0-18)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

9(9-0-18)
9(9-0-18)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

9(9-0-18)
9(9-0-18)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 7
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

9(9-0-18)
9(9-0-18)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 8
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

9(9-0-18)
9(9-0-18)
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- แบบ 2 (2.1) (การเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7701011
7701021
7701071

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สัมมนาทางวิศวกรรม 1
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1

3(3-0-6)
1(0-3-1)
6(6-0-12)

รวม

10(9-3-19)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

7701022
77010xx
7701072

ชื่อวิชา

สัมมนาทางวิศวกรรม 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
10(9-3-19)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

7701023
77010xx
7701073

ชื่อวิชา

สัมมนาทางวิศวกรรม 3
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-3-1)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
10(9-3-19)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

7701074

ชื่อวิชา

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

6(6-0-12)
6(6-0-12)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

7701075

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
รวม

6(6-0-12)
6(6-0-12)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

7701076

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หน่วยกิต 48

6(6-0-12)
6(6-0-12)

- แบบ 2 (2.2) (การเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
770101x วิชาบังคับ
3(3-0-6)
7701021 สัมมนาทางวิศวกรรม 1
1(0-3-1)
7701081 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
6(6-0-12)
รวม
10(9-3-19)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
770101x
7701022
7701082

ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
สัมมนาทางวิศวกรรม 2
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
6(6-0-12)
10(9-3-19)

122

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
770101x
7701023
7701083

ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
สัมมนาทางวิศวกรรม 3
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
6(6-0-12)
10(9-3-19)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
77010xx
77010xx
7701084

ชื่อวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
12(12-0-24)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่
รหัสวิชา
77010xx
77010xx
7701085

ชื่อวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
12(12-0-24)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7701086

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
6(6-0-12)
6(6-0-12)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7701087

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 7
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
6(6-0-12)
6(6-0-12)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7701088

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 8
6(6-0-12)
รวม
6(6-0-12)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรม ตามความต้องการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ไฟฟ้าสามารถนาเสนอทฤษฎีและ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการขององค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
มีขอบเขตการทาวิจัยที่สามารถท าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ การประยุกต์เทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์
กาหนด
2) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ผลงานใหม่ รวมทั้งการต่อ
การสอบป้อ งกั นวิท ยานิ พ นธ์ ท ี่ ม ีค ณะกรรมการควบคุม การสอบตามเกณฑ์ ยอดความรู ้ เดิม ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง
3) ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
4) จานวนหน่วยกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 1 (1.1) จานวน 48 หน่วยกิต
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- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 1 (1.2) จานวน 72 หน่วยกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 2 (2.1) จานวน 48 หน่วยกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 2 (2.2) จานวน 72 หน่วยกิต
5) การเตรียมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนานักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
- นักศึกษาต้องดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
6) กระบวนการประเมินผล
- รายงานความคืบหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
- ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
- การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาหรับหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตให้มีการประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์
โดยใช้สัญลักษณ์ ดุษฎีบัณฑิต
S (Satisfactory) หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0.00
- การวัดผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ให้มีการประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี่ยม เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
G (Good)
หมายถึง ดี
เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.50
P (Pass)
หมายถึง ผ่าน
เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา 1
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
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การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา 2.2
(1) ประเมินจากภาวะการได้งานของบัณฑิตและระยะเวลาในการได้งาน
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
ศึกษาตามหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.การวัดผล 1
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา 2
การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
แบบ 1 (1.1) และ (1.2)
(1) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิช าการ อย่างน้อย 2 เรื่อง มี
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
(3.1) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่
ยอมรับในระดับ นานาชาติ และ/หรือวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และมี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ
(3.2) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และ/หรือวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและมี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และ มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
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ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(วิจัย) ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี การอ้างอิง
วารสารไทย(TCI กลุ่ม 1) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ
แบบ 2 (2.1) และ (2.2)
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
(2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(4) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังนี้
(4.1) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และ/หรือวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรร มการการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และมี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ
(4.2) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และ/หรือวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและมี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และ มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(วิจัย) ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย(TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ หรือ
(4.3) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และ/หรือวารสารระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และมี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และมีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของ
บทความสั้น (short paper หรือ letter) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
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(วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และ/หรือวารสารระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) ไม่น้อยกว่า 1
บทความ หรือ
(4.4) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และ/หรือวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และมี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และมีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 บทความ
(4.5) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และ/หรือวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และมี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และมีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หรือนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า
2 บทความ
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คาอธิบายรายวิชา
1.หมวดวิชาบังคับ
7701011 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า *,**
3(3-0-6)
(Research Methodology in Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระเบียบวิธีวิจัย การปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพิจารณากาหนดหัวข้อการวิจัย
ทางระบบไฟฟ้ากาลัง และระบบควบคุม วิธีดาเนินการวิจัย การพิจารณากาหนดขอบเขต กลุ่มตัวอย่าง และตัว
แปรของการวิจัย การทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล การสรุปผล การ
เขียนบทความวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ
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 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง**
3(3-0-6)
(Advanced Electrical Engineering Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ เซต และโครงสร้าง มโนทัศน์เชิงทอปอโลยี
มาตรา และปริพันธ์ พีชคณิตนามธรรม ทฤษฎีกลุ่ม เรขาคณิตยุคลิด เรขาคณิตสาทิสรูป อภิภูมิ และทฤษฎีเกม
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 การหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่**
3(3-0-6)
(Modern Optimization)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทบทวนมโนทัศน์การหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แนะน าการหาค่า
เหมาะที่สุดแนวใหม่การหาค่าเหมาะที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียว การหาค่าเหมาะที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์
ภาวะเหมาะที่สุดเชิงพาเรโต วิธีศึกษาสานึก วิธีอภิศึกษาสานึก ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การอบอ่อนจาลอง
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การค้นหาแบบตาบู การหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค การหาค่าเหมาะที่สุดแบบอาณานิคมมด การค้นหา
ความบรรสาน การค้นหาแบบนกกาเหว่า การค้นหาแบบกระแส
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.
*

รายวิชาบังคับสาหรับหลักสูตร แบบ 2 (2.1)
แบบ 2 (2.2)

** รายวิชาบังคับสาหรับหลักสูตร

2. หมวดวิชาสัมมนา
7701021 สัมมนาทางวิศวกรรม 1
1(0-3-1)
(Engineering Seminar 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การสืบค้นและทบทวนบทความผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ทางระบบไฟฟ้าก าลัง หรือระบบ
ควบคุม การทาความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปประเด็น การนาเสนอและอภิปรายกับผู้ร่วม
สัมมนา โดยมีคณะกรรมการประเมินผล
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.
770102 สัมมนาทางวิศวกรรม2
1(0-3-1)
(Engineering Seminar 2)
วิชาบังคับก่อน: 7701021 สัมมนาทางวิศวกรรม 1
Prerequisite: 7701021 Engineering Seminar 1
การสืบค้นและทบทวนบทความผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ทางระบบไฟฟ้าก าลัง หรือระบบ
ควบคุม การทาความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปประเด็น การนาเสนอและอภิปรายกับผู้ร่วม
สัมมนา โดยมีคณะกรรมการประเมินผล
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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770102 สัมมนาทางวิศวกรรม3
1(0-3-1)
(Engineering Seminar 3)
วิชาบังคับก่อน: 7701022 สัมมนาทางวิศวกรรม 2
Prerequisite: 7701022 Engineering Seminar 2
การสืบค้นและทบทวนบทความผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ทางระบบไฟฟ้าก าลัง หรือระบบ
ควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ หรือเป็นผลงานส่วนหนึ่งของการวิจัยวิทยานิพนธ์ การทาความ
เข้ า ใจ การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละสรุ ป ประเด็ น การน าเสนอและอภิ ป รายกั บ ผู ้ ร ่ ว มสั ม มนา โดยมี
คณะกรรมการประเมินผล
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.

หมวดวิชาเลือก
(ก) กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้ากาลัง (Power Systems)
7701031 การออกแบบระบบไฟฟ้ากาลังขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical System Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทบทวนการออกแบบระบบไฟฟ้ากาลัง การทางานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้ากาลัง
การออกแบบระบบสายดินในระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบการป้องกัน การป้องกันการรั่วลงดิน ฟิวส์จากัดกระแส
การออกแบบระบบสายดินในสถานีไฟฟ้าย่อย และการเลือกขนาดหม้อแปลงกาลัง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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 วิศวกรรมคุณภาพกาลังไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Power Quality Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทบทวนมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังไฟฟ้า แนะนาโหลดแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น ความ
ต้องการคุณภาพกาลังไฟฟ้า การรบกวนและผลกระทบ ฮาร์มอนิกส์และแหล่งกาเนิดฮาร์มอนิกส์ การวัดฮาร์
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มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าก าลัง เทคนิคการลดและก าจัดฮาร์มอนิกส์ การออกแบบวงจรกรองแบบแพสซี ฟ
และแอ็กทีฟ ข้อกาหนดมาตรฐานคุณภาพกาลังไฟฟ้า มาตรฐาน EMI และ EMC งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Smart Grid Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
มโนทัศน์เบื้องต้นของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สถาปัตยกรรมโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า ระบบการจ่ายไฟฟ้า การวางแผนก าลังการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพโดย
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานหมุนเวียน สถานีจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้า แหล่งกาเนิดไฟฟ้าสาหรับ
อาคารอัจฉริยะ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการลดปริมาณคาร์บอน และการเป็นสังคมสีเขียว งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
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 อภิศึกษาสานึกในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Power Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทบทวนการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียวและ
หลายวัตถุประสงค์ อภิศึกษาสานึก ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การอบอ่อนจาลอง การค้นหาแบบตาบู การหาค่า
เหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค การหาค่าเหมาะที่สุดแบบอาณานิคมมด การค้นหาความบรรสาน การค้นหาแบบ
นกกาเหว่า การค้นหาแบบกระแส การประยุกต์การหาค่าเหมาะที่สุดแบบ อภิศึกษาสานึกเพื่อแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การระบุเอกลักษณ์เครื่องจักกลไฟฟ้า การจ่ายโหลดอย่างประหยัด การไหลของ
ก าลังไฟฟ้าเหมาะที่สุด การจัดล าดับความสัมพันธ์เหมาะที่สุดของรีเลย์ป้องกันในระบบไฟฟ้าก าลัง ด้วย
แนวทางอภิศึกษาสานึก งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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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 ระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับจ่ายรถไฟ
3(3-0-6)
(Railway Electrification)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นของระบบขนส่ง ภาพรวมของระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าส าหรับรถไฟ ระบบจ่าย
กาลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงสาหรับลากจูงรถไฟ หลักการและการออกแบบ ระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสไฟสลับ
สาหรับลากจูงรถไฟ การตั้งค่ารีเลย์ป้องกันและการจัดลาดับความสัมพันธ์การป้องกัน การต่อลงดินและการ
เชื่อม การจาลองคอมพิวเตอร์ระบบจ่ายกาลังไฟฟ้าสาหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพกาลังไฟฟ้า ระบบควบคุม
ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบกาลังไฟฟ้า เสริมและการซ่อมบารุง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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 ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical Systems in Electric Vehicles)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ระบบยานยนต์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์กาลังและระบบควบคุม ระบบกักเก็บพลั งงาน วงจรและระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ ระบบ
การชาร์จและมาตรฐานการเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้ากับกริด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Power Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การศึกษาผลงานวิจัยต่าง ๆ ทางด้านระบบไฟฟ้ากาลัง ทฤษฎี ระเบียบวิธี และขั้นตอนวิธีใหม่ ที่
น่าสนใจในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยทางด้านระบบไฟฟ้ากาลัง
Study of research article concerning to power systems, new theory, methods and
algorithms currently and usefully for power system research.
(ข) กลุ่มวิชาระบบควบคุม (Control Systems)
7701041 พลวัตระบบและการจาลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(System Dynamics and Simulation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
มโนทัศน์เกี่ยวกับแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลวัต ฟังก์ชันถ่ายโอนและสมการตัวแป
รสเตต การก่อรูปสมการอนุพันธ์เพื่ออธิบายพลวัตของระบบ การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ การหา
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางไฟฟ้า การหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล เชิง
ไถลและเชิงหมุนโดยอาศัยสมการการเคลื่อนที่ของลากรานจ์ การหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทาง
กล-ไฟฟ้า การหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบถ่ายเทความร้อน ระบบระดับ -ของเหลว ระบบเครน
และระบบลูกบอล-คาน การจาลองระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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 อภิศึกษาสานึกในระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทบทวนการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียวและ
หลายัตถุประสงค์ อภิศึกษาสานึก ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การอบอ่อนจาลอง การค้นหาแบบตาบู การหาค่า
เหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค การหาค่าเหมาะที่สุดแบบอาณานิคมมด การค้นหาความบรรสาน การค้นหาแบบ
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นกกาเหว่า การค้นหาแบบกระแส การประยุกต์การหาค่าเหมาะที่สุดแบบ อภิศึกษาสานึกเพื่อแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมควบคุม การระบุเอกลักษณ์ระบบด้วยอภิศึกษาสานึก การสังเคราะห์ และออกแบบระบบควบคุม
อย่างเหมาะที่สุดด้วยแนวทางอภิศึกษาสานึก งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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 การออกแบบระบบควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Control System Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทบทวนแนวคิดการออกแบบระบบควบคุม การออกแบบระบบควบคุมแบบแผนเดิม การออกแบบ
ระบบควบคุมแนวใหม่ การออกแบบระบบควบคุมเชิงเส้น การออกแบบระบบควบคุมไม่เชิงเส้น การออกแบบ
ตัวควบคุม PID(A) การตรวจสอบเสถียรภาพและความคงทนของระบบ และการจ าลองระบบ ที่ได้รับการ
ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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.
7701044 ระบบควบคุมชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Intelligent Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระบบควบคุมชาญฉลาดมูลฐาน ระบบฐานกฏ การควบคุมแบบผู้เชี่ยวชาญ ฟัซซีเซต ฟัซซีลอจิก
ระบบควบคุมฟัซซี โครงข่ายประสาท การควบคุมแบบนิวโร การควบคุมแบบเรียนรู้ ระบบควบคุมชาญฉลาด
แบบผสม ระบบควบคุมแบบนิวโร-ฟัซซี การค้นหาแบบชาญฉลาดและการระบุเอกลักษณ์แบบจาลอง การ
วิเคราะห์สมรรถนะและการตรวจสอบเสถียรภาพของระบบชาญฉลาด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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
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model identification, performance analysis and stability invertigation of intelligent control
systems, related research.
7701045 เครื่องจักรกลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Control Machines)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระบบการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หลักการทางานและพลวัตของ
มอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนากาลัง วงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรคอนเวอร์เตอร์
ส าหรับมอเตอร์กระแสตรง อินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ การควบคุมมอเตอร์แ บบป้อนกลับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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 ระบบอาณัตสิ ัญญาณและควบคุมรถไฟ
3(3-0-6)
(Railway Signaling and Control)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความรู้เบื้องต้นของระบบการขนส่ง ภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมส าหรับ
รถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดิน
รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมือง รถไฟทางไกล รถสินค้าและ/หรือรถไฟ
ความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุมรถไฟ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณส าหรับระบบรถไฟ การ
วางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสมสาหรับระบบรถไฟแบบต่าง ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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
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configuration layout, design planning and appropriate signalling technology for different types
of the railways, related research.
7701047 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การศึกษาผลงานวิจัยต่าง ๆ ทางด้านระบบควบคุม ทฤษฎี ระเบียบวิธี และขั้นตอนวิธีใหม่ที่
น่าสนใจในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยทางด้านระบบควบคุม
Study of research article concerning to control systems, new theory, methods and
algorithms currently and usefully for control system research.

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
(ก) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1)
7701051 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าหากจ าเป็น)
กาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ เริ่มจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอ
รายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน: 7701051 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
Prerequisite: 7701051 Doctoral Thesis 1
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด จัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จัดทาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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.
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7701053 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 3)
วิชาบังคับก่อน: 7701052 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
Prerequisite: 7701052 Doctoral Thesis 2
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด เสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จัดเตรียมบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สอบวัดคุณสมบัติ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 4)
วิชาบังคับก่อน: 7701053 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
Prerequisite: 7701053 Doctoral Thesis 3
ด าเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่ก าหนด เสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 5)
วิชาบังคับก่อน: 7701054 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
Prerequisite: 7701054 Doctoral Thesis 4
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 6)
วิชาบังคับก่อน: 7701055 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
Prerequisite: 7701055 Doctoral Thesis 5
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิท ยานิพนธ์ จนเสร็จสมบูรณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัย ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึก ษา เสนอ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
Finishing thesis research according to defined thesis research topic, scope and
comments of thesis proposal evaluation committees, publish research article according to
program requirement, submit completed thesis research, thesis defense examination.
(ข) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.2)
7701061 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าหากจ าเป็น)
กาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ เริ่มจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอ
รายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน: 7701061 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
Prerequisite: 7701061 Doctoral Thesis 1
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด จัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จัดทาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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.
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7701063 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 3)
วิชาบังคับก่อน: 7701062 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
Prerequisite: 7701062 Doctoral Thesis 2
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด เสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จัดเตรียมบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สอบวัดคุณสมบัติ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 4)
วิชาบังคับก่อน: 7701063 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
Prerequisite: 7701063 Doctoral Thesis 3
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด เสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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.
7701065 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 5)
วิชาบังคับก่อน: 7701064 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
Prerequisite: 7701064 Doctoral Thesis 4
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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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7701066 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 6)
วิชาบังคับก่อน: 7701065 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
Prerequisite: 7701065 Doctoral Thesis 5
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 7
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 7)
วิชาบังคับก่อน: 7701066 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
Prerequisite: 7701066 Doctoral Thesis 6
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 8
9(9-0-18)
(Doctoral Thesis 8)
วิชาบังคับก่อน: 7701067 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 7
Prerequisite: 7701067 Doctoral Thesis 7
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิท ยานิพนธ์ จนเสร็จสมบูรณ์ ตีพิม พ์บทความวิจัย ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึก ษา เสนอ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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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(ค) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
7701071 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าหากจ าเป็น)
กาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ เริ่มจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอ
รายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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.
7701072 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน: 7701071 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
Prerequisite: 7701071 Doctoral Thesis 1
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด จัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จัดทาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 3)
วิชาบังคับก่อน: 7701072 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
Prerequisite: 7701072 Doctoral Thesis 2
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด เสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จัดเตรียมบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สอบวัดคุณสมบัติ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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.
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7701074 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 4)
วิชาบังคับก่อน: 7701073 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
Prerequisite: 7701073 Doctoral Thesis 3
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด เสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 5)
วิชาบังคับก่อน: 7701074 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
Prerequisite: 7701074 Doctoral Thesis 4
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 6)
วิชาบังคับก่อน: 7701075 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
Prerequisite: 7701075 Doctoral Thesis 5
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิท ยานิพนธ์ จนเสร็จสมบูรณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัย ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึก ษา เสนอ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.2)
7701081 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าหากจ าเป็น)
กาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ เริ่มจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอ
รายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน: 7701081 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
Prerequisite: 7701081 Doctoral Thesis 1
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด จัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จัดทาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 3)
วิชาบังคับก่อน: 7701082 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
Prerequisite: 7701082 Doctoral Thesis 2
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด เสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จัดเตรียมบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สอบวัดคุณสมบัติ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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.
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7701084 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 4)
วิชาบังคับก่อน: 7701083 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
Prerequisite: 7701083 Doctoral Thesis 3
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด เสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 5)
วิชาบังคับก่อน: 7701084 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
Prerequisite: 7701084 Doctoral Thesis 4
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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.
7701086 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 6
วิชาบังคับก่อน: 7701085 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
Prerequisite: 7701085 Doctoral Thesis 5
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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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7701087 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 7
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 7)
วิชาบังคับก่อน: 7701086 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
Prerequisite: 7701086 Doctoral Thesis 6
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เสนอรายงานความคืบหน้าการ
ทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 8
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 8)
วิชาบังคับก่อน: 7701087 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 7
Prerequisite: 7701087 Doctoral Thesis 7
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิท ยานิพนธ์ จนเสร็จสมบูรณ์ ตีพิม พ์บทความวิจัย ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึก ษา เสนอ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Business Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Business Administration)
3. วิชาเอก (ไม่มี)
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ากว่า 3 ปี และไม่เกิน 6 ปี
2. ภาษาที ่ ใช้ หลั ก สู ต รจั ด การศึ ก ษาเป็ น ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษโดยใช้ ห นั ง สื อ และเอกสาร
ประกอบการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3. การรับเข้าศึกษารับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 หลักสูตรกาหนดเปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2565
9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการหรือนักวิชาชีพขั้นสูง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
2. ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน
3. ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม
4. นักพัฒนา วิทยากร และบุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
6. นักวิชาชีพอิสระด้านบริหารธุรกิจและการบริหารงานสมัยใหม่
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
11. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
2. การบริหารจัดการ
ไม่มี

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
มุ่งผลิตและพัฒนา นักวิชาการระดับสูง นักบริหารมืออาชีพ นักวิจัยและที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ ที่มี
ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ การบริหารและงานวิจัยระดับสูง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและ
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จรรยาบรรณในวิชาชีพ กอรปกับการเสริมสร้างความเข้าใจในปรัชญาและเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและนาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่สัง คมทั้ ง
ระดับชาติและสากล
2. ความสาคัญ
ในยุ ค เศรษฐกิ จ ปั จ จุ บ ั น ที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และเกิ ด นวั ต กรรมใหม่ (Disruptive
Economy) ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อความอยู่รอด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และก้าว
ทันความเจริญก้ าวหน้าระดั บโลก จึงจ าเป็นต้อ บปรับ เปลี่ยนแนวคิด ทางการบริ หารจั ดการแบบไทยให้
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการที่ทันสมัยแบบสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นการค้ น พบนวั ต กรรม ซึ ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ อย่ า งยิ ่ ง ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท ั ้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ ่ น
ระดับประเทศ และระดับโลก ดังนั้นการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และการประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจจึง
สาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและนาไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าใจในปรัชญญา
ทางการบริหารธุรกิจ ด้วยการศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดของธุรกิจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อ
เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการ
บริหารธุรกิจ โดยการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้า ทางวิชาการและวิช าชี พ ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน
(2) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการเป็นนักวิชาการและนักบริหารวิชาชีพชั้นสูงให้มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร
(3) เพื่อพัฒนานักวิชาการ นักบริหาร นักวิจัยระดับสูง ให้มีทักษะและแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ
และสร้างธุรกิจใหม่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย
(4) เพื่อสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายทางวิ ชาการและวิชาชีพ ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติและเป็นที่ยอมรับตามมาตราฐานสากล
(5) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงในระยะยาวให้เกิดกับสังคมไทยในแง่วิช าการ
การศึกษาของประเทศและอื่น ๆ
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม – พฤษภาคม
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 21.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1)
ผู้ที่ส าเร็จ การศึ กษาระดับ ปริญญาโท แผน ก. หรือเทียบเท่ า ทุ ก สาขาทั ้ง ในและต่า งประเทศที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กาหนด
2.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี และต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กาหนด
ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) ให้
เป็นไปตามข้อบังคับประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(1) นักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ จนถึงวันที่เข้าเป็นนักศึกษา จะต้องมีคะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คะแนน TOEFL Paper Based
ไม่ต่ากว่า
525
คะแนน หรือ
2. คะแนน TOEFL-Computer Based
ไม่ต่ากว่า
197
คะแนน หรือ
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3. คะแนน TOEFL-Internet Based
ไม่ต่ากว่า
71
คะแนน หรือ
4. คะแนน IELTS
ไม่ต่ากว่า
5.5 คะแนน หรือ
5. คะแนน CU-TEP
ไม่ต่ากว่า
67
คะแนน หรือ
(2) กรณีที่นักศึกษายังไม่มีระดับคะแนน (1) ให้ทาการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชี ย
อาคเนย์ และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ก่อนเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาอาจจะมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ได้แก่ ภาษาอังกฤษที่เป็นเงื่อนไขในการ
สาเร็จการศึกษาและสถิติในการวิจัยเพื่อใช้ในการทาดุษฎีนิพนธ์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดรายวิชาเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและ
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
2.5 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที ่ เ คยหรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที ่ เ ที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิ ชาในระดับ
เดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้ง นี้ให้เป็นไปตามข้อบัง คับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

3. หลักสูตร
ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็นหมวดวิช าที่ สอดคล้ องกับ ที ่ก าหนดไว้ ในเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแบบ 1 (1.1) เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการ
วิจัยเฉพาะ และ แบบ 2 (2.1) เป็นแผนการศึกษาที่ทาวิจัยและศึกษาเพิ่มเติม โดยต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต นอกจากนี้ควรเป็นผู้ประกอบการหรือผู้มีประสบการณ์ในการทางาน โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
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หมวดวิชา

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
3. หมวดวิชาบังคับ
4. หมวดวิชาเลือก
5. หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ
6. หมวดดุษฎีนิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต
แบบ 1 (1.1)

แบบ 2 (2.1)

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
9
3
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
48
36
ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
- รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรนา 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
- ตัวอักษรนา 3 ตัว PHDxxxx หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
- เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
PHD01xx
หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
PHD02xx
หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐาน
PHD03xx
หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
PHD04xx
หมายถึง หมวดวิชาเลือก
PHD05xx
หมายถึง หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ
PHD06xx
หมายถึง หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
PHD07xx
หมายถึง หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
- เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชา
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึง วิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PHD0101 ภาษาอังกฤษขั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา
0(0-0-0)
(Advanced English for Graduate Studies)
(ไม่นับหน่วยกิต)
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PHD0102 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
(Philosophy of Social Science and Advanced Statistic
for Business Research)
PHD0103 ปฏิบัติการงานวิจัยชั้นสูง
(Advanced Business Research Workshop)

0(0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)
0(0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)

(3.2) หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PHD0201 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
(ไม่นับหน่วยกิต)
(Foundations of Business Knowledge)
(3.3) หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PHD0301 ปรัชญาและทฤษฎีทางการจัดการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Philosophy and Advanced Management Theories)
PHD0302 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 1)
PHD0303 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 2)
(3.4) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PHD0401 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการจัดการ
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Management Topics)
PHD0402 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการตลาด
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Marketing Topics)
PHD0403 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการเงิน
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Financial Topics)
(3.5) หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ ไม่นับหน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PHD0501 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
(ไม่นับหน่วยกิต)
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(3.6) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1) 48 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PHD0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (1)
PHD0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (2)
PHD0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (3)
PHD0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (4)
PHD0605 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (5)
PHD0606 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (6)
(3.7) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
PHD0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)
(Dissertation Type 2) (1)
PHD0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)
(Dissertation Type 2) (2)
PHD0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)
(Dissertation Type 2) (3)
PHD0704 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)
(Dissertation Type 2) (4)

36 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9(0-0-18)
9(0-0-18)
9(0-0-18)
9(0-0-18)
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3.4 แผนการศึกษา
แบบ 1 (1.1) (การวิจัยเพื่อทาดุษฎีนพิ นธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

PHD0101 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
PHD0102 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
PHD0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

PHD0501
PHD0602

รหัสวิชา

PHD0603

รหัสวิชา

PHD0604

รหัสวิชา

PHD0605

รหัสวิชา

PHD0606

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

การสอบวัดคุณสมบัติ
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

8(0-0-16)
8(0-0-16)

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

8(0-0-16)
8(0-0-16)

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)
8(0-0-16)
8(0-0-16)

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8(0-0-16)
8(0-0-16)

8(0-0-16)
8(0-0-16)

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)
8(0-0-16)
รวม
8(0-0-16)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
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แบบ 2 (2.1) (การเรียนรายวิชาและทาดุษฎีนิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

PHD0101 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
PHD0102 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
PHD0301 ทฤษฎีและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจขั้นสูง
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

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

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

PHD0302 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1
PHD0303 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2
PHD04XX วิชาเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

PHD0501 การสอบวัดคุณสมบัติ
PHD0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)
รวม

(ไม่นับหน่วยกิต)
9(0-0-18)
9(0-0-18)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

PHD0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)
รวม

9(0-0-18)
9(0-0-18)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

PHD0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)
รวม

9(0-0-18)
9(0-0-18)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

PHD0704 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)
รวม

9(0-0-18)
9(0-0-18)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมายเหตุ – หมวดวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
- หมวดวิชาพื้นฐานให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษาแรก
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การท าดุษฎีนิพนธ์ตามความต้องการของหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนั้น จะมุ่งเน้นให้เกิด
การบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระดับสูง หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การเงินและการตลาดที่สามารถนาเสนอทฤษฎีและการประยุกต์เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพสูงมาใช้ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริหารระดับสูง ตลอดจนมีขอบเขตการท าดุษ ฎี
นิพนธ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และสามารถทาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ผลงานใหม่ รวมทั้งการ
ต่อยอดความรู้เดิม การสอบปกป้องที่มีคณะกรรมการควบคุมการสอบตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.3 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) จานวน 48 หน่วนกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1) จานวน 48 หน่วนกิต
5.5 การเตรียมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนานักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
- นักศึกษาต้องดาเนินงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา และจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
6. กระบวนการประเมินผล
- ประเมินจากรายวิชาที่เรียน (เฉพาะแบบ 2.1)
- ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
- การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาหรับหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory) หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0
- การวัดผลการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี่ยม เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
หมายถึง ดี
เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.50
G (Good)
P (Pass)
หมายถึง ผ่าน
เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและระยะเวลาในการมีงานทา
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิ ช าที่
ศึกษาตามหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.2 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
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แบบ 1 (1.1) การวิจัยเพื่อทาดุษฎีนิพนธ์
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในแหล่งตีพิมพ์ ดังนี้
สาหรับวิทยานิพนธ์ในสายสัง คมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ขึ้นไป อย่างน้อย
2 เรื ่ อ ง หรื อ ถ้ า เป็ น วารสารวิช าการระดั บ นานาชาติ จะต้ อ งเป็ น วารสารที่ ม ี ค ุ ณ ภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผ ลงาน
วิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน List of predatory publishers and journals
สาหรับวิทยานิพนธ์ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องได้รับการตีพิม พ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน
List of predatory publishers and journals อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและทาดุษฎีนิพนธ์
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
ขอท าวิ ท ยานิ พนธ์เ สนอวิท ยานิ พนธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่า ขั ้น สุด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในแหล่งตีพิมพ์ ดังนี้
สาหรับวิทยานิพนธ์ในสายสัง คมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ขึ้นไป อย่างน้อย
2 เรื ่ อ ง หรื อ ถ้ า เป็ น วารสารวิช าการระดั บ นานาชาติ จะต้ อ งเป็ น วารสารที่ ม ี ค ุ ณ ภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผ ลงาน
วิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน List of predatory journals and publishers
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สาหรับวิทยานิพนธ์ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน
List of predatory journals and publishers อย่างน้อย 2 เรื่อง

คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)
PHD0101 ภาษาอังกฤษขั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา
0(0-0-0)
(Advanced English for Graduate Studies)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นทักษะด้านการเขียน การ
อ่าน การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเข้าใจข้อมูลข่าวสาร แปลความ และสรุป
สรุปสาระสาคัญจากบทความ วารสาร ตารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนนาเสนองานและสื่อสารกับ ผู้อื่น
เป็นภาษาอังกฤษ
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 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
0(0-0-0)
(Philosophy of Social Science and Advanced Statistic for Business Research)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาหลักการทางสถิติเพื่อการวิจัย แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการทางสถิติ
พรรณนาและสถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การนาสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้าน
บริหารธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย การนาเสนอ การอ่าน และการ
แปลความ ผลลัพธ์ตามมาตรฐานสากล
To study the statistics principles of for research sources, and types of business
information, statistical description and statistical principles for analyzing related variables.
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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 ปฏิบัติการงานวิจัยขั้นสูง
0(0-0-0)
(Advanced Business Research Workshop)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เป็นวิชาด้านปฎิบัติการโดยเฉพาะเพื่ออานวยความสะดวกและพัฒนา ฝึกฝน ทักษะการเขียนงานวิจัย และ
ดุษฎีนิพนธ์เพื่อความสาเร็จ นอกจากนั้นเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนบทความวิชาการที่สัมพันธ์กับดุษฎีนิพนธ์ เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง
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. หมวดวิชาพื้นฐาน
PHD0201 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Foundations of Business Knowledge)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เป็นองค์ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจทั้งด้านทฤษฎีและเชิงประจักษ์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
องค์ประกอบในการดาเนินธุรกิจที่สาคัญ ทั้งด้านการเงิน การผลิต การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
การบริหาร อีกทั้งเป็นการบูรณาการหน้าที่หลักของการบริหารจัดการ (Functions of Management) ได้แก่ การวางแผน
การจัดองค์การ การชักนา และการควบคุม ผ่านเครื่องมือและแนวคิดทฤษฎีทางบริหารธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป
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.
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3. หมวดวิชาบังคับ
PHD0301 ปรัชญาและทฤษฎีการจัดการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Philosophy and Advanced Management Theories)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาปรัชญา พัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการด้วยการบูรณาการและการประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดผลิตภาพสูงสุดในองค์การ การค้นคว้าและศึกษาจากบทความวิจัยและรูปแบบจาลอง เพื่อนาเสนอ
องค์ความรู้ ทฤษฎี ด้านการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนากลยุทธ์ในประเด็นร่วมสมัย โดยนามาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง
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 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาหลักการของการออกแบบงานวิจัยทางธุรกิจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาวิจัยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถประยุกต์หลักการทางวิจัยธุรกิจร่วมกับการใช้สถิติขั้นสูงในการเสาะหาความรู้และ
นาเสนอผลได้
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 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 2)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
วิธีการดาเนินการที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ หลักคิดทางทฤษฎีและการนามาสู่ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และการสร้างมาตรวัด การวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติขั้นสูง ในการ
วิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์
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The appropriate use of quantitative research methods, theoretical concepts and
empirical constructs and measures, examination of advanced statistical methods for
discovering associations between variables and the use of a statistical software package.

4. หมวดวิชาเลือก
PHD0401 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการจัดการ
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Management Topics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และบูรณาการประเด็นทางการจัดการธุรกิจร่วมสมัยที่ครอบคลุมหน้าที่
ทางการจัดการธุรกิจ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยผ่านการเรียนรู้จากงานวิจัย แนวคิด
และทฤษฎีที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการค้นพบองค์ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
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.
PHD0402 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการตลาด
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Marketing Topics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาวิธีการ และกลยุทธ์ทางการตลาดขั้นสูง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย สภาวะ
แวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเทคนิคการจัดการการตลาดที่ประสบผลสาเร็จ การบรูณาการองค์ความรู้
ทางการตลาด เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการตลาดที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสัมฤทธิ์ผล
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.
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PHD0403 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการเงิน
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Financial Topics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาการพัฒนาการจัดการทางการเงิน เพื่อหาทฤษฎีการเงินที่สาคัญ โดยใช้กรณีศึกษาการวิจัย
ในการวิเคราะห์ปัญหาในการสัมมนาในหัวข้อที่ส าคัญและน่าสนใจ อาทิ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ
บริหารความเสี่ยง การพยากรณ์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน ปัญหาด้านหลักทรัพย์ทั้งภาครั ฐและ
เอกชน การประเมินด้านธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ
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. หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ
PHD0501 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เป็นการวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหาร ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเนื้อหาสาระที่จะนาไปสู่รากฐานการ
ทาดุษฎีนิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
To assess the integrative competence in body of management on the theoretical
knowledge and the application to the research study. The examination is required before
applying for the formal dissertation process and should be in written and/or oral format.

6. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
PHD0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
8(0-0-16)
(Dissertation Type) (1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี Prerequisite: None
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นปัญ หาการวิจัยด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจากเอกสารและ
งานวิจัยทางวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย กาหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้า แหล่งที่มา
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ของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
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.
PHD0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (2)
วิชาบังคับก่อน: PHD0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
Prerequisite: PHD0601 Dissertation Type 1 (1)
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทาวิจัย จากผล
การบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยทั่วไปด้านการบริหารจัดการที่ได้จากผลการวิจัย ทา
ให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (3)
วิชาบังคับก่อน: PHD0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
Prerequisite: PHD0602 Dissertation Type 1 (2)
ด าเนินการตามขั้นตอนของข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ น าเสนอระเบียบวิธีการวิ จัย โดยการพัฒนา
เครื่องมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการวิจัย
Refine research proposal and propose research methodology focus on developing
research instruments, data collection techniques, analysis, discussion, and summary.
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PHD0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (4)
วิชาบังคับก่อน: PHD0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
Prerequisite: PHD0603 Dissertation Type 1 (3)
รายงานผลการวิ จ ัย ด าเนิ นการสอบเค้ า โครงดุษ ฎี นิ พนธ์แ ละข้ อแนะน าจากคณะกรรมการ
ประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกระทาโดยผู้มีส่วนร่วมการพิจารณา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ การเตรียมการในการเสนอบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อไป
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (5)
วิชาบังคับก่อน: PHD0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
Prerequisite: PHD0604 Dissertation Type 1 (4)
น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ภายในและภายนอกอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้และข้อแนะนา เพื่อความสมบูรณ์ของดุษฎี
นิพนธ์
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (6)
วิชาบังคับก่อน: PHD0605 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
Prerequisite: PHD0605 Dissertation Type 1 (5)
นาข้อเสนอแนะและคาแนะนาจากผู้ร่วมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ น าเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน
นักศึกษาต้องนาไปผลงานวิจัยเผยแพร่ และลงตีพิมพ์แก่สาธารณะ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
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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. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
PHD0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นปัญ หาการวิจัยด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจากเอกสารและ
งานวิจัยทางวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย กาหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้า แหล่งที่มา
ของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (2)
วิชาบังคับก่อน: PHD0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
Prerequisite: PHD0701 Dissertation Type 1 (1)
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทาวิจัย จากผล
การบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยทั่วไปด้านการบริหารจัดการที่ได้จากผลการวิจัย ทา
ให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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.
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PHD0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (3)
วิชาบังคับก่อน: PHD0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
Prerequisite: PHD0702 Dissertation Type 1 (2)
ด าเนินการตามขั้นตอนของข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ น าเสนอระเบียบวิธีการวิ จัย โดยการพัฒนา
เครื่องมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการ
วิจัย ทั้งนี้กระทาขึ้นภายใต้คาปรึกษาและชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (4)
วิชาบังคับก่อน: PHD0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
Prerequisite: PHD0703 Dissertation Type 1 (3)
น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ภายในและภายนอกอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้และข้อแนะนา เพื่อความสมบูรณ์ของดุษฎี
นิพนธ์ นาข้อเสนอแนะและคาแนะนาจากผู้ร่วมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงแก้ไขตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ นาเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน นักศึกษา
ต้องนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และลงตีพิมพ์แก่สาธารณะ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
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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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Business Administration
(International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Business Administration)
3. วิชาเอก

(ไม่มี)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ากว่า 3 ปี และไม่เกิน 6 ปี
2. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรกาหนดเปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการหรือนักวิชาชีพขั้นสูง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
2. ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน
3. ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม
4. นักพัฒนา วิทยากร และบุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
6. นักวิชาชีพอิสระด้านบริหารธุรกิจและการบริหารงานสมัยใหม่
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
3. การบริหารจัดการ ไม่มี

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
มุ่งผลิตและพัฒนา นักวิชาการระดับสูง นักบริหารมืออาชีพ นักวิจัยและที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ
ที่มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ การบริหารและงานวิจัยระดับสูง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ กอรปกับการเสริมสร้างความเข้าใจในปรัชญาและเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและนาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคมทั้ง
ระดับชาติและสากล
2. ความสาคัญ
ในยุคเศรษฐกิจปัจจุ บันที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดนวั ตกรรมใหม่ (Disruptive
Economy) ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อความอยู่รอด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และก้าว
ทันความเจริญก้ าวหน้าระดั บโลก จึงจ าเป็นต้อ บปรับ เปลี่ยนแนวคิด ทางการบริ หารจั ดการแบบไทยให้
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สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการที่ทันสมัยแบบสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นการค้ น พบนวั ต กรรม ซึ ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ อย่ า งยิ ่ ง ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท ั ้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ ่ น
ระดับประเทศ และระดับโลก ดังนั้นการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และการประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจจึง
สาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและนาไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าใจในปรัชญญาทางการ
บริหารธุรกิจ ด้วยการศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดของธุรกิจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อเกิดองค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ ในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการบริหารธุรกิจ โดยการ
วิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน
2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการเป็นนักวิชาการและนักบริหารวิชาชีพชั้นสูงให้มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร
3. เพื่อพัฒนานักวิชาการ นักบริหาร นักวิจัยระดับสูง ให้มีทักษะและแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ
และสร้างธุรกิจใหม่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย
4. เพื่อสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายทางวิ ชาการและวิชาชีพ ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติและเป็นที่ยอมรับตามมาตราฐานสากล
5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมที่มีความหลากหลายใน
การพัฒนาประเทศ เพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงในระยะยาวให้เกิดกับสังคมไทยในแง่วิช าการ การศึกษา
ของประเทศและอื่น ๆ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 21.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1)
ผู้ที่ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญญาโท แผน ก. หรือเทียบเท่ า ทุก สาขาทั ้ง ในและต่ างประเทศที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กาหนด
2.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี และต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กาหนด
ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(1) นักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอัง กฤษ ซึ่ง มีอายุไ ม่เกิน 3 ปี นับตั้ง แต่วันที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ จนถึงวันที่เข้าเป็นนักศึกษา จะต้องมีคะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คะแนน TOEFL Paper Based
ไม่ต่ากว่า
525 คะแนน หรือ
2. คะแนน TOEFL-Computer Based ไม่ต่ากว่า
197 คะแนน หรือ
3. คะแนน TOEFL-Internet Based ไม่ต่ากว่า
71 คะแนน หรือ
4. คะแนน IELTS
ไม่ต่ากว่า
5.5 คะแนน หรือ
5. คะแนน CU-TEP
ไม่ต่ากว่า
67 คะแนน หรือ
(2) กรณีที่นักศึกษายังไม่มีระดับคะแนน (1) ให้ทาการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ
ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ก่อนเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาอาจจะมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ได้แก่ ภาษาอังกฤษที่เป็นเงื่อนไขใน
การสาเร็จการศึกษาและสถิติในการวิจัยเพื่อใช้ในการทาดุษฎีนิพนธ์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดรายวิชาเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและ
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
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2.5 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยหรือกาลังศึกษาในหลักสูตรที่เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนี้ได้ การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันเพื่อ
ใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแบบ 1 (1.1) เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการ
วิจัยเฉพาะ และ แบบ 2 (2.1) เป็นแผนการศึกษาที่ทาวิจัยและศึกษาเพิ่มเติม โดยต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต นอกจากนี้ควรเป็นผู้ประกอบการหรือผู้มีประสบการณ์ในการทางาน โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
3. หมวดวิชาบังคับ
4. หมวดวิชาเลือก
5. หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ
6. หมวดดุษฎีนิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต
แบบ 1 (1.1)
แบบ 2 (2.1)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
9
3
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
48
36
ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
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3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
- รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรนา 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
- ตัวอักษรนา 3 ตัว PHDxxxx หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต
- เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
PHD01xx หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
PHD02xx หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐาน
PHD03xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
PHD04xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก
PHD05xx หมายถึง หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ
PHD06xx หมายถึง หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
PHD07xx หมายถึง หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
- เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชา
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึง วิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PHD0101
ภาษาอังกฤษขั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา
0(0-0-0)
(Advanced English for Graduate Studies)(ไม่นับหน่วยกิต)
PHD0102
ปรัชญาทางสังคมศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
0(0-0-0)
(Philosophy of Social Science and
(ไม่นับหน่วยกิต)
Advanced Statistic for Business Research)
PHD0103
ปฏิบัติการงานวิจัยชั้นสูง
0(0-0-0)
(Advanced Business Research Workshop)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(3.2) หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PHD0201
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
(ไม่นับหน่วยกิต)
(Foundations of Business Knowledge)
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รหัสวิชา
PHD0301
PHD0302
PHD0303

รหัสวิชา
PHD0401
PHD0402
PHD0403

รหัสวิชา
PHD0501

รหัสวิชา
PHD0601
PHD0602
PHD0603

(3.3) หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปรัชญาและทฤษฎีทางการจัดการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Philosophy and Advanced Management Theories)
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 1)
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 2)
(3.4) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการจัดการ
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Management Topics)
สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการตลาด
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Marketing Topics)
สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการเงิน
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Financial Topics)
(3.5) หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ ไม่นับหน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(3.6) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1) 48 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1)
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (1)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (2)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (3)
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PHD0604
PHD0605
PHD0606

รหัสวิชา
PHD0701
PHD0702
PHD0703
PHD0704

ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (4)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (5)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (6)
(3.7) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1) 36 หน่วยกิต สาหรับแบบ 2 (2.1)
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (1)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (2)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (3)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (4)
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3.4 แผนการศึกษา
นการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
แบบ 1 (1.1) (การวิจัยเพื่อทาดุษฎีนพิ นธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0101 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
PHD0102 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
(ไม่นับหน่วยกิต)
PHD0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
8(0-0-16)
รวม
8(0-0-16)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0501 การสอบวัดคุณสมบัติ
(ไม่นับหน่วยกิต)
PHD0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
8(0-0-16)
รวม
8(0-0-16)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
8(0-0-16)
รวม
8(0-0-16)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
8(0-0-16)
รวม
8(0-0-16)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0605 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
8(8-0-16)
รวม
8(8-0-16)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0606 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)
8(8-0-16)
รวม
8(8-0-16)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมายเหตุ
- หมวดวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
- หมวดวิชาพื้นฐานให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษาแรก
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แผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
แบบ 2 (2.1) (การเรียนรายวิชาและทาดุษฎีนิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0101 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
PHD0102 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
(ไม่นับหน่วยกิต)
PHD0301 ทฤษฎีและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
รวม
3(0-0-6)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0302 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1
3(3-0-6)
PHD0303 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2
3(3-0-6)
PHD04XX วิชาเลือก
3(3-0-6)
รวม
9(9-0-18)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0501
การสอบวัดคุณสมบัติ
(ไม่นับหน่วยกิต)
PHD0701
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)
9(0-0-18)
รวม
9(0-0-18)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)
9(0-0-18)
รวม
9(0-0-18)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)
9(0-0-18)
รวม
9(0-0-18)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PHD0704 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)
9(0-0-18)
รวม
9(0-0-18)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมายเหตุ
- หมวดวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
- หมวดวิชาพื้นฐานให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษาแรก
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนดุษฎี นิพนธ์ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาดุษฎีนิพนธ์ตามความต้องการของหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนั้น จะมุ่งเน้นให้เกิด
การบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระดับสูง หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การเงินและการตลาดที่สามารถนาเสนอทฤษฎีและการประยุกต์เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพสูงมาใช้ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริหารระดับสูง ตลอดจนมีขอบเขตการท าดุษ ฎี
นิพนธ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และสามารถทาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ผลงานใหม่ รวมทั้ง
การต่อยอดความรู้เดิม การสอบปกป้องที่มีคณะกรรมการควบคุมการสอบตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.3 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) จานวน 48 หน่วนกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1) จานวน 48 หน่วนกิต
5.5 การเตรียมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนานักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
- นักศึกษาต้องดาเนินงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา และจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
6. กระบวนการประเมินผล
- ประเมินจากรายวิชาที่เรียน (เฉพาะแบบ 2.1)
- ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
- การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาหรับหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory) หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น
4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0.00
- การวัดผลการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี่ยม เทียบได้ระดับคะแนนเป็น
4.00
G (Good)
หมายถึง ดี เทียบได้ระดับคะแนนเป็น
3.50
P (Pass)
หมายถึง ผ่าน เทียบได้ระดับคะแนนเป็น
3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและระยะเวลาในการมีงานทา
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษา
ตามหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.2 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
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แบบ 1 (1.1) การวิจัยเพื่อทาดุษฎีนิพนธ์
สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในแหล่งตีพิมพ์ ดังนี้
สาหรับวิทยานิพนธ์ในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รบั
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ขึ้นไป อย่างน้อย 2 เรื่อง
หรือถ้าเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จะต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน
List of predatory publishers and journals
สาหรับวิทยานิพนธ์ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน List of
predatory publishers and journals อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและทาดุษฎีนิพนธ์
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทา
วิทยานิพนธ์เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในแหล่งตีพิมพ์ ดังนี้
สาหรับวิทยานิพนธ์ในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รบั
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ขึ้นไป อย่างน้อย 2 เรื่อง
หรือถ้าเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จะต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน
List of predatory journals and publishers
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สาหรับวิทยานิพนธ์ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน List of
predatory journals and publishers อย่างน้อย 2 เรื่อง
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)
PHD0101 ภาษาอังกฤษขั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา
0(0-0-0)
(Advanced English for Graduate Studies)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นทักษะด้านการเขียน การอ่าน
การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเข้าใจข้อมูลข่าวสาร แปลความ และสรุป
สาระสาคัญจากบทความ วารสาร ตารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนนาเสนองานและสื่อสารกับผู้อื่นเป็น
ภาษาอังกฤษ
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 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
0(0-0-0)
(Philosophy of Social Science and Advanced Statistic for Business Research)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาหลักการทางสถิติเพื่อการวิจัย แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการทางสถิติ
พรรณนาและสถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การนาสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้าน
บริหารธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย การนาเสนอ การอ่าน และการ
แปลความ ผลลัพธ์ตามมาตรฐานสากล
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.
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PHD0103 ปฏิบัติการงานวิจัยขั้นสูง
0(0-0-0)
(Advanced Business Research Workshop)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นวิชาด้านปฎิบัติการโดยเฉพาะเพื่ออานวยความสะดวกและพัฒนา ฝึกฝน ทักษะการเขียน
งานวิจัย และดุษฎีนิพนธ์เพื่อความสาเร็จ นอกจากนั้นเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนบทความวิชาการที่สัมพันธ์กับดุษฎี
นิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง
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. หมวดวิชาพื้นฐาน
PHD0201 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Foundations of Business Knowledge)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นองค์ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจทั้งด้านทฤษฎีและเชิงประจักษ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
องค์ประกอบในการดาเนินธุรกิจที่สาคัญ ทั้งด้านการเงิน การผลิต การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
การบริหาร อีกทั้งเป็นการบูรณาการหน้าที่หลักของการบริหารจัดการ (Functions of Management) ได้แก่
การวางแผน การจัดองค์การ การชักนา และการควบคุม ผ่านเครื่องมือและแนวคิดทฤษฎีทางบริหารธุรกิจซึ่ง
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
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.
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3. หมวดวิชาบังคับ
PHD0301 ปรัชญาและทฤษฎีการจัดการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Philosophy and Advanced Management Theories)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาปรัชญา พัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการด้วยการบูรณาการและการประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดผลิตภาพสูงสุดในองค์การ การค้นคว้าและศึกษาจากบทความวิจัยและรูปแบบจาลอง เพื่อนาเสนอ
องค์ความรู้ ทฤษฎี ด้านการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนากลยุทธ์ในประเด็นร่วมสมัย โดยนามาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง
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 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาหลักการของการออกแบบงานวิจัยทางธุรกิจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาวิจัยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถประยุกต์หลักการทางวิจัยธุรกิจร่วมกับการใช้ส ถิติขั้นสูงในการเสาะหาความรู้และ
นาเสนอผลได้
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 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิธีการดาเนินการที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ หลักคิดทางทฤษฎีและการนามาสู่ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และการสร้างมาตรวัด การวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติขั้นสูง ในการ
วิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์
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The appropriate use of quantitative research methods, theoretical concepts and
empirical constructs and measures, examination of advanced statistical methods for
discovering associations between variables and the use of a statistical software package.

4. หมวดวิชาเลือก
PHD0401 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการจัดการ
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Management Topics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และบูรณาการประเด็นทางการจัดการธุรกิจร่วมสมัยที่ครอบคลุมหน้าที่
ทางการจัดการธุรกิจ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยผ่านการเรียนรู้จากงานวิจัย แนวคิด
และทฤษฎีที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการค้นพบองค์ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
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.
PHD0402 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการตลาด
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Marketing Topics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาวิธีการ และกลยุทธ์ทางการตลาดขั้นสูง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย สภาวะ
แวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเทคนิคการจัดการการตลาดที่ประสบผลสาเร็จ การบรูณาการองค์ความรู้ทาง
การตลาด เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการตลาดที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสัมฤทธิ์ผล
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.
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PHD0403 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการเงิน
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Financial Topics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาการพัฒนาการจัดการทางการเงิน เพื่อหาทฤษฎีการเงินที่สาคัญ โดยใช้กรณีศึกษาการวิจัย
ในการวิเคราะห์ปัญหาในการสัมมนาในหัวข้อที่สาคัญและน่าสนใจ อาทิ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ
บริหารความเสี่ยง การพยากรณ์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน ปัญหาด้านหลักทรัพย์ทั้งภาครัฐและ
เอกชน การประเมินด้านธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ
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. หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ
PHD0501 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นการวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหาร ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเนื้อหาสาระที่จะนาไปสู่รากฐานการ
ทาดุษฎีนิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
To assess the integrative competence in body of management on the theoretical
knowledge and the application to the research study. The examination is required before
applying for the formal dissertation process and should be in written and/or oral format.

6. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
PHD0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี Prerequisite : None
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจากเอกสารและงาน
วิจัยทางวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย กาหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้า แหล่งที่มาของ
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ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
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.
PHD0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (2)
วิชาบังคับก่อน : PHD0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
Prerequisite : PHD0601 Dissertation Type 1 (1)
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทาวิจัย จากผล
การบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยทั่วไปด้านการบริหารจัดการที่ได้จากผลการวิจัย ทา
ให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (3)
วิชาบังคับก่อน : PHD0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
Prerequisite : PHD0602 Dissertation Type 1 (2)
ดาเนินการตามขั้นตอนของข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ นาเสนอระเบียบวิธีการวจัย โดยการพัฒนาเครื่อง
มือวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการวิจัย
Refine research proposal and propose research methodology focus on developing
research instruments, data collection techniques, analysis, discussion, and summary.
PHD0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (4)
วิชาบังคับก่อน : PHD0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
Prerequisite : PHD0603 Dissertation Type 1 (3)
รายงานผลการวิจัยดาเนินการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และข้อแนะนาจากคณะกรรมการประเมิน
ผลดุษฎีนิพนธ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกระทาโดยผู้มีส่วนร่วมการพิจารณา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจาก

188

ภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ การเตรียมการในการเสนอบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อไป
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (5)
วิชาบังคับก่อน : PHD0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
Prerequisite : PHD0604 Dissertation Type 1 (4)
น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ภายในและภายนอกอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้และข้อแนะนา เพื่อความสมบูรณ์ของดุษฎี
นิพนธ์
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (6)
วิชาบังคับก่อน : PHD0605 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
Prerequisite : PHD0605 Dissertation Type 1 (5)
นาข้อเสนอแนะและคาแนะนาจากผู้ร่วมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
นาเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน
นักศึกษาต้องนาไปผลงานวิจัยเผยแพร่ และลงตีพิมพ์แก่สาธารณะ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
Guidance and suggestion from the participants and expert will validate the
student’s dissertation upon the consent of the dissertation advisory committee. Submit
completed dissertation for defense examination. Student will be responsible for public
dissemination through publication or internet as program required.
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7. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
PHD0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจากเอกสารและงาน
วิจัยทางวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย กาหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้า แหล่งที่มาของ
ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (2)
วิชาบังคับก่อน : PHD0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
Prerequisite : PHD0701 Dissertation Type 1 (1)
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทาวิจัย จากผล
การบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยทั่วไปด้านการบริหารจัดการที่ได้จากผลการวิจัย ทา
ให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (3)
วิชาบังคับก่อน : PHD0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
Prerequisite : PHD0702 Dissertation Type 1 (2)
ดาเนินการตามขั้นตอนของข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ นาเสนอระเบียบวิธีการวจัย โดยการพัฒนา
เครื่องมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์อภิปราย ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย
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ทั้งนี้กระทาขึ้นภายใต้คาปรึกษาและชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
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 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (4)
วิชาบังคับก่อน : PHD0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
Prerequisite : PHD0703 Dissertation Type 1 (3)
น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ภายในและภายนอกอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้และข้อแนะนา เพื่อความสมบูรณ์ของดุษฎี
นิพนธ์ นาข้อเสนอแนะและคาแนะนาจากผู้ร่ว มอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงแก้ไขตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ นาเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน นักศึกษา
ต้องนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และลงตีพิมพ์แก่สาธารณะ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
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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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Management (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Management)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (การจัดการ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Management)
3. วิชาเอก (ไม่มี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี แบบ 1.1 และแบบ 2.1
2. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ
3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแกู่้้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2563
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1. หลักสูตรกาหนดเปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเ้ยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการหรือนักวิชาชีพขั้นสูง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
2. ู้้บริหารระดับสูง ระดับกลางในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน
3. ู้้ประกอบการหรือู้้จัดการในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม
4. นักพัฒนา วิทยากร และบุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
5.เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
6. นักวิชาชีพอิสระด้านบริหารธุรกิจและการบริหารงานสมัยใหม่
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
3. การบริหารจัดการ
ไม่มี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่ง้ลิตและพัฒนา นักวิชาการระดับสูง นักบริหารมืออาชีพ นักวิจัยและที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ ที่มี
ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ การบริหารและงานวิจัยระดับสูง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ กอปรกับการเสริมสร้างความเข้าใจในปรัชญาและเครื่องมือทางการจัดการ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและนาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคมทั้งระดับชาติ
และสากล
1.2 ความสาคัญ
ในยุ ค เศรษฐกิ จ ปั จ จุ บ ั น ที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และเกิด นวั ต กรรมใหม่ (Disruptive
Economy) ส่ง้ลต่อการดาเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อความอยู่รอด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และก้าว
ทันความเจริญก้าวหน้าระดับโลก จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดทางการบริหารจัดการแบบไทยให้สอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการที่ทันสมัยแบบสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศที่มุ่ง เน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ้ลด้วยการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ในการค้นพบนวัตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อ้ลสัมฤทธิ์ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระดับโลก ดังนั้นการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และการประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจจึงสาคัญ อย่างยิ่ง ในการ
ขับเคลื่อนและนาไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อ้ลิตดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าใจในปรัชญาทางการบริหาร
ธุรกิจ ด้วยการศึกษาเชิงลึกของธุรกิจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อเกิดองค์ความรู้แ ละ
นวัตกรรมใหม่ ในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการจัดการ โดย
การวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน
2) เพื่อ้ลิตบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการเป็นนั กวิชาการและนักบริหารวิชาชีพชั้นสูงให้มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ตลอดจนเป็นู้้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร
3) เพื่อพัฒนานักวิชาการ นักบริหาร นักวิจัยระดับสูง ให้มีทักษะและแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจและ
สร้างธุรกิจใหม่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย
4) เพื่อสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ด้วยการเ้ยแพร่้ลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
5) เพื่อ้ลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมที่มีความหลากหลายใน
การพัฒนาประเทศ เพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงในระยะยาว
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 21.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1)
ู้ ้ ท ี ่ ส าเร็จ การศึก ษาระดั บ ปริญญาโท แ้น ก. หรื อ เที ย บเท่ า ทุ กสาขาทั้ ง ในและต่า งประเทศที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
และต้องเป็นู้้มีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กาหนด
2.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
ู้้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี และต้องเป็นู้้มี
คุณสมบัติตามที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กาหนด
ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกู้้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) ให้
เป็นไปตามข้อบังคับประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
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(1) นักศึกษาที่มี้ลการสอบ้่านความรู้ภ าษาอัง กฤษ ซึ่ง มีอายุไ ม่ เกิน 3 ปี นับตั้ง แต่วันที่สอบ้่ า น
ภาษาอังกฤษ จนถึงวันที่เข้าเป็นนักศึกษา จะต้องมีคะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คะแนน TOEFL Paper Based
ไม่ต่ากว่า 525 คะแนน หรือ
2. คะแนน TOEFL-Computer Based

ไม่ต่ากว่า 197

คะแนน หรือ

3. คะแนน TOEFL-Internet Based

ไม่ต่ากว่า 71

คะแนน หรือ

4. คะแนน IELTS

ไม่ต่ากว่า

5. คะแนน CU-TEP

ไม่ต่ากว่า 67

5.5 คะแนน หรือ
คะแนน หรือ

(2) กรณีที่นักศึกษายังไม่มีระดับคะแนน (1) ให้ทาการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และต้องสอบ้่านตามเกณฑ์ก่อนเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาอาจจะมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ได้แก่ ภาษาอังกฤษที่เป็นเงื่อนไขในการ
สาเร็จการศึกษาและสถิติในการวิจัยเพื่อใช้ในการทาดุษฎีนิพนธ์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดรายวิชาเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ต่างประเทศและ
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
2.5 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที ่ เ คยหรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที ่ เ ที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ การเทียบโอน้ลการเรียนหมายถึงการขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิช าในระดับ
เดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึก ษา ทั้ง นี้ให้เป็นไปตามข้อบัง คับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
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3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1)
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลัก สู ตร แบ่งเป็นหมวดวิ ช าที่ สอดคล้องกั บ ที่ ก าหนดไว้ ในเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแบบ 1 (1.1) เป็นแ้นการศึกษาที่มุ่งการ
วิจัยเฉพาะ และ แบบ 2 (2.1) เป็นแ้นการศึกษาที่ทาวิจัยและศึกษาเพิ่มเติม โดยต้องทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต นอกจากนี้ควรเป็นู้้ประกอบการหรือู้้มีประสบการณ์ในการทางาน โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาพื้นฐาน
3. หมวดวิชาบังคับ
4. หมวดวิชาเลือก
5. หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ
6. หมวดดุษฎีนิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต
แบบ 1 (1.1)
แบบ 2 (2.1)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
9
3
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
48
36
ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
หลักล้านหลักแสน หมายถึง ระดับปริญญา
77xxxxx หมายถึง ระดับปริญญาเอก
47xxxxx หมายถึง ระดับปริญญาโท
หลักหมื่นหมายถึง ชนิดหลักสูตร
xx0xxxx หมายถึง หลักสูตรภาษาไทย
xx1xxxx หมายถึง หลักสูตรนานาชาติ
xx2xxxx หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาไทย
xx3xxxx หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ
หลักพัน หลักร้อย หมายถึงคณะและหลักสูตร
xxx70xx หมายถึง วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เช่น
77170xx
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(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึง วิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้อง้่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิด
้ลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7717001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา
0(0-0-0)
(Advanced English for Graduate Studies)
(ไม่นับหน่วยกิต)
7717002 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
0(0-0-0)
(Philosophy of Social Science and Advanced Statistic
(ไม่นับหน่วยกิต)
for Business Research)
(3.2) หมวดวิชาพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(ไม่นับหน่วยกิต)
7717003 ความรู้พื้นฐานทางการจัดการ
(Foundations of Management Knowledge)
(3.3) หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7717004 ปรัชญาและทฤษฎีทางการจัดการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Philosophy and Advanced Management Theories)
7717005 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 1)
7717006 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 2)
(3.4) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7717007 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการจัดการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Research Seminar Current Issues in Business Management)
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7717008 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการจัดการการตลาด
3(3-0-6)
(Research Seminar Current Issues in Marketing Management)
7717009 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
(Research Seminar Current Issues in Accounting and Financial)
3(3-0-6)
7717010 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการจัดการเชิงนโยบายและกลยุทธ์
(Research Seminar Current Issues in Policy and Stradegy Manangement)
(3.5) หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ
ไม่นับหน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7717011 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
Qualifying Examination
(ไม่นับหน่วยกิต)
(3.6) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1) 48 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 1 (1.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7717012 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
8
(Dissertation Type 1) (1)
7717013 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
8
(Dissertation Type) 1 (2)
8
7717014 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
(Dissertation Type 1) (3)
7717015 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
8
(Dissertation Type 1) (4)
7717016 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
8
(Dissertation Type 1) (5)
7717017 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)
8
Dissertation Type 1 (6)
(3.7) หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1) 36 หน่วยกิต สาหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7717018 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)
9
Dissertation Type 2 (1)
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7717019 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)
Dissertation Type 2 (2)
7717020 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)
Dissertation Type 2 (3)
7717021 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)
Dissertation Type 2 (4)

9
9
9

3.1.4 แผนการศึกษา
- แบบ 1 (1.1) (การวิจัยเพื่อทาดุษฎีนพิ นธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

7717001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา
7717002 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
7717012 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
รวม

(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8
8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

7717011 การสอบวัดคุณสมบัติ
7717013 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
รวม

(ไม่นับหน่วยกิต)
8
8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

7717014 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
รวม

8
8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

7717015 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
รวม

8
8
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

7717016 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
รวม

8
8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

7717017 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)
รวม

8
8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

- แบบ 2 (2.1) (การเรียนรายวิชาและทาดุษฎีนิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7717001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา
7717002 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
7717004 ปรัชญาและทฤษฎีทางการจัดการขั้นสูง
รวม

รหัสวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

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

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7717005 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1
7717006 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2
77170XX วิชาเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

201

รหัสวิชา
7717011 การสอบวัดคุณสมบัติ
7717018 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)

รหัสวิชา
7717019 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)

รหัสวิชา
7717020 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)

รหัสวิชา
7717021 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รวม

หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
9
9

รวม

หน่วยกิต
9
9

รวม

หน่วยกิต
9
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
หมายเหตุ -

หน่วยกิต
9
9

หมวดวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการจัดการ
- หมวดวิชาพื้นฐานให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษาแรก
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ตามแ้นการศึกษาของหลักสูตร โดย้่านความเห็นชอบจากอาจารย์ ท ี่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หรืออาจารย์ู้้รับ้ิดชอบหลักสูตร
1) คาอธิบายโดยย่อ
การทาดุษฎีนิพนธ์ตามความต้องการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการนั้น จะ
มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระดับสูง หรือต่อยอดองค์
ความรู้เดิมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การเงินและการตลาดที่สามารถนาเสนอทฤษฎีและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงมาใช้ให้เ กิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริหารระดับสูง ตลอดจนมี
ขอบเขตการทาดุษฎีนิพนธ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แ ละ
สามารถทาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดได้
2) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ้ลงานใหม่ รวมทั้งการ
ต่ อ ยอดความรู ้ เ ดิ ม การสอบปกป้ อ งที ่ ม ี ค ณะกรรมการควบคุ ม การสอบตามเกณฑ์ ใ นประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3) ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ในแ้นการศึกษา
4) จานวนหน่วยกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) จานวน 48 หน่วยกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1) จานวน 48 หน่วยกิต
5) การเตรียมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนานักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการติดตาม้ลอย่างสม่าเสมอ
- นักศึกษาต้องดาเนินงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา และจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
6. กระบวนการประเมินผล
- ประเมินจากรายวิชาที่เรียน (เฉพาะแบบ 2.1)
- ประเมิน้ลจาก้ลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเ้ยแพร่
- การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
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คาอธิบายรายวิชา
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)
7717001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา
0(0-0-0)
(Advanced English for Graduate Studies)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นทักษะด้านการเขียน การอ่าน
การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความแข็ง แกร่งในการเข้าใจข้อมูลข่าวสาร แปลความ และสรุป
สาระสาคัญจากบทความ วารสาร ตารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนนาเสนองานและสื่อสารกับ ู้้อื่นเป็น
ภาษาอังกฤษ
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.
7717002 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ

0(0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(Philosophy of Social Science and Advanced Statistic for Business Research)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาหลักการทางสถิติเพื่อการวิจัย แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการทางสถิติ
พรรณนาและสถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การนาสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้ าน
บริหารธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย การนาเสนอ การอ่าน และการ
แปลความ ้ลลัพธ์ตามมาตรฐานสากล
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.
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2. หมวดวิชาพื้นฐาน
7717003 ความรู้พื้นฐานทางการจัดการ
0(0-0-0)
(Foundations of Business Knowledge)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เป็นองค์ความรู้พื้นฐานทางการจัดการทั้งด้านทฤษฎีและเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
องค์ประกอบในการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญ ทั้ง ด้านการจัดการการเงิน การจัดการการ้ลิต การจัดการด้าน
การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร อีกทั้งเป็นการบูรณาการหน้ าที่หลักของการบริหารจั ดการ
(Functions of Management) ได้แก่ การวางแ้น การจัดองค์การ การชักนา และการควบคุม ้่านเครื่องมือและ
แนวคิดทฤษฎีทางบริหารธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
It is about the theoretical and empirical foundations of business knowledge. Through
develop understanding major functions of business ( financial management, Production
management, Marketing management, 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. หมวดวิชาบังคับ
7717004 ปรัชญาและทฤษฎีการจัดการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Philosophy and Advanced Management Theories)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาปรัชญา พัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการด้วยการบูรณาการและการประยุก ต์ใ ช้
เพื่อให้เกิด้ลิตภาพสูงสุดในองค์การ การค้นคว้าและศึกษาจากบทความวิจัยและรูปแบบจาลอง เพื่อนาเสนอ
องค์ความรู้ ทฤษฎี ด้านการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนากลยุทธ์ในประเด็นร่วมสมัย โดยนามาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง
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.

205

7717005 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาหลักการของการออกแบบงานวิจัยทางธุรกิจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาวิจัยได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งสามารถประยุกต์หลักการทางวิจัยธุรกิจร่วมกับการใช้สถิติขั้นสูงในการเสาะหาความรู้แ ละ
นาเสนอ้ลได้
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.
7717006 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 2)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
วิธีการดาเนินการที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ หลักคิดทางทฤษฎีและการนามาสู่ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และการสร้างมาตรวัด การวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติขั้นสูง ในการ
วิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์
The appropriate use of quantitative research methods, theoretical concepts and
empirical constructs and measures, examination of advanced statistical methods for
discovering associations between variables and the use of a statistical software package.
4. หมวดวิชาเลือก
7717007 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการจัดการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Research Seminar Current Issues in Business Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และบูรณาการประเด็นทางการจัดการธุรกิจร่วมสมัยที่ครอบคลุมหน้าที่
ทางการจัดการธุรกิจ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดย้่านการเรียนรู้จากงานวิจัย แนวคิด
และทฤษฎีที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการค้นพบองค์ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Study, analyze, discuss and integrate on contemporary business management issues.
The topics should cover all business management functions and related particular field of
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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.
7717008 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการจัดการการตลาด
3(3-0-6)
(Research Seminar Current Issues in Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาวิธีการ และกลยุทธ์ทางการตลาดขั้น สูง การวิเคราะห์ประเด็นปัญ หาร่วมสมัย สภาวะ
แวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเทคนิคการจัดการการตลาดที่ประสบ้ลสาเร็จ การบรูณาการองค์ความรู้ทาง
การตลาด เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการตลาดที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสัมฤทธิ์้ล
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.
7717009 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
(Research Seminar Current Issues in Accounting and Finance)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาการพัฒนาการจัดการทางการเงิน เพื่อหาทฤษฎีการเงินที่สาคัญ โดยใช้กรณีศึกษาการวิจัยใน
การวิเคราะห์ปัญหาในการสัมมนาในหัวข้อที่สาคัญและน่าสนใจ อาทิ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
ความเสี่ยง การพยากรณ์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน ปัญหาด้านหลักทรัพย์ทั้งภาครัฐและเอกชน การ
ประเมินด้านธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ
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.
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7717010 สัมมนาการวิจัยประเด็นปัจจุบันทางการจัดการเชิงนโยบายและกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Research Seminar Current issue in policy and Strategy Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาการพัฒนาการวางแ้นเชิงนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษาการวิจัย
ในการวิเคราะห์ปัญหาในการสัมมนาในหัวข้อที่สาคัญและน่าสนใจ
A study on development of policy and Strategy Management by using research
case studies. Analyze problems on the important and interesting topic
5. หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ
7717011 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เป็นการวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหาร ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเนื้อหาสาระที่จะนาไปสู่รากฐานการ
ทาดุษฎีนิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
To assess the integrative competence in body of management on the theoretical
knowledge and the application to the research study. The examination is required before
applying for the formal dissertation process and should be in written and/or oral format.
6. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
7717011 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นปัญ หาการวิจัยด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจากเอกสารและ
งานวิจัยทางวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย กาหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้า แหล่งที่มา
ของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
Analytical study on selected research problems in management area from the
documents and academic researches to develop new research or extension research for a
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new knowledge. Define dissertation topic. Searching for data sources and theories related to
the research. Submit concept paper to be approved.
7717013 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (2)
วิชาบังคับก่อน: PHD0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
Prerequisite: PHD0601 Dissertation Type 1 (1)
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทาวิจัย จาก้ล
การบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยทั่วไปด้านการบริหารจัดการที่ได้จาก้ลการวิจัย ทา
ให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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.
7717014 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (3)
วิชาบังคับก่อน: PHD0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
Prerequisite: PHD0602 Dissertation Type 1 (2)
ด าเนินการตามขั้นตอนของข้อ เสนอดุ ษฎีนิพนธ์ น าเสนอระเบียบวิธีการวจัย โดยการพัฒนา
เครื่องมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุป้ลการวิจัย
Refine research proposal and propose research methodology focus on developing
research instruments, data collection techniques, analysis, discussion, and summary.
7717015 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (4)
วิชาบังคับก่อน: PHD0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
Prerequisite: PHD0603 Dissertation Type 1 (3)
รายงาน้ลการวิ จ ั ย ด าเนิ น การสอบเค้ า โครงดุ ษ ฎี น ิ พ นธ์ แ ละข้ อ แนะน าจากคณะกรรมการ
ประเมิน้ลดุษฎีนิพนธ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกระทาโดยู้้มีส่วนร่วมการพิจารณา ได้แก่ ู้้เชี่ยวชาญจาก
ภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ การเตรียมการในการเสนอบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อไป
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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.
7717016 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (5)
วิชาบังคับก่อน: PHD0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
Prerequisite: PHD0604 Dissertation Type 1 (4)
นาเสนอ้ลงานวิจัยต่อสาธารณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ ู้้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอกอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้และข้อแนะนา เพื่อความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์
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.
7717017 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (6)
วิชาบังคับก่อน: PHD0605 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
Prerequisite: PHD0605 Dissertation Type 1 (5)
นาข้อเสนอแนะและคาแนะน าจากู้้ร่วมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุง แก้ไ ขตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ น าเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน
นักศึกษาต้องนาไป้ลงานวิจัยเ้ยแพร่ และลงตีพิมพ์แก่สาธารณะ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
Guidance and suggestion from the participants and expert will validate the student’s
dissertation upon the consent of the dissertation advisory committee. Submit completed
dissertation for defense examination. Student will be responsible for public dissemination
through publication or internet as program required.
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7. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
7717018 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นปัญ หาการวิจัย ด้านการบริห ารจั ดการทางธุรกิ จจากเอกสารและ
งานวิจัยทางวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย กาหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้า แหล่งที่มา
ของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
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.
7717019 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (2)
วิชาบังคับก่อน: PHD0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
Prerequisite: PHD0701 Dissertation Type 1 (1)
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทาวิจัย จาก้ล
การบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยทั่วไปด้านการบริหารจัดการที่ได้จาก้ลการวิจัย ทา
ให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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.
7717020 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (3)
วิชาบังคับก่อน: PHD0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
Prerequisite: PHD0702 Dissertation Type 1 (2)
ด าเนินการตามขั้นตอนของข้อเสนอดุษ ฎีนิพนธ์ น าเสนอระเบียบวิธีการวจัย โดยการพัฒนา
เครื่องมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย ตลอดจนสรุป้ลการวิจัยและเขียนรายงานการ
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วิจยั ทั้งนี้กระทาขึ้นภายใต้คาปรึกษาและชี้แนะโดยู้้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
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.
7717021 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (4)
วิชาบังคับก่อน: PHD0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
Prerequisite: PHD0703 Dissertation Type 1 (3)
นาเสนอ้ลงานวิจัยต่อสาธารณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ ู้้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอกอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้และข้อแนะนา เพื่อความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ นา
ข้อเสนอแนะและคาแนะนาจากู้้ร่วมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงแก้ไขตามความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ น าเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน นักศึกษาต้องน า
้ลงานวิจัยไปเ้ยแพร่ และลงตีพิมพ์แก่สาธารณะ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
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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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
(International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มไทย
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อย่อไทย

: ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่ออังกฤษ
3. วิชาเอก

: Ph.D. (Educational Administration)
(ไม่มี)

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท)
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หน่วยกิต 48
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี
2. หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือและเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษ
3. รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
5. การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
1. หลักสูตรกําหนดเปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา 12564
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2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564
3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา หรือนักการศึกษา
3. ศึกษานิเทศก์
4. นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5. ครู อาจารย์
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลขที่ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
3. การบริหารจัดการ
ไม่มี

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา: วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
ปณิธาน: มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์: เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศ โดยมุ่งเน้นการเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อกันใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และสากล
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1.1 ปรัชญา (ระดับหลักสูตร)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิต ให้มีคุณลักษณะเป็นนักวิชาการ และนักบริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
การบริ ห ารการศึ ก ษา โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ในการแสวงหาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลเชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์
อื่ นได้ อย่างต่อเนื่ อง มี คุ ณธรรมทางวิชาการและทางวิชาชีพรั บผิ ดชอบต่ อชุ มชน และสังคมถึงพร้อมด้วย
คุณสมบัติ และสามารถเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่สร้างนวัตกรรมได้
1.2 ความสําคัญ
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการ
ปฏิรูปด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบโดยเฉพาะสายผู้บริหาร
การศึกษามีการพัฒนาเข้าสู่การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ รวมถึงการมี อัตลักษณ์ของผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาตามที่สังคมคาดหวัง โดยจะต้องเป็นผู้นําที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงมีความรู้ด้านการวิจัยอย่างลึกซึ้งเพื่อให้มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ดังนั้น
วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศและความคาดหวังของสังคม ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้รับกับบริบท
ดังกล่าวข้างต้น
1.3 วัตถุประสงค์
1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
กระบวนการวิจัย
2. เพื่อพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานักนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารการศึกษา คิดวิเคราะห์ ประเมิน
และปรั บ ปรุ ง ตนเอง มี จ รรยาบรรณในการบริ ห ารการศึ ก ษาโดยปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี คํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษ าธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
และให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2564)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้เป็ นไปตามข้อบังคั บ มหาวิทยาลั ยเอเชียอาคเนย์ ว่ าด้วย การจั ดการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 21.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ทุ ก สาขาทั้ ง ในและต่ า งประเทศที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีและต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กําหนด
ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต แบบ 2 (2.1) ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(1) นักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่สอบผ่ าน
ภาษาอังกฤษ จนถึงวันที่เข้าเป็นนักศึกษา จะต้องมีคะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คะแนน TOEFL Paper Based ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน หรือ
2. คะแนน TOEFL-Computer Based ไม่ต่ํากว่า 197 คะแนน หรือ
3. คะแนน TOEFL-Internet Based ไม่ต่ํากว่า 71 คะแนน หรือ
4. คะแนน IELTS ไม่ต่ํากว่า 5.5 คะแนน หรือ
5. คะแนน CU-TEP ไม่ต่ํากว่า 67 คะแนน หรือ
(2) กรณีที่นักศึกษายังไม่มีระดับคะแนน (1) ให้ทําการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ก่อนเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาเสริม
พื้นฐาน 7717102 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา (Foundation in Educational Administration)
จํานวน 3 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น S
5.2 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยหรือกําลังศึกษาในหลักสูตรที่เทียบเท่า จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอน หน่วยกิตเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนี้ได้การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการขอเทียบโอนหน่วยกิตของ รายวิชาในระดับเดียวกัน
เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
3. หลักสูตร
3.1 จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต 48
3.2 โครงสร้าง แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1. วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
2. วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
3. วิชาบังคับ หน่วยกิต 15
4. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต 3
5. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษา แบบ2.1 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคเรียนที่ ทั้งนี้เพื่อ 3
ประโยชน์แก่กรรมการบริหารหลักสูตรในการอนุมัติให้สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือกําหนดให้นักศึกษาเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการใด ๆ ก่อนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ แล้วแต่กรณี ซึ่งการสอบ
วัดคุณสมบัติประกอบด้วยสายวิชาต่อไปนี้
1. สายวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
2. สายวิชาเลือกทางการบริหารการศึกษา
3. สายวิชาเลือกทางสถิติและการวิจัย
4. ทักษะการแก้ปัญหาทางการบริหารการศึกษา
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โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)
แบบ 2 (2.1)
ที่
1
2
3
4
5
6

หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
หมวดวิชาพื้นฐาน*
หมวดวิชบังคับ
หมวดวิชาเลือก**
หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

แบบ 2(2.1)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
หลักล้านหลักแสน หมายถึง ระดับปริญญา
77xxxxx หมายถึง ระดับปริญญาเอก
47xxxxx หมายถึง ระดับปริญญาโท
หลักหมื่นหมายถึง ชนิดหลักสูตร
xx0xxxx หมายถึง หลักสูตรภาษาไทย
xx1xxxx หมายถึง หลักสูตรนานาชาติ
xx2xxxx หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาไทย
xx3xxxx หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ
หลักพัน หลักร้อย หมายถึง คณะและหลักสูตร
xxx70xx หมายถึง วิทยาลัยนานาชาติ และลําดับของหลักสูตร
(2) วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาเสริมพื้นฐานและรายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
1. นักศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนจาก
รายวิ ช าพื้ น ฐาน 7717102 ความรู้ พื้ น ฐานทางการบริ ห ารการศึ ก ษา (Foundation in Educational
Administration) โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น S
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2. นักศึกษาทีม่ ีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของวิทยาลัยนานาชาติ ต้องลงทะเบียนเรียน
จากรายวิชาเสริมพื้นฐาน 7717101 ทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหารการศึกษา (English Skills for
Educational Administrators) โดยไม่นับหน่วยกิต รวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและต้องได้รับผลการศึกษา
เป็น S
ในแต่ละรายวิชากําหนดเกณฑ์ จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้อง
ศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์
(3.1) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)*
รหัส
7717101

ชื่อวิชา
ทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหารการศึกษา*
(English Skills for Educational Administrators)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

0 (0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)

(3.2) หมวดวิชาพืน้ ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)*
รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

7717102

ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา *
(สําหรับผู้ที่ไม่ได้จบบริหารการศึกษา)
(Fundamentals in Educational Administration)

0 (0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)

7717103

วิธีวิทยาการวิจยั ขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา*
(Advanced Research Methodology in Educational
Administration)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา*
(Advanced Statistics for Research in Educational
Administration)

0 (0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)

7717104

0 (0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)
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(3.3) หมวดวิชาบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต
รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

7717105

สัมมนาทฤษฎี หลักการและกระบวนการบริหารการศึกษา
ร่วมสมัย
(Seminar on theories, principles and processes of
contemporary management)
สัมมนานโยบาย และแผนกลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา
(Seminar on policies and strategic plan in
Educational Administration)
สัมมนาการบริหารทรัยากรทางการศึกษาและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar on educational
resources management and the use of
information technology)

(6-2-2)3

7717106
7717107

(6-2-2)3

(6-2-2)3

(3.4) หมวดวิชาเลือก จํานวน 3 หน่วยกิต (วิชาบังคับเลือก)**
รหัส
7717108
7717109
7717110
7717111
7717112

ชื่อวิชา
วิธีวิจัยแบบผสมผสานทางการบริหารการศึกษา
(Integrated Research Methods in Educational
Administration)
สัมมนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
(Seminar on Political, Economic, Social and
Education)
สัมมนาภาวะผู้นําในทศวรรษหน้า
(Seminar on Leadership for the Next Decade)
สัมมนาการบริหารการศึกษานานาชาติ
(Seminar on International Education
Administration)
การศึกษาดูงานการบริหารการศึกษานานาชาติ**
(Field Study International Education
Administration)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

(6-2-2)3

(6-2-2)3

(6-2-2)3
(6-2-2)3

(6-6-0)3

220

(3.5) หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัส
7717113

ชื่อวิชา
การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

(ไม่มีหน่วยกิต)

(3.6) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต
รหัส
7717114
7717115
7717116
7717117

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ 1
Dissertation 1
ดุษฎีนิพนธ์ 2
Dissertation 2
ดุษฎีนิพนธ์ 3
Dissertation 3
ดุษฎีนิพนธ์ 4
Dissertation 4

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

9
9
9
9
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3.4 แสดงแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

7717101

ทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหารการศึกษา*
(English Skills for Educational Administrators)
ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา* (สําหรับผู้ที่ไม่ได้จบ
ทางบริหารการศึกษา) (Foundation in Educational
Administration)
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
(Advanced Research Methodology in Educational
Administration)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
(Advanced Statistics for Research in Educational
Administration)
รวม

7717102

7717103

7717104

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)

0(0-0-0)
ไม่นับหน่วยกิต
0(0-0-0)
ไม่นับหน่วยกิต
0(0-0-0)
ไม่นับหน่วยกิต
0(0-0-0)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

7717105

สัมมนาทฤษฎี หลักการและกระบวนการบริหารการศึกษาร่วม
สมัย (Seminar on theories, principles and processes
of contemporary management)
สัมมนานโยบาย และแผนกลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา
(Seminar on policies and strategic plan in
Educational Administration)
สัมมนาการบริหารทรัยากรทางการศึกษาและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Seminar on educational resources management and
the use of information technology)
รวม

7717106

7717107

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)

3(2-2-6)

3(2-2-6)

3(2-2-6)

9
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

7717112

การศึกษาดูงานการบริหารการศึกษานานาชาติ**
(Field Study International Education Administration)
การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualification examination)
ดุษฎีนิพนธ์ 1
Dissertation 1
รวม

7717113
7717114

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)

3(0-6-6)
ไม่มีหน่วยกิต
9
12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

7717115 ดุษฎีนิพนธ์ 2
Dissertation 2

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)

9
รวม

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

7717116 ดุษฎีนิพนธ์ 3
Dissertation 3

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)

9
รวม

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

7717117 ดุษฎีนิพนธ์ 4 ( Dissertation 4)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)

9
9
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การทําวิทยานิพนธ์ตามความต้องการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
นั้น จะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระดับสูง หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้เดิมในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถนําเสนอทฤษฎีและการประยุกต์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงมาใช้
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริหารระดับสูง ตลอดจนมีขอบเขตการทําวิทยานิพนธ์ที่อยู่ภายใต้
การควบคุมอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และสามารถทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่หลักสูตรกําหนดได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทํางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ผลงานใหม่รวมทั้งการ
ต่ อ ยอดความรู้ เ ดิ ม การสอบป้ อ งกั น ที่ มี ค ณะกรรมการควบคุ ม การสอบตามเกณฑ์ ใ นประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.3 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (1.2) 2 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษา แบบ 36
5.5 การเตรียมการ
- แต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
- มีระบบการบริหารงานวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการทํา
วิทยานิพนธ์
6. กระบวนการประเมินผล
- จัดการประชุมโดยนักศึกษาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- การติดตามการดําเนินงานวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาเข้าพบและรายงานอาจารย์ที่
ปรึกษา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
- จัดประชุมเพื่อให้นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
- การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
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- เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) หมวด 11 พ.ศ.2564
หมายเหตุ คุณสมบัตินักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบป้องกัน (5 บท) วิทยานิพนธ์
1. สอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ตามแผนการเรียน
ได้ระดับคะแนน S
2. สอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาภาคบังคับและหมวดวิชาเลือก ครบตามทีก่ ําหนดไว้ในหลักสูตร
และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
3. ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination) 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาเสริม
พื้นฐาน หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือก) ได้ระดับคะแนน S

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรลําดับขั้นและค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา
โดยแบ่งการกําหนดอักษรลําดับขั้นเป็น3 กลุ่ม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไม่มีค่า
ลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังนี้
ผลการศึกษา
ค่าระดับคะแนน
แต้มระดับคะแนน
A
4.00
ดีเยี่ยม (Excellent)
A3.70
ดีมาก (Very Good)
B+
3.30
ดี (Good)
B
3.00
ดีพอใช้ (Fairly Good)
B2.70
เกือบดี (Almost Good)
C+
2.30
พอใช้ (Fair)
C
2.00
เกือบพอใช้ (Almost Fair)
C1.70
พอใช้ (Poor)
D
1.00
ใช้ไม่ได้ (Very Poor)
F
0.00
ตก (Failed)
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1.2 อักษรลําดับขั้นที่ไม่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังนี้
ค่าระดับคะแนน
แต้มระดับคะแนน
ผลการศึกษา
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfied)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfied)
1.3 อักษรลําดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กําหนด ดังนี้
ค่าระดับคะแนน
แต้มระดับคะแนน
ผลการศึกษา
O
ดีเยี่ยม (Outstanding)
G
ดี (Good)
P
ผ่าน (Pass)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfied)
1.4 การประเมิ น ผลรายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ใ ช้ ผ ลการศึก ษา โดยใช้ ร ะดั บ คะแนน S หรื อ U ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
หมวด 9 ข้อที่ 36
1.5 การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualification examination) ให้ วั ด เป็ น S และ U นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ U
สามารถสอบใหม่ได้อีก ครั้งโดยสอบเฉพาะกลุ่มวิชาที่ไม่ผ่าน 1
1.6 สําหรับการวัดผลวิทยานิพนธ์ ให้ประเมินเมื่อผ่านการสอบป้องกันแล้วโดยให้ผลการประเมินเป็น
O, G, P หรือ U
1.7 ในกรณีที่การวัดผลไม่สมบูรณ์ในรายวิชาใด ให้บันทึกอักษร “I” ไว้ในระเบียนเป็นการชั่วคราว
แทนการวัดผล
ในกรณีที่นักศึกษาได้ “I” ในรายวิชาใด โดยอนุมัติของอาจารย์ผู้สอน ยกเว้นวิทยานิพนธ์ จะต้องมี
การวัดผลอย่างสมบูรณ์ในรายวิชานั้น ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นภาคการศึกษานั้น ถ้าพ้นกําหนดนี้แล้วให้
อาจารย์ผู้สอนกําหนดระดับการวัดผลรายวิชานั้นเป็นระดับ “F” สําหรับรายวิชานั้น
1.8 การตัดสินผลการจบการศึกษา
1) นักศึกษาต้องศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ทุกรายวิชา 3.00 ขึ้นไป
2) ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination) ได้ผลการประเมินเป็น S
3) ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุ กรายวิ ชา ทั้ งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสั ม มนา การทําวิ ทยานิ พ นธ์ จะต้ อ ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออก
ข้อสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมิน
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ข้อสอบ การประเมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ/หรือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงการประเมิน
อาจารย์โดยนักศึกษาแสดงควาคิดเห็นต่ อการสอนของอาจารย์ผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน์ มีระบบประกันคุณภาพภายในของ วิทลัยนานาชาติ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยทําการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนําผลที่ได้มาเป็นข้อมูล
ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
หัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
(1) สภาวะการได้งานทําหรือศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทําหรือศึกษาต่อตรง
ตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่
สําเร็จการศึกษา
(2) ตําแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อ
ให้มากขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่น ๆ
(6) ความเห็ นและข้อ เสนอแนะจากอาจารย์ พิ เ ศษและผู้ท รงคุ ณวุฒิ ภ ายนอก ต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทาง
การศึกษาของดุษีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
(7) ผลงานของนักศึกษาและดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
- จํานวนผลงานวิจยั ที่เผยแพร่
- จํานวนสิทธิบัตร
- จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์เพื่อสังคม
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 2 (2.1)
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
ขอทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เ สนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในแหล่งตีพิมพ์ ดังนี้
สําหรับวิทยานิพนธ์ในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน List
of predatory publishers and journals หรื อ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการโดยบทความที่ นํ า เสนอฉบั บ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว
อย่างน้อย เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร 1 เรื่อง ทั้งนี้ ต้องมี 2
ระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ ขึ้นไป หรือได้รับการตีพิมพ์หรืออย่า 1งน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ไม่นับหน่วยกิต*
7717101 ทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหารการศึกษา*
3(2-2-6)
(English Skills for Educational Administrators)
ไม่นับหน่วยกิต
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูงที่ สัมพันธ์กับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับผู้บริหารการศึกษา
Developing English skills in listening, speaking, reading and writing in advanced level
that related to communication English for educational administrators.
2. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)*
7717102 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา *
3(3-0-6)
(สําหรับผู้ที่ไม่ได้จบบริหารการศึกษา)
ไม่นับหน่วยกิต
(Fundamentals in Educational Administration)
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษา หลั ก และระบบการศึ ก ษาไทยภาวะผู้ นํ า ทาง
การศึกษาและการวางแผนการศึกษา
Principles, concepts, theories of educational administration; Thai education
principles and system; leadership in education and education planning.
7717103 วิธวี ิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-6)
(Advanced Research Methodology in Educational Administration)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการจัด
การศึกษาประเด็นปัญหาด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษา แนวโน้มการวิจัยด้านการบริหาร การศึกษา
สมัยใหม่ การบูรณาการวิธีวิทยาการวิจัย และแนวทางการพัฒนาโครงร่างการวิจัย
Principle, concept and theory of research design for integrated research in
educational management; problem issue in educational administration research, trend in
educational administration research, integration of advanced research methodology, and
guideline for research proposal development.
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7717104 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-6)
(Advanced Statistics for Research in Educational Administration)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับ ตัวแปรเชิงพหุ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพหุ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์
การจําแนกประเภท การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์ เส้นทาง และการ
สร้างโมเดลสมการโครงสร้าง
Principle, concept and theory of statistical methodology of multivariate analysis;
correlation analysis and multivariate regression, multivariate analysis of variance, factor
analysis, discriminant analysis, cluster analysis, canonical correlation analysis, path analysis,
and structural equation modeling

3. หมวดวิชาบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต
7717105 สัมมนาทฤษฎี หลักการและกระบวนการบริหารการศึกษาร่วมสมัย

3(2-2-6)

(Seminar on theories, principles and processes of contemporary management)

ทฤษฎี หลั ก การ กระบวนการ และหน้ า ที่ ใ นการบริ ห าร การเลื อ กใช้ ห ลั ก การ ทฤษฎี และ
กระบวนการ ให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม
Theories, principles, processes and functions of administration, selection, theories,
principles and processes in accordance with the macro and social context.
7717106 สัมมนานโยบาย และแผนกลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-6)
(Seminar on policies and strategic plan in Educational Administration)
การกําหนดนโยบาย การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ และการนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก การกํากับ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา และการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษา
Policy formulation, planning, strategy formulation and implementation in
accordance with the context of educational institutions and educational agencies can increase
the efficiency and effectiveness of school administration. Principles and processes for
educational quality assurance for both internal and external quality assurance. Preparation of a
self- assessment report of an educational institution to support external assessment.
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Supervision of educational quality assurance and applying the results of educational quality
assurance to develop educational institutions and educational agencies.
7717107 สัมมนาการบริหารทรัยากรทางการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-6)
(Seminar on educational resources management and the use of
information technology)
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณการเงิน การบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
Personnel management, academic administration, financial budget management,
general administration, Management of the use of information technology education,
education law and professional standards.

4.หมวดวิชาเลือก จํานวน 3 หน่วยกิต (วิชาบังคับเลือก)**
7717108 วิธวี ิจัยแบบผสมผสานทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-6)
(Integrated Research Methods in Educational Administration)
วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคตและการวิจัยเชิงนโยบาย การเลือก
และการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกรณีศึกษา การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา
ในการใช้สถิติชั้นสูง การแปลผลและการประเมินผล การสังเคราะห์งานวิจัยตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อจัดทําวิจัยทางการบริหารการศึกษา
Quantitative, qualitative, future and policy research design and methodology,
sampling techniques, case study instrument development, quantitative and qualitative data
gathering and analysis, problems in advanced statistical use, interpretation and evaluation,
research synthesis and application for use in educational administration research.
7717109 สัมมนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
3(2-2-6)
(Seminar on Political, Economic, Social and Education)
การเปลี่ยนแปลง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ศึกษาพัฒนาการด้านเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และ การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
Changes in politics, economy, society and education; study the development of
politics, economy society and education as a guideline for organizing education to be relevant
and consistent with the development of the country.
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7717110 สัมมนาภาวะผูน้ ําในทศวรรษหน้า
3(2-2-6)
(Seminar on Leadership for the Next Decade)
ข้ อมู ล แนวโน้ ม และปัจจัยทางสั งคมในอนาคตที่มี ผ ลต่ อภาวะผู้นํา อิ ท ธิพลของสถาบั น และ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมทั้งภายในและต่างประเทศที่มีผลต่อภาวะผู้นําตลอดจนการพัฒนาภาวะผู้นําในสังคมโลก
ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
Information, trends, and social factors; in future of affecting leadership; influence
of regional and global institutions and social environments which affect leadership, the
development of leadership in the changing world.
7717111 สัมมนาการบริหารการศึกษานานาชาติ
3(2-2-6)
(Seminar on International Education Administration)
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยกับการบริหารการศึกษาของนานาชาติ ใน
ด้านนโยบาย หลักการ วิธีการ กระบวนการ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทสังคม
Comparison between Thai educational administration and International Education
Administration in the dimension of policy, principles, procedures, strategies, goals and
effectiveness of educational administration which related to the social context.
7717112 การศึกษาดูงานการบริหารการศึกษานานาชาติ**
3(0-6-6)
(Field Study International Education Administration)
หลักการและกระบวนการในการศึกษาดูงาน การไปศึกษาจากของจริงสถานศึกษาและหน่วย-งาน
การศึกษาภายในประเทศและ/หรือนานาชาติ การนําเสนอผลการศึกษาดูงาน
Principles and process of Field study. To Studying from the real thing, Educational
institutions and educational institutions within the country and/ or International and
Presentation
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5. หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นับหน่วยกิต)
7717113 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination)
ไม่มีหน่วยกิต
เป็นการวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหาร ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเนื้อหาสาระที่จะนําไปสู่รากฐานการ
ทําดุษฎีนิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
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 writtenand/or oral format.

6. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต
7717114 ดุษฎีนิพนธ์ 1 (Dissertation 1
9
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยด้านการบริหารจัดการทางการบริหารการศึกษา จาก
เอกสาร และงานวิจัยทางวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย กําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ค้นคว้า
แหล่งที่มาของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
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 thesis topic. Searching for data sources and theories related to the
research. Submit concept paper to be approved.
7717115 ดุษฎีนิพนธ์ 2 (Dissertation 2)
9
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎีเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทําวิจัย จากผล
การบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยทั่วไปด้านการบริหารจัดการที่ได้ จากผลการวิจัย
ทําให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจนตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
Conduct literature review on the process of theoretical and conceptual frame work
developing for thesis. As a result of the integration of the principles, concepts, theories and
generalization management, a clear theoretical and conceptual framework are presented.
7717116 ดุษฎีนิพนธ์ 3 (Dissertation 3)
9
ดําเนินการตามขั้นตอนของข้อเสนอวอทยานิพนธ์นําเสนอระเบียบวิธีการวจัย โดยการ พัฒนา
เครื่องมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์อภิปราย ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการ
วิจัย ทั้งนี้กระทําขึ้นภายใต้คําปรึกษาและชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง คณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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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 thesis advisory committee.
7717117 ดุษฎีนิพนธ์ 4 (Dissertation 4)
9
นําเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอกอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ความรู้และข้อแนะนําเพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์นํา
ข้อเสนอแนะและคําแนะนําจากผู้ร่วมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมา ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน นักศึกษาต้องนํา
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่และลงตีพิมพ์แก่สาธารณะตามเกณฑ์ของหลักสูตร
Presentation of research finding to public and thesis committee. Invited external
and internal experts will be provided for discussion and idea exchange for the completion of
the thesis. Guidance and suggestion from the participants and expert will validate the
student’s thesis upon the consent of the thesis advisory committee. Submit completed thesis
for defense examination. Student will be responsible for public thesis through publication or
internet to meet the requirement of the program.

234

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Educational Administration)
3. วิชาเอก

(ไม่มี)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี
2. หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือและเอกสารประกอบการสอน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. รับทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ได้
เป็ นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
5. การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
1. หลักสูตรกาหนดเปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564
3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หรือผูบ้ ริหารการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา หรือนักการศึกษา
3. ศึกษานิเทศก์
4. นักวิจยั ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5. ครู และอาจารย์

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ระดับมหาวิทยาลัย)
ปรัชญา : วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศ โดยมุ่งเน้นการเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อกันใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และสากล
1.1 ปรัชญา (ระดับหลักสูตร)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
เป็นนักวิชาการ และนักบริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา โดย
ใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผลเชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมทางวิชาการ
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และทางวิชาชีพรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ และสามารถเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่สร้าง
นวัตกรรมได้
1.2 ความสาคัญ
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการปฏิรูปการศึกษาที่ส่ง ผลให้เกิ ดการ
ปฏิรูปด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบโดยเฉพาะสายผู้บริหารการศึกษา
มีการพัฒนาเข้าสู่การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ รวมถึงการมี อัตลักษณ์ของผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามที่สังคมคาดหวัง โดยจะต้องเป็นผู้นาที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี
ความรู้ด้านการวิจัยอย่างลึกซึ้งเพื่อให้มีคุณสมบัติดัง กล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศและความคาดหวังของสังคม ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้รับกับบริบทดังกล่าวข้างต้น
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ผลิต ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต ให้มี อ งค์ค วามรู ท้ างการบริห ารการศึก ษาและสร้า งองค์ค วามรู ใ้ หม่ ด ้ว ย
กระบวนการวิจยั
2. เพื่อพัฒนาให้ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานักนวัตกรรมการบริหาร
3. เพื่อพัฒนาให้ดุษฎีบณ
ั ฑิตมีความเป็ นมืออาชีพทางการบริหารการศึกษา คิดวิเคราะห์ ประเมินและ
ปรับปรุ งตนเอง มี จรรยาบรรณในการบริหารการศึกษาโดยปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี คานึงถึง
ผลประโยชน์สว่ นรวม มีคณ
ุ ธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ มีจานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากั บภาค
การศึกษาปกติ
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 21.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้อย่างดีและต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กาหนด
ทั้ง นี้ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 (2.1) ให้เป็นไปตามข้อบัง คับ
ประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(1) นักศึกษาที่มีผ ลการสอบผ่านความรู้ภ าษาอัง กฤษ ซึ่ง มีอายุไ ม่เกิน 3 ปีนับตั้ง แต่วันที่ส อบผ่ า น
ภาษาอังกฤษ จนถึงวันที่เข้าเป็นนักศึกษา จะต้องมีคะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คะแนน TOEFL Paper Based ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ
2. คะแนน TOEFL-Computer Based ไม่ต่ากว่า 197 คะแนน หรือ
3. คะแนน TOEFL-Internet Based ไม่ต่ากว่า 71 คะแนน หรือ
4. คะแนน IELTS ไม่ต่ากว่า 5.5 คะแนน หรือ
5. คะแนน CU-TEP ไม่ต่ากว่า 67 คะแนน
(2) กรณีที่นักศึกษายังไม่มีระดับคะแนน (1) ให้ทาการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดย
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุษ ฎีบ ั ณ ฑิ ต (ปร.ด.) สาขาวิ ช าการบริห ารการศึ กษา คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ก่อนเข้าศึกษา
2.3 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยหรือกาลังศึกษาในหลักสูตรที่เทียบเท่า จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอน หน่วยกิตเข้าศึกษาใน
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หลักสูตรนี้ได้การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการขอเทียบโอนหน่วยกิตของ รายวิชาในระดับเดียวกัน เพื่อใช้
นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้าง แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
1. วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
2. วิชาพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
3. วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
4. วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
5. หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นบั หน่วยกิต)
6. วิทยานิพนธ์ (มีคา่ เทียบเท่า) 36 หน่วยกิต
7. หมวดฝึ กประสบการณ์บริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต
เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษา แบบ 2.1 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคเรียนที่ 4 ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์แก่กรรมการบริหารหลักสูตรในการอนุมัติให้สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือก าหนดให้นักศึกษาเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการใด ๆ ก่อนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ แล้วแต่กรณี ซึ่งการสอบวัด
คุณสมบัติสอบเฉพาะหมวดวิชาบังคับ

ที่
1
2
3
4
5
6.
7

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2 (2.1)
หมวดวิชา
แบบ 2(2.1)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน*
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก**
3 หน่วยกิต
หมวดการสอบวัดคุณสมบัติ
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
หมวดฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
69 หน่วยกิต
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3.3 รายวิชา
(1) คาอธบายรหัสวิชา
- รหัสรายวิชาใช้ระบบเลขเลขอารบิคเจ็ดหลัก
- หลักล้าน หลักแสน หมายถึงระดับปริญญาเอก
77xxxxx หมายถึง ระดับปริญญาเอก
- เลขหลักหมื่น หมายถึง ชนิดของหลักสูตร
xx0xxxx หมายถึง หลักสูตรภาษาไทย
- หลักพัน หลักร้อย หมายถึง คณะและหลักสูตร
xxx51xx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสิบ หลักหน่วย หมายถึง หมวดวิชาและลาดับรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
770511x หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
770512x หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐาน
770513x หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
770514x หมายถึง หมวดวิชาเลือก
770515x หมายถึง หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ
770516x หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
770517x หมวดวิชาฝึกประสบการวิชาชีพบริหารการศึกษา
(2) วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาเสริมพื้นฐานและรายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
1. นักศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา ต้องลงทะเบียน เรียนจาก
รายวิ ช าเสริ ม พื ้ น ฐาน 7705111 ความรู ้ พ ื ้ น ฐานทางการบริ ห ารการศึ ก ษา (Foundation in Educational
Administration) โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และต้องได้รับผลการศึกษาเป็น S
2. นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อง
ลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาพื้นฐาน 7705121 ทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา (English Skills
for Educational Administrators) โดยไม่นับหน่วยกิต รวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและต้องได้รับผลการศึกษา
เป็น S
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ จานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)และชั่วโมงที่นักศึกษา
ต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์
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(3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)*
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
7705111 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
* (สาหรับผู้ที่ไม่ได้จบบริหารการศึกษา)
(Foundation in Educational Administration)
(3.2) หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)*
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7705121 ทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา*
3(3-3-6)
(English Skills for Educational Administrators)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(3.3) หมวดวิชาบังคับ จานวน 27 หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7705131 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
3(3-3-6)
(Advanced Research Methodology in Educational Administration)
7705132 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(3-3-6)
(Advanced Statistics for Research in Educational Administration)
7705133 สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Professional Development of Educational Executives)
7705134 สัมมนาความเป็นผู้นาทางการบริหารการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Leadership in Educational Administration)
7705135 สัมมนาการบริหารสถาบันทางการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Educational Institution Administration)
7705136 สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการสอน
3(3-3-6)
(Seminar on Curriculum and teaching Administration)
7705137 สัมมนาการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Education Quality Promotion)
7705138 สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Educational Quality Assurance)
7705139 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารทางการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Moral Ethics and ethics of educational administrators)
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(3.4) หมวดวิชาเลือก จานวน 3 หน่วยกิต (วิชาบังคับเลือก)**
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7705141 วิธีวิจัยแบบผสมผสานทางการบริหารการศึกษา
3(3-3-6)
(Integrated Research Methods in Educational Administration)
7705142 สัมมนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Political, Economic, Social and Education)
7705143 สัมมนาภาวะผู้นาในทศวรรษหน้า
3(3-3-6)
(Seminar on Leadership for the Next Decade)
7705144 สัมมนาการบริหารการศึกษานานาชาติ
3(3-3-6)
(Seminar on International Education Administration)
7705145 การศึกษาดูงานการบริหารการศึกษานานาชาติ**
3(45)
(Field Study International Education Administration)
(3.5) หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7705151 การสอบวัดคุณสมบัติ
(ไม่มีหน่วยกิต)
(Qualifying Examination)
(3.6) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7705161 วิทยานิพนธ์ 1
12
Thesis 1
7705162 วิทยานิพนธ์ 2
12
Thesis 2
7705163 วิทยานิพนธ์ 3
12
Thesis 3
(3.7) หมวดฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
7705171 ฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา
3(90)
(Professional Practicum in Educational Administration
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3.4 แผนการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
รหัส

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ –
ศึกษาด้วยตนเอง)

7705111

7705121
7705131
7705133

7705134

ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา*
(สาหรับผู้ที่ไม่ได้จบทางบริหารการศึกษา)
(Foundation in Educational Administration)
ทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารการศึกษา*
(English Skills for Educational Administrators)
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
(Advanced Research Methodology in Educational Administration)
สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา
(Seminar on Professional Development of Educational
Executives)
สัมมนาความเป็นผู้นาทางการบริหารการศึกษา
(Seminar on Leadership in Educational Administration)
รวม

3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-3-6)
ไม่นับหน่วกิต
3(3-3-6)
3(3-3-6)

3(3-3-6)
9
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
รหัส

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ –
ศึกษาด้วยตนเอง)

7705132
7705135
7705136
7705137

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
(Advanced Statistics for Research in Educational Administration)
สัมมนาการบริหารสถาบันทางการศึกษา
(Seminar on Educational Institution Administration)
สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการสอน
(Seminar on Curriculum and teaching Administration)
สัมมนาการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
(Seminar on Education Quality Promotion)
รวม

3(3-3-6)
3(3-3-6)
3(3-3-6)
3(3-3-6)
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ S
หน่วยกิต
รหัส

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ –
ศึกษาด้วยตนเอง)

7705171

ฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา
(Professional Practicum in Educational Administration
รวม

3(90)
3
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
รหัส

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ –
ศึกษาด้วยตนเอง)

7705138
7705139

7705145

สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา
(Seminar on Educational Quality Assurance)
สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารทางการศึกษา
(Seminar on Moral Ethics and ethics of educational
administrators)
การศึกษาดูงานการบริหารการศึกษานานาชาติ**
(Field Study International Education Administration)
รวม

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

3(45)
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
7705151
7705161

ชื่อวิชา
การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualification examination)
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ไม่มีหน่วยกิต
(บ-ป-น)
12
12

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
7705162

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

12
รวม

12
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
7705161

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 3
Thesis 3

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

12
รวม

12

1.องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การฝึกประสบการณ์ในรายวิชา 7705171 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา โดยการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพใน
สถานศึกษาทั้งการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ซึ่งบูรณาการการฝึกทักษะไว้ใน แบบ 2.1
1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
มีทักษะการปฏิบัติการในสถานศึกษา โดยมีการปฏิบัติงานบริหารการศึกษาร้อยละ 50 และการบริหาร
สถานศึกษาร้อยละ 50
1.2 ช่วงเวลาที่จัดการฝึกประสบการณ์สาหรับนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาทั้งการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาแห่งละ 45 ชั่วโมง
รวม 90 ชั่วโมง กาหนดการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีที่ 1
คุณสมบัตินักศึกษาที่มีสิทธิ์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
** สอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาบังคับครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดให้เวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาให้
ต่อเนื่องกัน
2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 คาอธิบายโดยย่อ
การท าวิทยานิพนธ์ ตามความต้องการของหลัก สู ตรปรั ชญาดุ ษฎีบ ัณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริ ห าร
การศึกษานั้น จะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระดับสูง หรือ
ต่อยอดองค์ความรู้เดิมในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถนาเสนอทฤษฎีและการประยุกต์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง มาใช้
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริหารระดับสูง ตลอดจนมีขอบเขตการทาวิทยานิพนธ์ที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และสามารถท าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนดได้
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2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ผลงานใหม่รวมทั้งการ
ต่อยอดความรู้เดิม การสอบปกกันที่มีคณะกรรมการควบคุมการสอบตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2.3 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
2.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต สาหรับนักศึกษา แบบ 2(2.1)
2.5 การเตรียมการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
มีระบบการบริหารงานวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการท า
วิทยานิพนธ์
3. กระบวนการประเมินผล
- จัดการประชุมโดยนักศึกษาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ ผู้ ทรงคุณวุฒิแ ละคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- การติดตามการด าเนินงานวิ จัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาเข้าพบและรายงานอาจารย์ที่
ปรึกษา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
- จัดประชุมเพื่อให้นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
- การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
- เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 หมวดที่ 11 ข้อ 48 (3.2)
หมายเหตุ คุณสมบัตินักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบป้องกัน (5 บท) วิทยานิพนธ์
1. สอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ตามแผนการเรียน
2. ได้ระดับคะแนน S
3. สอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาภาคบังคับและหมวดวิชาเลือกครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและ
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
4. ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification examination) สอบเฉพาะหมวดวิชาบังคับ ได้ระดับ
คะแนน S
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เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 2(2.1)
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 (จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
2. ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย
3.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3.2 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
โดยคณะกรรมการสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ข ั ้ น สุ ด ท้ า ยจะต้ อ ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้
4. ตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รบั
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งต้องไม่อยู่ใน List of
predatory publishers and journals หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว อย่างน้อย 2
เรื่อง ทั้งนี้ ต้องมี 1 เรื่องที่ได้รับ การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1 ขึ้นไป หรือได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ไม่นับหน่วยกิต*
หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)*
หมวดวิชาบังคับ จานวน 27 หน่วยกิต
7705133 สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Professional Development of Educational Executives)
ปฏิบัติการสัมมนาจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ
Operating Seminar on Spirit, ideology of executives, Knowledge management related
to school administrators and education administrators, Being a professional manager, Research
for career development.
7705134 สัมมนาความเป็นผู้นาทางการบริหารการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Leadership in Educational Administration)
ปฏิบัติการสัมมนาการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นาการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นา ภาวะ
ผู้นา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การบริหารงานระบบเครือข่ายปฏิสัมพันธ์
และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างวสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น
Operating Seminar on Changes of the world and society change leader leadership
behavior, leadership, Mobilization of resources for education, Educational supervision supervision
to develop teachers to manage learners' learning to grow to their full potential, Risk and Conflict
Management, Network system administration, interaction and development of colleagues,
Relationships between educational institutions and communities and localities.
7705135 สัมมนาการบริหารสถาบันทางการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Educational Institution Administration)
ปฏิบัติการสัมมนาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร การบริหารงานวิชาการ
เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การบริ หารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน
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พั ส ดุ และอาคารสถานที ่ กฎหมายที ่ กี ่ย วข้ องกับ การศึ กษาและผู้ บ ริ หารสถานศึก ษา การวางแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา การบริหารองค์การ สานักงาน และองค์คณะบุคคล
Operating Seminar on Theories, principles, processes and duties of administration,
Academic administration for quality and excellence, Management of learning resources and
environment to promote learning management, Innovation and information technology for
management and learning, Personnel management, Administrative, financial, supplies and
building management, Laws related to education and school administrators, Planning to
increase efficiency and effectiveness of school administration, Organization, office and personnel
organization.
7705136 สัมมนาการบริหารหลักสูตรและการสอน
3(3-3-6)
(Seminar on Curriculum and teaching Administration)
ปฏิบัติการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการสอน
เสริม การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
Operating Seminar on Develop curriculum and curricula for educational institutions,
Teaching and learning management and supplementary teaching, Measurement and evaluation
of learning.
7705137 สัมมนาการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Education Quality Promotion)
ปฏิบัติการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินหลฃักสูตร การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็นการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน การ
บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
Operating Seminar on Developing the potential of learners, Management of learning
resources and environment to promote learning management, Curriculum Assessment,
Management of extra-curricular activities and student activities to develop learners' potential to
know how to manage and think. , Management for the development of learners' life skills,
Management to provide care and assistance to learners.
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7705138 สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Educational Quality Assurance)
ปฏิบัติการสัมมนาหลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การกากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา
Operating Seminar on Principles and processes for educational quality assurance,
Internal and external quality assurance, Educational quality assurance system, both internally
and externally, Supervision and monitoring of educational quality assurance.
7705139 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารทางการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Moral Ethics and ethics of educational administrators)
ปฏิบัติการสัมมนาหลักธรรมาภิบาลและความซื้อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาพีพที่คุรุสภากาหนด
Operating Seminar on Principles of good governance and honesty, Morality and ethics
of education administrators and education administrators, Code of ethics for the course
prescribed by the Teachers Council of Thailand.
หมวดวิชาเลือก จานวน 3 หน่วยกิต (วิชาบังคับเลือก)**
7705141 วิธีวิจัยแบบผสมผสานทางการบริหารการศึกษา
3(3-3-6)
(Integrated Research Methods in Educational Administration)
วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคตและการวิจัยเชิงนโยบาย การเลือกและ
การสุ่มตัวอย่าง การเลือกกรณีศึกษา การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาในการ
ใช้สถิติชั้นสูง การแปลผลและการประเมินผล การสังเคราะห์งานวิจัยตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อจัดทา
วิจัยทางการบริหารการศึกษา และฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงงานวิจัย การนาเสนอการสอบเค้าโครงงานวิจัยต่อ
คณะกรรม
Quantitative, qualitative, future and policy research design and methodology, sampling
techniques, case study instrument development, quantitative and qualitative data gathering and
analysis, problems in advanced statistical use, interpretation and evaluation, research synthesis
and application for use in educational administration research and practice writing research
outlines Presentation of the research outline exam to the committee.

251

7705142 สัมมนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
3(3-3-6)
(Seminar on Political, Economic, Social and Education)
ปฏิบัติการสัมมนาการเปลี่ยนแปลง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ศึกษาพัฒนาการ
ด้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ
Operating Seminar on Changes in politics, economy, society and education; study the
development of politics, economy society and education as a guideline for organizing education
to be relevant and consistent with the development of the country.
7705143 สัมมนาภาวะผู้นาในทศวรรษหน้า
3(3-3-6)
(Seminar on Leadership for the Next Decade)
ปฏิบัติการสัมมนาข้อมูล แนวโน้ม และปัจจัยทางสัง คมในอนาคตที่มีผลต่อภาวะผู้น า อิทธิพลของ
สถาบันและสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั้งภายในและต่างประเทศที่มีผลต่อภาวะผู้นาตลอดจนการพัฒนาภาวะผู้นาใน
สังคมโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
Operating Seminar on Information, trends, and social factors; in future of affecting
leadership; influence of regional and global institutions and social environments which affect
leadership, the development of leadership in the changing world.
7705144 สัมมนาการบริหารการศึกษานานาชาติ
3(3-3-6)
(Seminar on International Education Administration)
ปฏิบัติการสัมมนาการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยกับการบริหารการศึกษาของ
นานาชาติ ในด้านนโยบาย หลักการ วิธีการ กระบวนการ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและประสิทธิผลของการบริหาร
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสังคม
Seminar on Comparison between Thai educational administration and International
Education Administration in the dimension of policy, principles, procedures, strategies, goals and
effectiveness of educational administration which related to the social context.
7705145 การศึกษาดูงานการบริหารการศึกษานานาชาติ**
3(45)
(Field Study International Education Administration)
หลักการและกระบวนการในการศึกษาดูงาน การไปศึกษาจากของจริงสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาภายในประเทศและ/หรือนานาชาติ การนาเสนอผลการศึกษาดูงาน
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Principles and process of Field study. To Studying from the real thing, Educational
institutions and educational institutions within the country and / or International and
Presentation.
หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นับหน่วยกิต)
7705151 การสอบวัดคุณสมบัติ
ไม่มีหน่วยกิต
(Qualification examination)
เป็นการวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหาร ทั้งทางด้านทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเนื้อหาสาระที่จะนาไปสู่รากฐานการทาดุษฎี
นิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
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.
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต
7705161 วิทยานิพนธ์ 1
12
(Thesis 1)
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยด้านการบริหารจัดการทางการบริหารการศึกษา จาก
เอกสาร และงานวิจัยทางวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย กาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ค้ นคว้า
แหล่งที่มาของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
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 thesis topic. Searching for data sources and theories related to the research.
Submit concept paper to be approved.
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7705162 วิทยานิพนธ์ 2
12
(Thesis 2)
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎีเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการท าวิ จัย จากผล
การบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยทั่วไปด้านการบริหารจัดการที่ได้ จากผลการวิจัย ทาให้
ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจนตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดาเนินการตามขั้นตอนของข้อเสนอ
วิทยานิพนธ์น าเสนอระเบียบวิธีการวิจัย โดยการ พัฒนาเครื่อ งมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
อภิปราย ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย ทั้งนี้กระทาขึ้นภายใต้ค าปรึกษาและชี้แนะโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Conduct literature review on the process of theoretical and conceptual frame work
developing for thesis. As a result of the integration of the principles, concepts, theories and
generalization management, a clear theoretical and conceptual framework are presented. 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 thesis advisory committee.
7705163 วิทยานิพนธ์ 3
12
(Thesis 3)
นาเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอกอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ความรู้และข้อแนะนาเพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์น า
ข้อเสนอแนะและคาแนะนาจากผู้ร่วมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมา ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์ฉ บั บ สมบูรณ์แ ละสอบป้ องกัน นักศึกษาต้องน า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่และลงตีพิมพ์แก่สาธารณะตามเกณฑ์ของหลักสูตร
Presentation of research finding to public and thesis committee. Invited external and
internal experts will be provided for discussion and idea exchange for the completion of the
thesis. Guidance and suggestion from the participants and expert will validate the student’ s
thesis upon the consent of the thesis advisory committee. Submit completed thesis for defense
examination. Student will be responsible for public thesis through publication or internet to
meet the requirement of the program.
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หมวดฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต
7705171 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
3(90)
(Professional Practicum in Educational Administration)
การฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ที่
เกี่ยวกับนโยบาย การบริหารแผนกลยุทธ์และโครงการ การพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ การบริหารงานวิชาการอื่นๆ การนิเทศ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหาร พัสดุ อาคาร
สถานที่ การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารการประชาสัมพันธ์ การบริหารกิจการนักเรียน การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการและการวิจัย ตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด และการสัมมนาหลังการฝึก
ปฏิบัติการบริหารการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติการวิชาชีพ
บริหารการศึกษา
Practicum in Professional Educational Administration Practicing in educational
administration and administration of educational institutions or other educational agencies about
the policy Strategic and project management course development course administration learning
management Other academic administration, supervision, educational resource management
Management of supplies, building premises, financial and budget management. public relations
management student affairs administration general administration Academic and Research
Administration as prescribed by the teacher and a seminar after educational administration
practice for the exchange of knowledge and summarizing the knowledge gained from the
educational administration profession.
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Electrical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Electrical Engineering)
3. วิชาเอก ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 ใช้ระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใช้ประกอบการ
สอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1. หลักสูตรกาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2563 (24 กุมภาพันธ์ 2564)
3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2564 (29 เมษายน 2564)
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
2. วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโครงการ วิศวกรที่ปรึกษาหรือผู้จัดการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือวิศวกรในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
4. นักวิจัย หรือนักวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
5. ผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
3. การบริหารจัดการ
ไม่มี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชี พที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมระบบควบคุม โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้
อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่ อมโยง และบูรณา
การศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มุ่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางาน สัง คม และ
ประเทศ
1.2 ความสาคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาและประดิษฐ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายในประเทศไทย เทคโนโลยีต่าง
ๆ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรกล หุ่นยนต์กลไก กระบวนการผลิต และระบบอัตโนมัติ ล้วนมีพื้นฐานมาจาก
วิทยาการวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมระบบควบคุม จากความสาคัญและความจาเป็นในการสร้างกาลังคนของ
ประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัยในขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมระบบควบคุม
เพื่ อรองรั บ การเจริ ญ เติ บโตของอุ ตสาหกรรมในอนาคต หลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้รับการปรับปรุงโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อผลิต มหาบัณ ฑิ ตให้มี ค วามรู้ค วามเชี่ ยวชาญด้า นการวิ จั ย และสามารถพัฒ นาเทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมระบบควบคุมได้เองภายในประเทศ
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมระบบควบคุม ที่สามารถนาไปประยุกต์
เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดให้กับสังคมได้
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเอง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษา
หนึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ ซึ่งมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 6 สัปดาห์หรือเทียบเท่า โดยมีจานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ ใน
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กรณีที่มีการเปิดภาคศึกษาภาคฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปีการศึกษาเดียวกันโดยให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย์ ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม – ธันวาคม หรือตามประกาศปฏิทินของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม หรือตามประกาศปฏิทินของมหาวิทยาลัย
ภาคารศึกษาฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม หรือตามประกาศปฏิทินของมหาวิทยาลัย
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 21.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 เป็นไปตามข้อบังคัมหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
(1) เป็น ผู้ส าเร็ จการศึ กษาปริ ญ ญาวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต (วศ.บ.) หรือ อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (อส.บ.) หรือเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม
บั ณ ฑิ ต (ค.อ.บ.) ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมควบคุ ม วิ ศ วกรรมโทรคมนาคม วิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือ
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กาหนด หรือ
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (อส.บ.) หรือเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม
บั ณ ฑิ ต (ค.อ.บ.) ที่ ส าขาวิ ช าไม่ ต รงกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ (1) จะต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ท างานทางด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี โดยแนบประวัติผลงานประกอบการพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ผู้ที่จะเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
มี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 2.75 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี
ประสบการณ์ทางานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี โดยแนบประวัติผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา
ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้งนี้วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึก ษา
ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย การนาเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการ และการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.5 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยหรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ เ ที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ โดยการเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ในระดับเดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย์ ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
36 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ หรืออาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ*
1 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาสัมมนา*
2 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

260

2) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
แผน ก แบบ ก 2
36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาสัมมนา
2 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3.3 รายวิชา
1) ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาใช้ระบบเลขอารบิคเจ็ดหลัก
หลักล้าน หลักแสน หมายถึง ระดับปริญญา
47xxxx หมายถึง ระดับปริญญาโท
หลักหมื่น หมายถึง ชนิดหลักสูตร เช่น
xx0xxx หมายถึง หลักสูตรภาษาไทย
x1xxxx หมายถึง หลักสูตรนานาชาติ
x2xxxx หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาไทย
xx3xxxx หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์นานาชาติ
หลักพัน หลักร้อย หมายถึง คณะและหลักสูตร เช่น
xx10xx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสิบ หลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละหลักสูตร
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
xxxxx1x หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
xxxxx2x หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา
xxxxx3x หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบไฟฟ้ากาลัง)
xxxxx4x หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบควบคุม)
xxxxx5x หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
xxxxx6x หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชา
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2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาบังคับ
จานวน 1 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4701011 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า*
1(1-0-3)
(Research Methodology in Electrical Engineering)
* สำหรับ แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
จานวน 4 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4701011 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1(1-0-3)
(Research Methodology in Electrical Engineering)
4701012 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่
3(3-0-6)
(Modern Optimization Techniques)
(3.2) หมวดวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4701021 สัมมนาทางวิศวกรรม 1*
1(1-0-3)
(Engineering Seminar 1)
4701022 สัมมนาทางวิศวกรรม 2*
1(1-0-3)
(Engineering Seminar 2)
* สำหรับ แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(3.3) หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 2
ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจ ดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกข้ามกลุ่มกันได้)
(ก) กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้ากาลัง (Power Systems)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

4701031 การออกแบบระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
(Advanced Electrical System Design)
4701032 วิศวกรรมคุณภาพกาลังไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Power Quality Engineering)
4701033 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Smart Grid Systems)
4701034 อิเล็กทรอนิกส์กาลังขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Power Electronics)
4701035 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Drives)
4701036 อภิศึกษาสานึกในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Power Systems)
4701037 ระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับจ่ายรถไฟ
3(3-0-6)
(Railway Electrification)
4701038 ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical Systems in Electric Vehicles)
4701039 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Power Systems)
(ข) กลุ่มวิชาระบบควบคุม (Control Systems)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4701041 แบบจาลองระบบ
3(3-0-6)
(System Modelling)
4701042 ระบบควบคุมแนวใหม่
3(3-0-6)
(Modern Control Systems)
4701043 การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี
3(3-0-6)
(PID Controller Design)
4701044 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Electronic Circuit Design in Control Systems)
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4701045 ระบบสมองกลฝังตัว
(Embedded Systems)
4701046 อภิศึกษาสานึกในระบบควบคุม
(Metaheuristics in Control Systems)
4701047 เครื่องจักรกลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Control Machines)
4701048 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ
(Railway Signaling and Control)
4701049 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบควบคุม
(Selected Topics in Control Systems)
(3.4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
(ก) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 1
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
4701051 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
(Master Thesis 1)
4701052 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
(Master Thesis 2)
4701053 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3
(Master Thesis 3)
4701054 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4
(Master Thesis 4)
(ข) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
4701061 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
(Master Thesis 1)
4701062 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
(Master Thesis 2)
4701063 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3
(Master Thesis 3)

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

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9(9-0-18)
9(9-0-18)
9(9-0-18)
9(9-0-18)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
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3.4 แผนการศึกษา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
4701011 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า*
1(1-0-3)
4701021 สัมมนาทางวิศวกรรม 1*
1(1-0-3)
4701051 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
9(9-0-18)
รวม
9(9-0-18)
รหัสวิชา
4701022
4701052

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
สัมมนาทางวิศวกรรม 2*
1(1-0-3)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
9(9-0-18)
รวม
9(9-0-18)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4701053 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
9(9-0-18)
9(9-0-18)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
4701054 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4
9(9-0-18)
รวม
9(9-0-18)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
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- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
4701011 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1(1-0-3)
4701012 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่
1(1-0-3)
4701021 สัมมนาทางวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
47010xx วิชาเลือก (1)
3(3-0-6)
รวม
8(8-0-18)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4701022
47010xx
47010xx
4701061

สัมมนาทางวิศวกรรม 2
วิชาเลือก (2)
วิชาเลือก (3)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
1(1-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
10(10-0-21)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
47010xx
47010xx
4701062

รหัสวิชา
47010xx
4701063

หน่วยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือก (4)
3(3-0-6)
วิชาเลือก (5)
3(3-0-6)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
3(3-0-6)
รวม
9(9-0-18)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือก (6)
3(3-0-6)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3
6(3-0-12)
รวม
9(9-0-18)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
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1. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ไม่มี
2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามโปรแกรมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ ตามความต้ อ งการของหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการขององค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากาลังและระบบ
ควบคุม สามารถประยุกต์เทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์ มีขอบเขตการทาวิจัยที่สามารถทาให้
แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การต่อยอดองค์ความรู้เดิม
การสอบป้องกันที่มีคณะกรรมการควบคุมการสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
2.3 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
2.4 จานวนหน่วยกิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก แบบ ก 1
จานวน 36 หน่วยกิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก แบบ ก 2
จานวน 36 หน่วยกิต
2.5 การเตรียมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนานักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
- นักศึกษาต้องดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา และจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
2.6 กระบวนการประเมินผล
- รายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์
- ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
- การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาหรับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- การวั ด ผลรายวิ ช าในหมวดวิช าวิ ท ยานิพ นธ์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ให้ มีก าร
ประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory) หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0.00
- การวัดผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ให้มีการประเมินผล
โดยใช้สัญลักษณ์
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี่ยม เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
หมายถึง ดี
เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.50
G (Good)
P (Pass)
หมายถึง ผ่าน
เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากภาวะการได้งานของบัณฑิตและระยะเวลาในการได้งาน
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
ศึกษาตามหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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3.2 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก 1
(1) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จะต้องผ่าน
เกณฑ์ข้างต้นก่อน
แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จะต้องผ่าน
เกณฑ์ข้างต้นก่อน
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คาอธิบายรายวิชา
1.หมวดวิชาบังคับ
4701011 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า*

1(1-0-3)

(Research Methodology in Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระเบียบวิธีวิจัย การปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพิจารณากาหนดหัวข้อการวิจัย
ทางระบบไฟฟ้ากาลัง และระบบควบคุม วิธีดาเนินการวิจัย การพิจารณากาหนดขอบเขต กลุ่มตัวอย่าง และตัว
แปรของการวิ จัย การทดสอบและสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และแปลผล การสรุ ป ผล
การเขียนบทความวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ
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.
* สาหรับ แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

4701012 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่

3(3-0-6)

(Modern Optimization Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนมโนทัศน์การหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แนะนาการหาค่า
เหมาะที่สุดแนวใหม่ การหาค่าเหมาะที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียวและแบบหลายวัตถุประสงค์ ภาวะเหมาะที่สุด
เชิง พาเรโต วิธีอภิศึกษาสานึก ขั้นตอนวิธีเชิง พันธุกรรม การอบอ่อนจาลองการค้นหาแบบตาบู การหาค่า
เหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค การหาค่าเหมาะที่สุดแบบอาณานิคมมด การค้นหาความบรรสาน การค้นหาแบบ
นกกาเหว่า การค้นหาแบบกระแส
Reviews of optimization concepts and applications to electrical engineering,
introduction to modern optimization, single-objective and multiobjective optimization, Pareto
optimality, metaheuristic methods, genetic algorithm, simulated annealing, tabu search,
particle swarm optimization, ant colony optimization, harmony search, cuckoo search, current
search.
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2.หมวดวิชาสัมมนา
4701021 สัมมนาทางวิศวกรรม 1*
1(1-0-3)
(Engineering Seminar 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสืบค้นและทบทวนบทความผลงานวิจัยระดับชาติ หรือนานาชาติ ทางระบบไฟฟ้ากาลัง หรือ
ระบบควบคุม การทาความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปประเด็น การนาเสนอและอภิปรายกับผู้
ร่วมสัมมนา โดยมีคณะกรรมการประเมินผล
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.
* สาหรับ แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

4701022 สัมมนาทางวิศวกรรม 2*
1(1-0-3)
(Engineering Seminar 2)
วิชาบังคับก่อน : 4701021 สัมมนาทางวิศวกรรม 1
Prerequisite : 4701021 Engineering Seminar 1
การสืบค้นและทบทวนบทความผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ ทางระบบไฟฟ้ากาลัง หรือ
ระบบควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ หรือเป็นผลงานส่วนหนึ่งของการวิจัยวิทยานิพนธ์ การทา
ความเข้าใจ การวิเ คราะห์ สังเคราะห์แ ละสรุปประเด็น การนาเสนอและอภิปรายกับผู้ร่วมสัมมนา โดยมี
คณะกรรมการประเมินผล
National or international research literature survey and review in power system or
control system engineering concerning to thesis research or some parts of thesis research,
understanding, analysis, synthesis and conclusion, presentation and discussion with audience
under evaluation committees.
* สาหรับ แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือก
(ก) กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้ากาลัง (Power Systems)
4701031 การออกแบบระบบไฟฟ้ากาลังขั้นสูง
(Advanced Electrical System Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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ทบทวนการออกแบบระบบไฟฟ้ากาลัง การทางานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้ากาลัง
การออกแบบระบบสายดินในระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบการป้องกัน การป้องกันการรั่วลงดิน ฟิว ส์จากัดกระแส
การออกแบบระบบสายดินในสถานีไฟฟ้าย่อย และการเลือกขนาดหม้อแปลงกาลัง
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 วิศวกรรมคุณภาพกาลังไฟฟ้าขั้นสูง

3(3-0-6)

(Advanced Power Quality Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณภาพกาลังไฟฟ้า แนะนาโหลดแบบเชิงเส้นและแบบ ไม่เชิงเส้น ความ
ต้องการคุณภาพกาลังไฟฟ้า การรบกวนและผลกระทบ ฮาร์มอนิกส์และแหล่งกาเนิดฮาร์มอนิกส์ การวัดฮาร์
มอนิก ส์ใ นระบบไฟฟ้ าก าลั ง เทคนิค การลดและกาจั ดฮาร์ มอนิก ส์ การออกแบบวงจรกรองแบบแพสซี ฟ
และแอ็กทีฟ ข้อกาหนดมาตรฐานคุณภาพกาลังไฟฟ้า มาตรฐาน 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 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

3(3-0-6)

(Smart Grid Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มโนทั ศน์ เ บื้ องต้ น ของระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ าอั จ ฉริย ะ สถาปั ต ยกรรมโครงข่ า ยไฟฟ้ า อัจ ฉริ ย ะ
โครงสร้างอุต สาหกรรมไฟฟ้า ระบบการจ่ายไฟฟ้า การวางแผนก าลัง การผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพโดย
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานหมุนเวียน สถานีจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้า แหล่งกาเนิดไฟฟ้าสาหรับ
อาคารอัจฉริยะ และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการลดปริมาณคาร์บอน
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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 อิเล็กทรอนิกส์กาลังขั้นสูง

3(3-0-6)

(Advanced Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งานวงจรสวิตซ์กาลัง เทคนิคการควบคุม การวิเคราะห์ และการ
ออกแบบตัว แปลงผั นก าลัง แบบกระแสตรงเป็น กระแสตรง กระแสตรงเป็น กระแสสลั บ กระแสสลับ เป็ น
กระแสตรง และกระแสสลับเป็นกระแสสลับ ความเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกส์และเทคนิคการแก้ไข การป้องกันใน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลัง การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลัง ในแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าและในระบบควบคุม
การจาลองสถานการณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังด้วยคอมพิวเตอร์
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.
4701035 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า

3(3-0-6)

(Electric Drives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่าน มอเตอร์เหนี่ยวนาแบบ 1-เฟส และ 3-เฟส มอเตอร์ซิงโครนัส มอเตอร์แบบขั้น และมอเตอร์รีลักซ์
แตนซ์ ตัวอย่างระบบควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าในอุตสาหกรรม
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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 อภิศึกษาสานึกในระบบไฟฟ้ากาลัง

3(3-0-6)

(Metaheuristics in Power Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ ปัญ หาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียวและ
หลายวัตถุประสงค์ อภิศึกษาสานึกแบบต่าง ๆ การประยุกต์การหาค่าเหมาะที่สุดแบบอภิ -ศึกษาสานึกเพื่อ
แก้ปัญ หาทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง การจ่ายโหลดอย่างประหยัด การไหลของกาลัง ไฟฟ้าเหมาะที่สุด การ
จัดลาดับความสัมพันธ์เหมาะที่สุดของรีเลย์ป้องกันในระบบไฟฟ้ากาลัง
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 ระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับจ่ายรถไฟ
3(3-0-6)
(Railway Electrification)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้ องต้น ของระบบขนส่ ง ภาพรวมของระบบจ่า ยกาลัง ไฟฟ้าส าหรั บรถไฟ ระบบจ่า ย
กาลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงสาหรับลากจูงรถไฟ หลักการและการออกแบบ ระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสไฟสลับ
สาหรับลากจูงรถไฟ หลักการและการออกแบบ การตั้ง ค่ารีเลย์ป้องกันและการจัดลาดับความสัมพันธ์การ
ป้องกัน การต่อลงดินและการเชื่อม การจาลองคอมพิวเตอร์ระบบจ่ายกาลังไฟฟ้าสาหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพ
กาลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบกาลังไฟฟ้าเสริมและการซ่อมบารุง
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.
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4701038 ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical Systems in Electric Vehicl)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ระบบยานยนต์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์กาลังและระบบควบคุม ระบบกักเก็บพลังงาน วงจรและระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ ระบบ
การชาร์จและมาตรฐานการเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้ากับกริด
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 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้ากาลัง

3(3-0-6)

(Selected Topics in Power Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาผลงานวิจัยต่าง ๆ ทางด้านระบบไฟฟ้ากาลัง ทฤษฎีระเบียบวิธี และขั้นตอนวิธีใหม่ที่
น่าสนใจในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยทางด้านระบบไฟฟ้ากาลัง
Study of research article concerning to power systems, new theory, methods and
algorithms currently and usefully for power system research.
(ข) กลุ่มวิชาระบบควบคุม (Control Systems)
4701041 แบบจาลองระบบ

3(3-0-6)

(System Modelling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มโนทัศน์เกี่ยวกับแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลวัตฟังก์ชันถ่ายโอนและสมการตัวแปรส
เตต การหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางไฟฟ้า การหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทาง
กลเชิง ไถลและเชิงหมุนโดยอาศัยสมการการเคลื่อนที่ของลากรานจ์ การหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบทางกล-ไฟฟ้า การหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบถ่ายเทความร้อน ระบบระดับ -ของเหลว
ระบบเครน และระบบลูกบอล-คาน การจาลองระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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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 ระบบควบคุมแนวใหม่
3(3-0-6)
(Modern Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แบบจาลองตัวแปรสเตตของระบบพลวัติ ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง เมทริกซ์การเปลี่ยน
สถานะ ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันถ่ายโอนและแบบจาลองตัวแปรสเตต ความสามารถในการควบคุมได้และ
ความสามารถในการสังเกตได้ การแปลงแบบคล้าย แบบบัญญัติการควบคุมได้และการสังเกตได้ การออกแบบ
ระบบควบคุมแนวใหม่ เทคนิคการวางโพล การออกแบบตัวสังเกตแบบ เต็มอันดับและลดอันดับ เสถียรภาพ
ของระบบควบคุมแนวใหม่
State- variable models of dynamic systems, eigenvalue and eigenvector, statetransition 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 การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี
3(3-0-6)
(PID Controller Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มโนทัศน์เกี่ยวกับตัวควบคุมพีไอดี ผลกระทบของตัวควบคุมพีไอดีพลานต์มาตรฐาน สาหรับการ
ออกแบบตัวควบคุมพีไอดี การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี ในโดเมนเวลาและในโดเมน ความถี่ การออกแบบตัว
ควบคุมพีไอดีด้วยระเบียบวิธีเชิงวิเคราะห์ กฎการปรับแต่งตัวควบคุมพีไอดี การออกแบบตัวควบคุ มพีไอดีด้วย
อภิศึกษาสานึก
Concepts of PID controller, effects of PID controller, standard plants for PID
controller design, PID controller design in time- domain and frequency- domain, PID controller
design by analytical methods, tuning rules for PID controller, PID controller design by
metaheuristic approach.
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4701044 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Electronics Circuit Design in Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนโครงสร้างระบบควบคุม
องค์ประกอบของระบบควบคุมเซนเซอร์และแทรนส์ ดิว
เซอร์แทรนส์ดิวเซอร์ตัวแหน่ง แทรนส์ดิวเซอร์แรง แทรนส์ดิวเซอร์การเคลื่อนที่ แทรนส์ดิวเซอร์ของไหล แท
รนส์ดิวเซอร์อุณหภูมิ การออกแบบวงจรปรุงแต่งสัญญาณ วงจรขยายแบบต่าง ๆ วงจร Zero-Span การแปลง
แรงดันเป็นกระแส การแปลงกระแสเป็นแรงดัน การแปลงแรงดันเป็นความถี่ การแปลงความถี่เป็นแรงดัน
วงจรแยกโดด การเดินสายต่อเชื่อม
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- tocurrent convertion, current- to- voltage convertion, voltage- to- frequency convertion,
frequency-to-voltage convertion, isolation circuits and cabling.
4701045 ระบบสมองกลฝังตัว
3(3-0-6)
(Embedded System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของระบบสมองกลฝังตัว สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด ต่าง ๆ การออกแบบ
ระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมเวลาจริง การโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูงสาหรับ
ระบบสมองกลฝังตัว หลักการและวิธีการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง การประยุกต์ระบบสมอง
กลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
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.
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4701046 อภิศึกษาสานึกในระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียวและ
หลายวัตถุประสงค์ อภิศึกษาสานึกแบบต่าง ๆ การประยุกต์การหาค่าเหมาะที่สุดแบบอภิ -ศึกษาสานึกเพื่อ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมควบคุม การระบุเอกลักษณ์ระบบด้วยอภิศึกษาสานึกการสังเคราะห์ และออกแบบ
ระบบควบคุมอย่างเหมาะที่สุดด้วยแนวทางอภิศึกษาสานึก
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 เครื่องจักรกลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Control Machines)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์หลักการทางานและพลวัตของ
มอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนากาลัง วงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรคอนเวอร์เตอร์
สาหรับมอเตอร์กระแสตรง อินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ การควบคุมมอเตอร์แบบป้อนกลับ ระบบ
ควบคุมแบบดิจิทัล ระบบควบคุมชาญฉลาด
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 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ
3(3-0-6)
(Railway Signaling and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นของระบบการขนส่ง ภาพรวมของระบบอาณัติสัญ ญาณและการควบคุมสาหรับ
รถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดิน
รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมือง รถไฟทางไกล รถสินค้าและ/หรือรถไฟ
ความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุมรถไฟ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผัง ระบบอาณัติสัญ ญาณสาหรับระบบรถไฟ การ
วางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสมสาหรับระบบรถไฟแบบต่าง ๆ
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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.
4701049 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึก ษาผลงานวิ จัยต่าง ๆ ทางด้า นระบบควบคุ ม ทฤษฎี ระเบีย บวิธี และขั้น ตอนวิ ธีใหม่ ที่
น่าสนใจในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยทางด้านระบบไฟฟ้า
Study of research article concerning to control systems, new theory, methods and
algorithms currently and usefully for control system research.

4.หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
(ก) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 1
4701051 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
9(9-0-18)
(Master Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กาหนดอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่ว ม (ถ้าหากจาเป็น )
กาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยงข้องกับวิทยานิพนธ์ เริ่มจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอ
รายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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.
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4701052 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
9(9-0-18)
(Master Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน : 4701051 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
Prerequisite : 4701051 Master Thesis 1
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่กาหนด จัดทาและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอรายงาน
ความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
Research according to defined thesis research topic, thesis proposal preparation
and examination, submit thesis research progression report at the end of semester.
4701053 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3
9(9-0-18)
(Master Thesis 3)
วิชาบังคับก่อน : 4701052 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
Prerequisite : 4701052 Master Thesis 2
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เสนอรายงานความ
คืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4
9(9-0-18)
(Master Thesis 4)
วิชาบังคับก่อน : 4701053 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3
Prerequisite : 4701053 Master Thesis 3
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ จนเสร็ จ สมบู ร ณ์ ตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย ตามเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษา เสนอ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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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(ข) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 2
4701061 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
3(3-0-6)
(Master Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าหากจาเป็น )
กาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยงข้องกับวิทยานิพนธ์ เริ่มจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอ
รายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
3(3-0-6)
(Master Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน : 4701061 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
Prerequisite : 4701061 Master Thesis 1
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด จัดทาและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ตาม
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เสนอรายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3
6(6-0-12)
(Master Thesis 3)
วิชาบังคับก่อน : 4701062 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
Prerequisite : 4701062 Master Thesis 2
ดาเนินการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อและขอบเขตที่กาหนด รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรม
สอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ จนเสร็ จ สมบู ร ณ์ ตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย ตามเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษา เสนอ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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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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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Construction Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)

: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Construction Management)
ชื่อย่อ (ไทย)

: วศ.ม. (บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Construction Management)
3. วิชาเอก ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2

จานวน 36 หน่วยกิต

แผน ข

จานวน 36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสู ตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ใช้ร ะยะเวลาการศึกษาไม่ เกิน 5 ปี
การศึกษา
2. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใช้ประกอบ
การสอน อาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
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3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
1. หลักสูตรกาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
3. ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
4. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง/ผู้อานวยการโครงการก่อสร้าง
2. ผู้ประกอบการวิชาชีพก่อสร้าง
3. นักวิชาการด้านบริหารงานก่อสร้าง
4. นักบริหารในตาแหน่งงานช่าง
5. เป็นผู้จัดการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง/ที่ปรึกษาในโครงการก่อสร้าง
6. ธุรกิจในงานอสังหาริมทรัพย์
7. ประกอบอาชีพรับเหมางานก่อสร้าง
8. ผู้บริหารในหน่วยงานวิศวกรรมภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ไม่มี
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2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน ไม่มี
3. การบริหารจัดการ ไม่มี

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการที่เป็นสากล เน้นการพัฒนา นักวิชาการและ นัก
วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง โดยกระบวนการศึกษา
เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มุ่ง ให้ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
1.2 ความสาคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิ เคราะห์วิจัย พัฒนาและประดิษฐ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ ความรู้ และเทคโนโลยี สมัยใหม่ รวมถึง เครื่องมือเครื่อ งจักรกล
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ล้วนมีพื้นฐานมาจากงานด้านวิศวกรรม จากความสาคัญและความจาเป็นในการ
สร้างกาลังคนของประเทศให้มีความรู้ความสามารถเชิงบริหารงานก่อสร้างในขั้นสูง เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติเหมาะสมในการบริหารงานโครงการของไทยและภูมิภาค
2. เพื่อส่ งเสริม การวิจัย และพัฒ นาด้านบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้ าง ตามสภาพการณ์ของ
ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
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3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้างของประเทศ โดยประยุกต์ทฤษฎีการ
บริหารงานของแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยเเละภูมิภาค
4. เพื่อพัฒนาแนวคิดในการบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง ในสภาพการร่วมงานของบุคลากรต่าง
วัฒนธรรมในโครงการก่อสร้าง
5. เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการแบ่ง
เบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
ระบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดยใน 1 ปี ก ารศึ กษาแบ่ ง ออกเป็น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ ซึ่ ง 1 ภาค
การศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ โดยให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย์ ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2562
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1

เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2

เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

นอกเวลาราชการ
วันเสาร์

ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.

286

วันอาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น.

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
- สาเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาโยธา หรือก่อสร้างหรือสาเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สถาปัตยกรรมหลัก
- สาเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาอื่นๆ (ไม่ใช่โยธา /ก่ อสร้าง) หรือ
สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สถาปัตยกรรมอื่นๆ (ไม่ใช่ สถ.บ.
สถาปัตยกรรมหลัก)
- ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทในสาขาอื่ น ๆ ที่ เ รี ย นวิ ช าด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ มาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิ ต จากสถาบันอุ ดมศึก ษาที่ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์กาหนด หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทั้งนี้วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ให้เ ป็นไปตามระเบียบการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.5 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยหรือกาลังศึกษาในหลักสูตรที่เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนี้ได้ โดยการเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2562
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1) สายตรง
สาเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาโยธา หรือก่อสร้าง หรือสาเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สถาปัตยกรรมหลัก
2) สายเทียบเท่า (แผน ก แบบ ก 2)
สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี วศ.บ./ค.อ.บ./อส.บ./ทล.บ. ทุกสาขาวิชา, สถ.บ.ทุกสาขาวิชา
ต้องเรียนวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม 3 วิชา คือ
- คอนกรีตเทคโนโลยี (S/U)
- การบริหารงานก่อสร้าง (S/U)
- การประมาณราคางานก่อสร้าง (S/U)
รายวิชาที่ปรับพื้นฐาน สามารถยกเว้นได้ ตามรายวิชา หรือทั้งหมด สาหรับผู้มีประสบการณ์ตรงในโครงการ
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) สายเทียบเท่า (แผน ข)
สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ต้องเรียนวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม 5 วิชา คือ
- การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง (S/U)
- วัสดุวิศวกรรมในงานก่อสร้าง (S/U)
- คอนกรีตเทคโนโลยี (S/U)
- การประมาณราคางานก่อสร้าง (S/U)
- การบริหารงานก่อสร้าง (S/U)
รายวิชาที่ปรับพื้นฐาน สามารถยกเว้นได้ ตามรายวิชา หรือทั้งหมดสาหรับผู้มีประสบการณ์ตรงใน
โครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4) คุณวุฒิอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2

36 หน่วยกิต

แผน ข

36 หน่วยกิต

3.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือ
อาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2

36

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาพื้นฐาน 12

หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต

12

ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

(2) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านก่อสร้าง และพัฒนาทักษะด้านการ
บริหาร และมีการทาสารนิพนธ์ ที่มีคุณภาพ และก่อให้เกิดความก้า วหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการ
บริหารงานก่อสร้าง และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
แผน ข

36

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาพื้นฐาน 12

หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับ

12

หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือก

6

หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาสารนิพนธ์ 6

หน่วยกิต

3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
-

รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรนา 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก

-

ตัวอักษรนา 3 ตัว MCMxxxx หมายถึง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง

-เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
MCM01xx หมายถึง

หมวดวิชาพื้นฐาน

MCM02xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง
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MCM03xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง
MCM04xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก
MCM05xx หมายถึง หมวดวิชาสารนิพนธ์ แผน ข
-เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชา
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (แผน ข)
(3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

xxxxxxx

คอนกรีตเทคโนโลยี (S/U)

3(3-0-9)

xxxxxxx

การประมาณราคางานก่อสร้าง (S/U)

3(3-0-9)

xxxxxxx

การบริหารงานก่อสร้าง (S/U)

3(3-0-9)

xxxxxxx

การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง (S/U)

3(3-0-9)

xxxxxxx

วัสดุวิศวกรรมในงานก่อสร้าง (S/U)

3(3-0-9)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเข้าศึกษาหมวดวิชาเสริมความรู้ในระยะขั้นต้นของการศึกษา ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ข้อ 2.8 เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าศึกษาในขั้นปริญญาโท โดยต้องเรียนในหมวดวิชาเสริมความรู้
ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งหน่วยกิตที่ได้จากการศึกษาวิชาในหมวดนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตรวม แต่มี
เกรดเป็น S/U
การยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเสริมความรู้ จะกระทาได้โดยการสอบเทียบ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

290

(3.2) หมวดวิชาพื้นฐาน บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง จานวน 12 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MCM0101

การจัดการการผลิตและการดาเนินการ

3(3-0-9)

MCM0102

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-9)

MCM0103

การจัดการโครงการด้านวิศวกรรม

3(3-0-9)

MCM0104

ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการงานวิศวกรรม

3(3-0-9)

(3.3) หมวดวิชาบังคับแกน บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้างจานวน 12 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MCM0201

การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างขั้นสูง

3(3-0-9)

MCM0202

การบริหารการเงินและต้นทุนในงานก่อสร้าง

3(3-0-9)

MCM0203

คอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการบริหารโครงการก่อสร้าง

3(3-0-9)

MCM0204

การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งในงานก่อสร้าง

3(3-0-9)

(3.4) หมวดวิชาเลือก ด้านบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้างจานวน 6 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MCM0301

การบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร

3(3-0-9)

MCM0302

การจัดการพลังงานสาหรับโครงการก่อสร้าง

3(3-0-9)

MCM0303

การประเมินสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้าง

3(3-0-9)

MCM0304

การบริหารโครงการก่อสร้างระบบราง

3(3-0-9)

MCM0305

การจัดการความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง

3(3-0-9)

MCM0306

การบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์

3(3-0-9)
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MCM0307

กฎหมายก่อสร้างและการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร

3(3-0-9)

MCM0308

ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง

3(3-0-9)

(3.5) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MCM0401

วิทยานิพนธ์ 1 (6 หน่วยกิต)

6(0-6-18)

MCM0402

วิทยานิพนธ์ 2 (6 หน่วยกิต)

6(0-6-18)

(3.6) หมวดวิชาสารนิพนธ์ (แผน ข)
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MCM0501

สารนิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต)

3(0-3-9)

MCM0502

สารนิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต)

3(0-3-9)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
- ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ตามโปรแกรมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. คาอธิบายโดยย่อ
งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ ตามความต้ อ งการของหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการขององค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมและ
การจัดการเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีขอบเขตการทาวิจัยที่สามารถทาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การต่อยอดองค์ความรู้เดิม
การสอบปกป้องที่มีค ณะกรรมการควบคุ มการสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับ อุดมศึกษาแห่ง ชาติ
พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
3. ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
4. จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง)
- แผน ก แบบ ก 2 จานวน 36 หน่วยกิต
- แผน ข จานวน 36 หน่วยกิต
5. การเตรียมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนานักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
- นักศึกษาต้องดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา และจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
6. กระบวนการประเมินผล
- รายงานความคืบหน้าการทาวิทยานิพนธ์
- ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาหรับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมแการก่อสร้าง
- การวั ด ผลรายวิ ช าในหมวดวิ ช าวิ ทยานิ พ นธ์ แผน ก และหมวดวิ ช าสารนิ พ นธ์ แผน ข ให้ มี ก าร
ประเมินผลของรายวิชา โดยใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory) หมายถึง พอใจ

เทียบได้ระดับคะแนนเป็น

4.00
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U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ

เทียบได้ระดับคะแนนเป็น

0.00

- การวัดผลการสอบปกป้องหมวดวิชาวิทยานิพนธ์แผน ก และหมวดวิชาสารนิพนธ์ แผน ข ให้มีการ
ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี่ยม

เทียบได้ระดับคะแนนเป็น

4.00

G (Good)

หมายถึง ดี

เทียบได้ระดับคะแนนเป็น

3.50

P (Pass)

หมายถึง ผ่าน

เทียบได้ระดับคะแนนเป็น

3.00

เทียบได้ระดับคะแนนเป็น

0.00

U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากภาวะการได้งานของบัณฑิตและระยะเวลาในการได้งาน
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษา
ตามหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.2 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
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แผน ก (แบบ ก 2)
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า)
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(4)เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จะต้องผ่าน
เกณฑ์ข้างต้นก่อน
แผน ข
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า
3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
(3) เสนอสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จะต้องผ่านเกณฑ์
ข้างต้นก่อน
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง
แผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2) หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาพื้นฐาน :MCM0101
วิชาพื้นฐาน :MCM0102
วิชาแกนบังคับ :MCM0201
วิชาแกนบังคับ :MCM0202

การจัดการการผลิตและดาเนินการ
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างขั้นสูง
การบริหารการเงินและต้นทุนในงานก่อสร้าง
รวม

3
3
3
3
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาพื้นฐาน :MCM0103
วิชาพื้นฐาน :MCM0104
วิชาแกนบังคับ :MCM0203
วิชาแกนบังคับ :MCM0204

การจัดการโครงการด้านวิศวกรรม
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการบริหารโครงการก่อสร้าง
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งในงานก่อสร้าง
รวม

3
3
3
3
12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาแกนบังคับ :MCM0401

วิทยานิพนธ์ 1
รวม

6
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วิชาแกนบังคับ :MCM0402

วิทยานิพนธ์ 2
รวม
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
6
6
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง
แผนการศึกษา (แผน ข) หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาพื้นฐาน :MCM0101
วิชาพื้นฐาน :MCM0102
วิชาแกนบังคับ :MCM0201
วิชาแกนบังคับ :MCM0202

การจัดการการผลิตและดาเนินการ
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างขั้นสูง
การบริหารการเงินและต้นทุนในงานก่อสร้าง
รวม

3
3
3
3
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาพื้นฐาน :MCM0103
วิชาพื้นฐาน :MCM0104
วิชาแกนบังคับ :MCM0203
วิชาแกนบังคับ :MCM0204

การจัดการโครงการด้านวิศวกรรม
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการบริหารโครงการก่อสร้าง
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งในงานก่อสร้าง
รวม

3
3
3
3
12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาแกนบังคับ: MCM03XX เลือกตามแขนงวิชา
วิชาแกนบังคับ: MCM03XX เลือกตามแขนงวิชา
วิชาแกนบังคับ: MCM0501 สารนิพนธ์ 1
รวม

3
3
3
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วิชาแกนบังคับ: MCM0501

สารนิพนธ์ 1
รวม
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3
3
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คาอธิบายรายวิชา
MCM0101 การจัดการการผลิตและดาเนินการ
3(3-0-9)
(Production and Operation Management)
ความสาคัญและการจาแนกการจัดการการผลิตและการดาเนินงาน การจัดการการดาเนินงาน
ภายใต้สภาวะที่ต้องมีการแข่งขัน ชนิดและลักษณะของระบบอุตสาหกรรมการผลิตและระบบอุตสาหกรรมการ
บริการ การออกแบบระบบการดาเนินการผลิต การเลือกสินค้าและบริการ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีใน
การผลิต การวางแผนการดาเนินการ และการควบคุมอย่างละเอียด การพยากรณ์เพื่อการดาเนินการ การ
โปรแกรมเชิงเส้น การจาลองสถานการณ์ การประกันคุณภาพ ระบบการผลิตแบบญี่ปุ่น แบบจาลองเชิงสาย
งานที่รอ (Waiting Line) และการประยุ กต์ใ ช้กับ งานบริ การ การก าหนดตาแหน่ ง และการกระจายความ
รับผิดชอบ การออกแบบกระบวนการผลิตและการปรับสมดุลสายการประกอบ การตัดสินใจจากแนวทาง
หลายแนวทาง การกาหนดกลยุทธ์การดาเนินการ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการดาเนินการจริง
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 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-9)
(Engineering Economic Analysis)
หลักการของราคา คุณค่าของเวลาของการดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การวัดความคุ้มค่าของ
การลงทุน การเปรียบเทียบทางเลือก การประเมินค่าเสื่อมราคาและภาษีเงินได้ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
ของโครงการของรัฐและธุรกิจเอกชน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ผลกระทบจากการผันแปรและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง แบบจาลองการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับโครงการก่อสร้าง
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.
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MCM0103 การจัดการโครงการด้านวิศวกรรม
3(3-0-9)
(Engineering Project Management)
ศึกษาบทบาทและความจาเป็นในการจัดการโครงการ ตั้งแต่กาหนดหัวข้อโครงการ การกาหนด
วัตถุ ประสงค์ การวางแผน การดาเนิ นการ ประเมิ นการติด ตามควบคุม และการปรับ แผนโครงการด้า น
วิศวกรรม โดยเน้นความเป็นไปได้ทางเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์แ ละทางสัง คมประกอบกัน ทางเลือกในการ
พิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีเทียบกับเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ การพิจารณาการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่
ต้องปรับค่าเวลาและที่ต้องปรับค่าเวลา ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์จากสภาวะแวดล้อม
ปัจจัยทางสังคมต่อการยอมรับโครงการเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ การดาเนินการ การควบคุมการติดตาม
และประเมินผลโครงการ เทคนิคการปรับแผน
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 factors on the project acceptance, operation planning techniques,
controlling, follow up, and project evaluation, and plan adjustment technique are conducted
in class.
MCM0104 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-9)
(Engineering Management Research Methodology)
ศึกษากระบวนวิธีวิจัยทั้งประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกาหนดปัญหาการวิจัย
การตั้งสมมติฐาน เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS การเขียน
โครงการวิจั ย แหล่ ง ทุ น และการขอทุ น วิ จัย เทคนิ ค การน าเสนอผลงานวิ จั ยทั้ ง ด้ านการเขี ย นและการพู ด
นักศึกษาจะต้องทาและเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ในสภาพที่เป็นจริงอย่างน้อย 1 เรื่อง
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.
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MCM0201 การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างขั้นสูง
3(3-0-9)
(Planning and Controlling in Advanced Construction Project)
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนงานก่อสร้างขั้นสูง การกาหนดค่าเพื่อเริ่มต้น
โครงการการกาหนดกิจกรรมในโครงการ การจัดทากาหนดการทรัพยากรและค่าใช้จ่าย การให้รหัสงาน การ
กาหนดข้อจากัดประเภทต่างๆ การเปรียบเทียบแผนงานจริงกับแผนงานหลัก การปรับปรุงแผนงานที่มีค วาม
ซับซ้อนมาก การปรับแก้แผนงานที่ล่าช้าและการนาเสนอแผนงานที่เป็นไปได้จริง
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 การบริหารการเงินและต้นทุนในโครงการก่อสร้าง
3(3-0-9)
(Financial Management and Cost in Construction Project)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและต้นทุน การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง องค์ประกอบของ
ต้นทุนแบบจาลองต้นทุนก่อสร้าง การวางแผนและการวิเคราะห์ต้นทุน ความรู้เบื้องต้นด้านการลงทุ น ความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอนในการลงทุนโครงการก่อสร้าง รูปแบบการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน หลักการ
บริหารการเงินและบัญชีที่ผู้บริหารโครงการต้องเข้าใจ
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 คอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-9)
(Computer Applications in Construction Project Management)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง การนาคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในกระบวนการจัดการโครงการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน การทดลองใช้โปรแกรมต่างๆ ในการวางแผน และ
การจั ด การโครงการก่ อ สร้ า ง การเลื อ กและน าโปรแกรมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เช่ น Primavera Project และ
Microsoft Project ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วางแผนงานก่อสร้างให้ชานาญ และนาเสนอได้เข้าใจ
Basic knowledge of computer applications in 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.
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MCM0204 การบริหารความเสี่ยง และความขัดแย้งในงานก่อสร้าง
3(3-0-9)
(Risk Management and Conflicts in Construction)
พื้นฐานของการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎี
สาธารณประโยชน์และการประยุกต์ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ สาเหตุ
และประเภทของการขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้งในงานก่อสร้าง ทฤษฎีของเกมส์ หลักการเจรจาต่อรองใน
งานก่อสร้าง
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 การบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร
3(3-0-9)
(Property and Facility Management of Building)
นิย ามการบริห ารทรั พย์ สิน และการจัด การทรั พยากรอาคาร ประเภททรัพ ย์สิ น การจั ดการ
ทรัพย์สินในครอบครอง บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินและผู้จัดการทรั พยากรอาคารใน
โครงการก่อสร้าง ศึกษาดูงานนอกสถานที่
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 การจัดการพลังงานสาหรับโครงการก่อสร้าง
3(3-0-9)
(Energy management for construction projects)
งานระบบสุขาภิบาลและการบาบัดของเสีย งานระบบเครื่องกล เช่น งานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ งานระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและโทรคมนาคมสาหรับอาคารสมัยใหม่ ระบบป้องกันอัคคีภัย
การประสานงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ระบบกรอบอาคาร มาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
เกณฑ์การกาหนดโซนพื้นที่ใช้งาน การคานวณการถ่ายเทความร้อนของผนัง และการประเมินประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร
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.
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MCM0303 การประเมินสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการก่อสร้าง
3(3-0-9)
(Environmental Assessment in Construction Project)
พัฒนาการของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการในการประเมินผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อม การศึกษาความเป็นไปได้ข องโครงการก่อสร้างในด้า นสิ่ง แวดล้อม กรอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการป้องกันผลกระทบสิ่ง แวดล้อม การทานาย การบรรเทาและการ
จัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตามและการประเมินผล การจัดการด้านเอกสาร การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การแก้ไขความขัดแย้งและข้อพิพาท ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
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 evaluations; Document management; Public participation; Techniques for
conflict management and dispute resolution. Study and observe construction project work
that causes impact.
MCM0304 การบริหารโครงการก่อสร้างระบบราง
3(3-0-9)
(Management of the railway system construction project)
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น การขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน การ
จัดการสถานี การจัดการเส้นทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริหารองค์กร
การตรวจสอบและการวางแผนการบารุงรักษาในระบบราง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชากร การบริหารจัดการโครงการระบบรางในแต่ละรูปแบบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการบริหารโครงการระบบราง ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างระบบรางนอกสถานที่
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 การจัดการความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
3(3-0-9)
(Safety management in construction projects)
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การบริหารความปลอดภัยทั่วไปในงานก่อสร้าง
การตรวจและรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของเครื่องจักรในงาน
ก่อสร้าง การศึกษาความสามารถในการใช้ง านลวดสลิง ในการยกย้า ยวัสดุการปฏิบัติง านและการป้องกั น
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อันตรายในงานบนที่สูง ในงานใต้น้า งานในที่อับอากาศ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การฝึกอบรม
ลูกจ้างด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามกฎหมาย การอ่านแบบแปลนงานก่อสร้าง การคานวณการรับ
น้าหนักของวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง การวางแผนงานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การควบคุม ป้องกัน
อุบัติเหตุและอันตรายหรืออุบัติภัยในงานก่อสร้าง การตรวจความปลอดภัยในงาน ระบบใบอนุญาตการทางาน
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 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 การบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-9)
(Rael Estate Project Management)
ความรู้เบื้อ งต้น ทางด้ านการพัฒ นาอสั ง หาริ มทรั พย์ องค์ความรู้ พื้นฐานที่เกี่ ยวข้ องกับ ธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งการตลาด การเงินกฎหมาย แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการก่อสร้างต่างๆ
ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่แวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์
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.
MCM0307 กฎหมายก่อสร้างและการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
3(3-0-9)
(Construction Laws and Building safety inspection Laws)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติ
การผัง เมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฏหมายสิ่ง แวดล้อมสาหรับอาคาร พระราชบัญ ญัติแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร จรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ บทลงโทษและความรับผิดทาง
กฎหมาย อนุญาโตตุลาการ และรายละเอียดของกฎหมายการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร และการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
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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 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง
3(3-0-9)
(Information System in Construction Project Management)
แนวความคิดของระบบสารสนเทศพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการโครงการ
ก่อสร้าง การออกแบบและวางแผนระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมการก่อสร้าง การวิเคราะห์ รายงาน และ
การประเมินผลของโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เชิง การจัดการ และการตัดสินใจสาหรั บ
ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
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 วิทยานิพนธ์ 1 (6 หน่วยกิต)
6(0-6-18)
(Thesis 1 (6 units)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรียนวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
งานวิจัยโดยกาหนดขอบเขตงาน และวิธีวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านทฤษฎีหรือ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับปัญหาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง การเขียนรายงานวิจัยและการ
เผยแพร่ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(ศึกษาด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะ)
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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MCM0402 วิทยานิพนธ์ 2 (6 หน่วยกิต)
6(0-6-18)
(Thesis 2 (6 units)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรียนวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
งานวิจัยโดยกาหนดขอบเขตงาน และวิธีวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านทฤษฎีหรือ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับปัญหาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง การเขียนรายงานวิจัยและการ
เผยแพร่ทางวิชาการระดับชาติและนานาขาติ
(ศึกษาด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะ)
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)
MCM0501 สารนิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต)
3(0-3-9)
(Individual Study 1) (3 units)
การค้นคว้าและจัดทาวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการทางวิศวกรรม
บริหารก่อสร้างและ/หรือธุรกิจก่อสร้าง การเขียนและนาเสนอสารนิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยและการ
เผยแพร่ทางวิชาการระดับชาติ
(ศึกษาด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะ)
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 สารนิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต)
3(0-3-9)
(Individual Study 2) (3 units)
การค้นคว้าและจัดทาวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการทางวิศวกรรม
บริหารก่อสร้างและ/หรือธุรกิจก่อสร้าง การเขียนและนาเสนอสารนิพนธ์การเขียนรายงานวิจัยและการเผยแพร่
ทางวิชาการระดับชาติ
(ศึกษาด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะ)
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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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Business Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Business Administration)
3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 36 หน่วยกิต
แผน ข
จํานวน 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใช้ประกอบการสอน
อาจ เป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. หลักสูตรกําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
3. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สูต รมีค วามพร้ อมเผยแพร่คุ ณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดั บอุด มศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการหรือนักวิชาชีพที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
2. ผู้บริหารของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
3. การบริหารจัดการ
ไม่มี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานักวิชาการ/นักวิชาชีพทางการบริหารให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
คุณธรรมและจริยธรรมที่เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการบริหารธุรกิจให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารให้เกิดเป็นกระบวนพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับสากลได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 ความสาคัญ
ในยุคโลกาภิวัฒน์การบริหารจัดการธุรกิจถือเป็นศาสตร์ที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจ การจะยืนอยู่
บนเวทีโลกที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง จําเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนการบริหารทางธุรกิจตาม
แนวคิ ด ที่ ทั น สมั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สากล เพื่ อ ให้ ทั น กั บ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ระดั บ โลก อี ก ทั้ ง การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดทักษะและกระบวนการบริหาร
จัดการทั้ง ด้านการผลิต การตลาด การบริหารและอื่น ๆ ให้เกิดเป็นแนวคิดทางนวัตกรรมทางการบริหารที่
สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการกําลังคนด้านการบริหารที่ก่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการบริหาร โดยการวิจัยที่ก่อให้เ กิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์
(2) เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ที่สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับสังคมได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการ
วิจัยค้นคว้าที่สามารถบุกเบิกและแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อนํามาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
ธุรกิจในประเทศไทย
(3) เพื่ อผลิต บุค ลากรที่มี ความพร้ อมต่อ การเป็น นั กวิ ชาการและนัก บริ หารวิ ชาชีพ ให้ มีค วามรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร
(4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมที่ดีของประเทศ
(5) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมความหลากหลายที่พัฒนาแก่ประเทศ
เพื่อความยั่งยืนของสภาพเศรษฐกิจ ความมั่นคงในระยะยาวให้เกิดกับสังคมไทยในแง่วิชาการ การศึกษาของ
ประเทศและอื่น ๆ
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึก ษาปกติมี ระยะเวลาศึก ษาไม่ น้อ ยกว่า 15 สัป ดาห์ และมีก ารเปิ ดสอนภาคการศึก ษาฤดู ร้อ น ซึ่ง มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ มีจํานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
มิถุนายน – กรกฎาคม
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 21.00น.
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ. รับรอง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์กําหนด
ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข ให้เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
2.3. ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.4. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยหรื อ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ เ ที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
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เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ โดยการเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ในระดับเดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
36 หน่วยกิต
แผน ข
36 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้า งหลักสู ตร แบ่ง เป็ นหมวดวิช าที่ สอดคล้ องกับ ที่กํ าหนดไว้ใ นเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต ร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
และหลักสูตรแผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ โดยต้องทําการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
หมวดวิชา

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาบังคับ

21

21

3. หมวดวิชาเลือก

3

9

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

12

-

5. หมวดการค้นคว้าอิสระ

-

6

6. หมวดการสอบประมวลความรู้

-

ไม่นับหน่วยกิต

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

รวม ตลอดหลักสูตร
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3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรนํา 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
ตัวอักษรนํา 3 ตัว MBAxxxx หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
MBA01xx หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Course)
MBA02xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ (Professional Core Courses)
MBA03xx หมายถึง หมวดกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management Concentration)
MBA04xx หมายถึง หมวดกลุ่มวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Concentration)
MBA05xx หมายถึง หมวดกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneur Concentration)
MBA10xx หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี
MBA11xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
MBA12xx หมายถึง หมวดการค้นคว้าอิสระ
MBA13xx หมายถึง หมวดการสอบประมวลความรู้
- เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลําดับวิชา
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Course) ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0101 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร
0(0-0-0)
(English for Executives)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(3.2) หมวดวิชาบังคับ (Professional Core Courses) 21 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ศึกษารายวิชาบังคับ 7 วิชา จํานวนรวม 21 หน่วยกิต จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
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รหัสวิชา
MBA0201

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ
(Management and Business Essentials)
MBA0202 กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Strategy and Execution)
MBA0203 การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Decision Making)
MBA0204 การนําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
3(3-0-6)
(Leading Digital Transformation)
MBA0205 การคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
MBA0206 การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Disruptive Business Model)
MBA0207 การวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Research)
(3.3) หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
3 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก 2
9 หน่วยกิต สาหรับ แผน ข
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษารายวิชาใด ๆ ในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วย
กิต และนักศึกษาแผน ข เลือกศึกษา 3 รายวิชาในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ หรือ เลือกศึกษา 3 รายวิชาจากกลุ่มวิชา
ใดๆ ในกลุ่มวิชาทั้งหมด จํานวนรวม 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
(ก) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management
Concentration)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
MBA0302 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระดับโลก
3(3-0-6)
(Global Networking and Co-creation)
MBA0303 การพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Executives)
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(ข) กลุ่มวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Concentration)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0401 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
MBA0402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications)
MBA0403 การพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับนักการตลาด
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Marketers)
(ค) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur Concentration)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0501 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า
3(3-0-6)
(Product Development and Branding)
MBA0502 นวัตกรรมทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Innovation for Entrepreneurs)
MBA0503 การพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Entrepreneurs)
(3.4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA1101 วิทยานิพนธ์ 1
6(0-0-12)
(Thesis 1)
MBA1102 วิทยานิพนธ์ 2
6(0-0-12)
(Thesis 2)
(3.5) หมวดการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 6 หน่วยกิต สาหรับ แผน ข
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ
6(0-0-12)
(Independent Study)
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(3.6) หมวดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ไม่นับหน่วยกิต
สาหรับ แผน ข
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA1301 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)
(ไม่นับหน่วยกิต)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MBA0101 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ
กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
การนําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

รหัสวิชา
MBA0201
MBA0202
MBA0203
MBA0204

รหัสวิชา
MBA0205
MBA0206
MBA0207
MBAXXXX

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การคิดเชิงออกแบบ
การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
การวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

314

รหัสวิชา
MBA1101 วิทยานิพนธ์ 1
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
MBA1102

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา

วิทยานิพนธ์ 2
รวม

หน่วยกิต
6(0-0-12)
6(0-0-12)

หน่วยกิต
6(0-0-12)
6(0-0-12)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รหัสวิชา
MBA0101

รหัสวิชา
MBA0201
MBA0202
MBA0203
MBA0204

รหัสวิชา
MBA0205
MBA0206
MBA0207
MBAXXXX

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ข)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ
กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
การนําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การคิดเชิงออกแบบ
การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
การวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเลือก 1
รวม

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)
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รหัสวิชา
MBAXXXX วิชาเลือก 2
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
MBAXXXX วิชาเลือก 3
3(3-0-6)
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ
6(0-0-12)
MBA1301 การสอบประมวลความรู้
ไม่นับหน่วยกิต
รวม
9(3-0-18)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามโปรแกรมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารยที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) คาอธิบายโดยย่อ
การทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามความต้องการของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนั้น
จะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ และ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ที่สามารถนําเสนอทฤษฎีและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงมาใช้ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริหาร ตลอดจนมีขอบเขต
การทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
สามารถทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดได้
2) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทํางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การต่อยอดองค์ความรู้เดิม
การสอบป้องกันที่มีคณะกรรมการควบคุมการสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุง) พ.ศ.2554 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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3) ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนการศึกษา
4) จานวนหน่วยกิตในหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 36 หน่วยกิต
- แผน ข จํานวน 36 หน่วยกิต
5) การเตรียมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนํานักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลอย่างสม่ําเสมอ
- นักศึกษาต้องดําเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- กําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา และจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา
6) กระบวนการประเมินผล
- ประเมินจากรายวิชาที่เรียน (เฉพาะแบบ ข)
- ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่1
- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สําหรับหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 และหมวดการค้นคว้าอิสระ แผน ข ให้มี
การประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory) หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory)หมายถึงไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและระยะเวลาในการมีงานทํา
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(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษา
ตามหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.2 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
การสํา เร็ จการศึก ษาเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดมหาวิ ทยาลั ยเอเชียอาคเนย์ นัก ศึก ษาที่มี สิท ธิ์ไ ด้รั บ
ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า
3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อ ยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย
4.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
4.2 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายจะต้อง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้
แผน ข
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า
3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
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(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/ หรือปาก
เปล่าในสาขาวิชานั้น โดยการสอบประมวลความรู้สามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
(4) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(5) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบป้ อ งกั น การค้ น คว้ า อิ ส ระขั้ น สุ ด ท้ า ย
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
MBA0101 ภาษาอังกฤษสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
(English for Executives)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาอังกฤษธุรกิจทางการจัดการโดยเฉพาะการเขียนและการอ่านที่มุ่ง เน้นความเข้าใจภาษา
เฉพาะทาง และสํานวนทางธุรกิจ การระบุใจความสําคัญ ใจความรองและข้อสรุปในประเด็นประโยค รวมทั้ง
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
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 เศรษฐศาสตร์ทางการจัดการสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
(Managerial Economics for Executives)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจปัจจุบัน เพื่อการตัดสินใจและ
กําหนดแนวทางนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้าง
ตลาดและกิจกรรมทางการตลาด นโยบายทางการเงิน การคลังของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานใน
ภาคธุรกิจ
Basic concepts in economics relate to current business management for business
decision making and business polices determination. Analysis of demand and supply
production and costs, market structure and market activities. Governmental monetary and
fiscal polices affect of business sector.

2. หมวดวิชาบังคับ
MBA0201 การบัญชีสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
(Accounting for Executives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจน
การวางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูลทางบัญชีและการจัดทํา
รายงาน ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ ยวกับส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน งบต้นทุนการผลิต
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การคํานวณต้นทุนการผลิตสินค้า แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและวิธีการทางบัญ ชีต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ - กําไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการบัญชีเพื่อ
การวางแผนและควบคุมกําไร ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการบูรณาการทางบัญชีและระบบสารสนเทศ
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 การตลาดเชิงบูรณาการสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
(Integrated Marketing for Executives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การ
แข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในตลาดประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งวิเคราะห์แผนการตลาด
และการพยากรณ์ ความต้อ งการของลูกค้า การสร้า งคุณค่า และการกําหนดส่ วนประสมทางการตลาดให้
สามารถนํ ามาประยุก ใช้ ได้ อย่ างเหมาะสม ตลอดจนส่ง เสริม จรรยาบรรณในการจัด การการตลาดให้ เกิ ด
คุณธรรมและจริยธรรม
Study of concepts and marketing process, marketing environment analysis,
competition and change of ASEAN marketing environment, marketing planning analysis and
customer needs forecasting, creating value and determination of the marketing mix for proper
application, promoting ethics in marketing management in order to ethics and morality.
MBA0203 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Management and Organizational Behavior)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการในรูปแบบการบูรณาการ หน้าที่หลักการจัดการ รวมทั้งเน้น
ศึกษาด้านพฤติกรรมองค์การทั้งระดับปัจเจกชน ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพ
ของกลุ่ม ค่านิยม เจตคติ การเรียนรู้ ความพึงพอใจ การจูงใจ ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม และความขัดแย้ง
กระบวนการด้านการจัดการทุนมนุษย์ จากการวางแผน การฝึกอบรมและการพัฒนา จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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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 การจัดการทางการเงินสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
(Financial Management for Executives)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีการบริหารการเงิน การจัดการการเงิ นในรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการการตัดสินใจ
ทางการบริหารการเงินและหน้าที่การจัดการเงินของธุรกิจ โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงินและการตัดสินใจ
ลงทุนทางธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและอัตราผลตอบแทน มูลค่า
ของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้นสามัญ การคํานวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจใน
เรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง
Study of corporate financial theory, financial management in various forms, process
of decision making for financial management and responsible money management business,
especially in financial analysis and investment decisions under uncertainty, funding sources,
capital structure and rate of return, current value of money, evaluation of valuation of bonds
and common stock, calculation of capital cost, investment decisions, capital structure and
dividend policy, risk management.
MBA0205 วิธีวิทยาการวิจัย
3(3-0-6)
(Business Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติการด้านวิจัยทางธุรกิจ วิธีการ แนวทางในการนําเสนอผลการวิจัย
อย่างมีประสิทธิผล การพัฒนา ทักษะ ด้านการวางแผนวิจัย การค้นคว้าอย่างเป็นระบบจากกระบวนการวิจัย
กําหนดปัญหาด้านธุรกิจและการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการให้คําปรึกษา แนะนําแนวทางปฏิบัติที่ดีและ
เหมาะสมในในโลกธุรกิจที่เป็นจริง
Study on business research concepts and practice especially in methods and
approach for proposing the research results. Skills development in research planning and
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systematic searching from research process. Define business problems and research results
application for suggestion best practiced and problem solving of business in the real world.
MBA0206 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในมุมมองของนักบริหารเพื่อการดํารงอยู่ และได้เปรียบเชิง
การแข่งขันอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นการดําเนินงานระยะยาว
เริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนินงานตามแผนและการประเมินผล การพิจารณา
รายละเอียดในการจัดการเชิงกลยุ ทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิง การแข่ง ขันทั้ง ในประเทศ ภูมิภาค และ
นานาชาติ รวมทั้งปัญหาที่อาจเกิดจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
Study on strategic management process in executive perspectives for existing and
sustainable competitive advantage in ever changing environment which emphasis on longterm 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 การบริหารการดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ วิธีการการจัดการผลิต และกระบวนการปฏิบัติการการผลิต การวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการ การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ แนวคิด และวิธีการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการ
สินค้าคงเหลือและระบบการผลิตและขั้นตอน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการ
กระบวนการผลิต
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.
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3. หมวดวิชาเชี่ยวชาญ
(ก) เชี่ยวชาญการจัดการ
MBA0301 การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Human Capital Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและรูปแบบกระบวนการจัดการทุนมนุษย์เชิง กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ รวมทั้งขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกําลังคนทั้งระบบ การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาองค์รวมที่สามารถบูรณาการและนําเทคนิคเครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการและ
การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์และวัฒนธรรมให้เกิดเป็นความยั่งยืน
Study of concepts and patterns of strategic human capital management process
corresponding to vision, mission, goals and strategy of organization, related issues concerning
to strategic human capital management and development such as entire workforce planning
system, recruitment and person selection, performance evaluation, compensation
management, labor relations and learning promoting as well as changes and holistic
development that can be integrated and use management tools for managing and developing
the potential of human capital and cultures to be sustainable.
MBA0302 การจัดการดิจิทัลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Digiatal Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการนําระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการธุรกิจมาประยุกต์ใช้ทางการบริหาร
ให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางการจัดการ การตัดสินใจ การจัดการความรู้ของ
องค์ ก ร และสามารถนํ าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาปรั บใช้ กั บ Value Chain ของธุร กิ จ โดยแนะนํ าให้ รู้ จั ก
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในเบื้องต้น อาทิ ระบบ e-Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain
Management การตลาดออนไลน์โมเดลธุรกิจออนไลน์ และความรู้เบื้องต้นของการนํา Best Practice ด้าน
IT มาใช้บริหารในองค์กร
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
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marketing, online business models, basic knowledge of IT best practice applications to
corporate management.
MBA0303 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Creativity Management and Business Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาตัวแบบจําลอง วิธีการจัดการและการพัฒนาความรู้ทักษะ ประสบการณ์และความคิดที่
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเทคนิคและวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม กระบวนการดําเนินธุรกิจที่
นําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการบริหารงานใหม่ ๆ ที่
ส่ง เสริ มและสนั บสนุ นประสิ ท ธิผ ลขององค์ก ารและความสํ าเร็ จตามเป้า หมาย โดยใช้ เทคนิค การจั ดการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
Study of model, management and development of knowledge, skill, experience
and creative concept to techniques and management approaches for innovation changing,
business leading to creative thinking for development and improvement of new products or
new management process encouraging and supporting for organizational effectiveness and
goal achievement by using proper changing management techniques.
MBA0304 การบริหารโครงการธุรกิจยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Business Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการวิเคราะห์โครงการ การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานหลากหลาย
กิจกรรม ผ่านกฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ ที่สามารถบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานของการประกอบธุรกิจให้สามารถ
ใช้ร่วมกับกลุ่มคน องค์การ เทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ ที่นําไปสู่เป้าหมายทางนวัตกรรมของตลาดยุค
ดิจิทัล โดยอาศั ยการคิดเชิงวิ เคราะห์ และการจั ดการสารสนเทศทางธุร กิจ ซึ่ง รายวิช านี้จ ะให้ผู้ เรีย นได้ รู้
เกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ และประสบการณ์ในการวางแผนการจัดทําโครงการเชิงปฏิบัติ
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 การสร้างภาวะผู้นาและการจัดการทีมงาน
3(3-0-6)
(Leadership Creation and Teamwork Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการสร้าง วางแผน และพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณลักษณะที่ดีของผู้นํา เสริมสร้าง
ทฤษฎีการปฏิบัติ การใช้ อํานาจหน้าที่และการจัด การเชิ ง รุกต่อการเปลี่ ยนแปลงและการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมออกแบบวางแผน วิธีการทางเลือกในการจัดการทีมงาน สร้ างสรรค์ให้เกิดการพัฒนา
ทีมงาน พร้อมกับขจัดความขัดแย้งในทีม ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข ภายใต้คุณธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
Study of process for creating, planning and developing the creative attributes of
leadership, strengthen the theory to practice using authority and proactive management of
change and decision decisions effectively, design and planning, selection of teamwork
management, creative development team, solving conflict in teams, team performing and
problem solving under morality and ethics of the profession.
MBA0306 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Business Ethics and Social Responsibilities)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการ แนวคิดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างระบบการบริหารและ
บรรษัทภิบาลที่ดี ความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสังคม และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในสังคม ตลอดจน
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยมุ่งเน้นศึกษาปัญ หาและวิธีการแก้ปัญ หาด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่
เกิดขึ้นจริงในการดําเนินธุรกิจ จากกรณีศึกษาและการปฏิบัติจริง
To study ethical principles, concepts and code of ethics in business. To create good
managerial process and good governance. The relationship to social responsibilities as well as
the impacts to stakehoders in society. Applying the principles of good governance for
management. The study focus on ethics proble and solutions for running business in reality
from case study and real practices.
(ข) เชี่ยวชาญวิชาการเงิน
MBA0401 การจัดการการเงินขั้นสูง
(Advanced Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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แนวคิดการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจ การวางแผนและควบคุมการเงินการ
จัดหาทุนและการลงทุนภายใต้สภาวะการณ์เสี่ยง เครื่ องมือและแนวคิดทางการเงิน งบจ่ายลงทุน การปรับ
โครงสร้างธุรกิจและการเลิกกิจการการควบกิจการการครอบงํากิจการและการยกเลิกการลงทุน นโยบาย
โครงสร้างเงินทุนและ การพัฒนาทฤษฎีต้นทุนของเงินตัวแบบที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินธุรกิจและ
หัวข้อพิเศษในกรณีศึกษา
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 การลงทุน
3(3-0-6)
(Investments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการลงทุนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทางเลือกและประเมินมูลค่าของการลงทุน
ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นถึงการวิเคราะห์หุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาลและเอกชน หลักทรัพย์ที่มีหลักประกัน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารหลักทรัพย์ การวิเคราะห์โครงการ หลักการวางนโยบายและบริหารการ
ลงทุนสําหรับบุคคลและสถาบันต่างๆและกรณีศึกษา นอกจากนี้ยังรวมถึง การศึกษาโครงสร้างของการตลาด
การเงิน การประเมิ นผลตอบแทนและความเสี่ย งจากการลงทุน ทฤษฎี แ ละแนวปฏิบั ติในการจัด การกลุ่ ม
สินทรัพย์ลงทุน
Study of short- term, medium- term and long- term investments, choices and
valuable evaluation of investment in various forms consisting of analysis of common stock,
government and private bonds, derivatively collateral securities, securities administration,
project analysis, principles of policies and investment management for individuals and
institutions as well as case studies, study of structure of the financial markets, evaluation of
return rate and financial risk, theory and best practice for assets investment management
group.
MBA0403 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
(International Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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ศึกษาหลักการบริหารการเงินระบบและแนวความคิดต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการเงิน
ระหว่างประเทศ การควบคุมการดําเนินงานทางการเงิน การลงทุนในตลาดการเงินและหลักทรัพย์ระหว่าง
ประเทศ วิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของเงินทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนในรูปแบบของความร่วมมือของ กลุ่ม
ประชาคมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ASEAN และ AEC เป็นต้น กระบวนการตัดสินใจด้านการเงินของธุรกิจ
ระหว่างประเทศและกรณีศึกษา
Study of principles of financial management system and their concepts for
international financial management problem analysis, financial operation control, investing in
international financial markets and securities, capital movement analysis, capital movement
in the form of economic cooperation of the international community such as ASEAN and AEC,
financial decision-making process of international business as well as case studies.
MBA0404 ตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดตราสารออฟชั่น
3(3-0-6)
(Derivatives, Securities, Future, and Option Markets)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงพัฒนาการและทฤษฎีของตราสารอนุพันธ์ชนิดต่างๆ รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของตรา
สารอนุพันธ์นั้นๆ ทิศทางรูปแบบตลาดการเงินสมัยใหม่ลักษณะการบริหารจัดการทางการเงินในตลาดต่างๆ
ตลาดตราสารอนุพันธ์
Study of development and theory of derivative products, role and function of
derivatives, directions and forms of modern financial markets, type of financial management
in various markets, derivative markets.
MBA0405 การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน
3(3-0-6)
(Planning and Financial Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาการวางแผนและการวิ เคราะห์ท างการเงิ นโดยใช้ แบบจํ า ลองคอมพิว เตอร์ เพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถในการผสมผสานการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับประเด็นการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งการระบุ
ปัญหา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางการเงิน
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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(ค) เชี่ยวชาญการตลาด
MBA0501 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีพ ฤติ กรรมและสิ่ งจู ง ใจของผู้ บ ริ โภคในทฤษฎีก ารตลาดพฤติ กรรมการแสดงออกของ
ผู้บริโภค อิทธิพลภายในและภายนอกทั้งทางตรงและทางอ้อมของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ปัจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรม สื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ศึกษาลักษณะของสินค้า การแยกตลาด ส่วนแบ่งตลาด และกรณีศึกษา
Behavior theory and consumer motivation within marketing theory: Customer
expression, buying decision power group related with decision making. Internal and External
factors as well as the Mass media which will be influenced toward consumers such as radio,
television, newspapers, or e- commerce. It will be related with product component, market
segmentation, market share and case studies.
MBA0502 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีก ารวิ เคราะห์การตลาดระหว่า งประเทศ โดยเน้ นถึ ง ยุท ธวิธี แนวคิด การตลาดระหว่า ง
ประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ การสร้างกําไรการแข่งขันและการดําเนินการต่าง ๆ ขององค์ประกอบส่วนประสม
ทางการตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด รวมถึงบทบาท นโยบาย
รูปแบบขององค์การ รูปแบบและระบบต่างๆ ของการทําการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การบริหารงาน
สภาพแวดล้อม ภาษีการขนส่ง กระบวนการส่งออกและศุลกากร การพัฒนาตลาดและการแข่ง ขันระหว่าง
ประเทศและการใช้กรณีศึกษา
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.
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MBA0503 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications) (IMC)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาที่แสดงถึงลักษณะและความสําคัญของกลยุทธ์ทางสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร โดย
เน้นช่องทางการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ประเภทของการโฆษณา การใช้ข้อมูล พฤติกรรมการซื้อเพื่อ
การตัดสินใจ การกําหนดงบประมาณการโฆษณา วิธีการเลือกสื่อโฆษณา การกําหนดตารางการโฆษณา การ
ประเมินผลการโฆษณา ประเภทของการส่งเสริมการขาย การวางแผนการส่งเสริมการขาย และการประเมินผล
การส่งเสริมการขาย และกรณีศึกษา
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 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3(3-0-6)
(Product and Brand management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์
การจั ด การส่ ว นประสมผลิ ตภั ณ ฑ์ ก ารจั ด การบรรจุ ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ ใ หม่ วงจรของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และส่วนประสมของตลาดอื่น
กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การตราสิ น ค้ า โดยศึ ก ษาถึ ง การวิ เ คราะห์ ผู้ บ ริ โ ภค การวิ เ คราะห์ คู่ แ ข่ ง ขั น
กระบวนการสร้างตราสินค้า การออกแบบตราสินค้า การขยายตราสินค้า การจัดการประสาทสัมผัสเกี่ยวกับ
ตราสินค้า การสร้างตราสินค้าระดับโลก การดํารงตราสินค้าให้คงอยู่ตลอดไป ความล้มเหลว และการแก้ไ ข
ความล้มเหลวของตราสินค้า การสื่อสารตราสินค้า การควบคุมและประเมินตราสินค้าและกรณีศึกษา
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.
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MBA0505 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
(Service Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทความสําคัญและแนวโน้มของธุรกิจบริการทางด้านโครงสร้างบทบาท และพฤติกรรมของ
อุต สาหกรรมการตลาดบริ การ ประเภทของอุ ต สาหกรรมบริ การ ส่ วนประสมการตลาดบริ ก าร กลยุ ท ธ์
การตลาดธุรกิจบริการ จุดเด่นของการตลาดบริการและการเข้าถึงลูกค้า การสร้างความแตกต่างในการตลาด
บริการ คุณภาพขององค์ประกอบการตลาดที่ใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า และการกําหนดมูลค่าการตลาด
บริการที่เหมาะสม และกรณีศึกษา
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)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการงานขายทั้งระบบในการทําธุรกิจ ตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์กรการขาย รูปแบบการ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา การวางแผนการขาย การพยากรณ์การขายการจัดทํางบประมาณการขาย การสรร
หาและคัดเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรม การจ่ายผลตอบแทน การจูงใจงานขายและการรักษาพนักงานขาย
การกําหนดอาณาเขตการขายและเป้าหมายยอดขาย รวมถึงการประเมินผลงานขายเพื่อให้องค์กรสามารถ
พัฒนาการเติบโตยอดขายเป็นระบบ และกรณีศึกษา
Whole sales management system, it starts from sales organization and reporting
system, sales planning, sales forecasting, budgeting, sales person recruiting, sales person
selection and maintenance, sales training, compensation, sales motivation, sales area setting,
sales targeting, sales performance evaluation. The leading sales organization case studies will
be presented.
MBA0507 การตลาดยุคดิจิทัล
(Digital Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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ศึกษาแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้า น
ทฤษฎีทางการตลาดโดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ทางธุรกิจ อาทิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผนและการพัฒนาตลาดออนไลน์ โมเดลธุรกิจ
ออนไลน์ และความรู้เบื้องต้นของการนํา Best Practice ด้าน IT มาใช้วิเคราะห์และประเมินผลทางการตลาด
ตลอดจนศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยใช้กรณีศึกษาและการปฏิบัติจริง
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 realworld problems.
MBA0508 การตลาดสีเขียว
3(3-0-6)
(Green Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การตลาด วัตถุประสงค์และองค์ประกอบในการดําเนินงานทาง
การตลาดและการประกอบธุ รกิ จที่ ยั่ง ยืน การผสมผสานหลั กการจัด การสภาพแวดล้ อมและปรัช ญาทาง
การตลาดสีเขียวที่มุ่งเน้นด้านสังคม โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมและความพึงพอใจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ จรรยาบรรณทางการตลาด และการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจจากกรณีศึกษาและการปฏิบัติ
จริง
Study of business and marketing environment, objectives and elements of
marketing operation and sustainable business, hybridization between environment
management and green marketing philosophy in social part concerning environment and
satisfaction between manufacturer and consumer, corporate social responsibility, marketing
ethics and marketing strategy analysis to natural resource conservation, study problem solving
and decision approaches based on case study and real-world problems.
(ง) เชี่ยวชาญการบัญชี
MBA0601 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
(Advanced Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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เทคนิคทางการบัญชีในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีเหตุผล ระบบข้อมูลทางการ
บัญชีที่จําเป็นสําหรับการบริหาร การตลาด การวางแผน และการควบคุมการผลิต
Accounting technique and mathematic technique in management information
reasonably analysis, the study will cover through important accounting information for
administration, marketing, planning, and production control.
MBA0602 ระบบควบคุมการบริหาร
3(3-0-6)
(Management Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะ สิ่งแวดล้อม และกระบวนการของระบบควบคุมการบริหารขององค์การ หลักและระบบ
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมการบริหารของหน่วยงานตามความรับผิดชอบ หน้าที่และจรรยาบรรณ
ของผู้ควบคุมด้านการเงิน การจัดทํางบประมาณ การวัดผลการดําเนินงาน การบริหารค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ
ระบบควบคุมการบริหารของธุรกิจในรูปแบบต่าง 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.
MBA0603 นโยบายการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
(Accounting Policy and Financial Reporting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมทางการบัญชี แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี แนวคิดการวัดผลกําไรทางการ
บัญชี การบันทึกบัญชี รวมถึงการสรุปงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินภายใต้การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
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.
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MBA0604 การจัดการภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดการภาษีอากร การวางแผนภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ เทคนิควิธีที่ใช้ใน
การบริหารและควบคุมการดําเนินงานด้านภาษีอากร แนวทางการจัดการกับปัญหาทางภาษีอากรในปัจจุบัน
Principles of tax management, tax planning related to business operations,
techniques used to manage and control tax management, current guidelines for dealing with
taxation issues.
MBA0605 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบความแตกต่างและความสอดคล้อง
ของหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป วิธีปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
การวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ระหว่ า งประเทศ การบั ญ ชี สํ า หรั บ บริ ษั ท ข้ า มชาติ ก ารเปลี่ ย นแปลงค่ า เงิ น ตรา
ต่างประเทศ การรวมธุรกิจระหว่างประเทศ การกําหนดราคาโอนระหว่างประเทศ และการสอบบัญชีระหว่าง
ประเทศ
General knowledge about international accounting, comparison and consistency
of accounting principles generally accepted, accounting practices, international financial
reporting standards, international financial analysis, accounting for multinational companies,
changes in foreign currency, combination of international business, international transfer
pricing, and international auditing.
MBA0606 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Audit and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการ
สอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงาน สอบบัญชี การทุจริตและ
ข้อผิดพลาด การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และการวางแผนงานสอบ
บัญ ชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและ ความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญ ชี
วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการ ตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี กระดาษทําการของผู้สอบ
บัญชี รายงานการสอบบัญชี แนวทางการตรวจสอบบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
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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.
(จ) เชี่ยวชาญการเป็นผู้ประกอบการ
MBA0701 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Opportunity and Innovation for Business Value Creation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแสวงหาแนวคิด เครื่องมือและแนวทางในการประกอบธุรกิจ ประเมินโอกาสและทําความ
เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อนําไปสู่กระบวนการสร้างคุณค่า
และการพัฒนาธุรกิจใหม่ให้สามารถแสวงหาโอกาสและนวัตกรรมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขององค์กรที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยสมบูรณ์ (Total Customer Satisfaction) เสริมสร้างมูลค่า
ให้กับธุรกิจและสังคม ตลอดจนบทบาทและผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เช่น กลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือ ASEAN เป็นต้น ที่มีผลต่อการเตรียมการของผู้ประกอบการ
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 โครงสร้างธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
3(3-0-6)
(Business Structures for New Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสร้างรูปแบบโครงสร้างในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์และการติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงานอย่างมีระบบ การนําเสนอแผนโครงสร้างธุรกิจต่อสถาบันการเงิน หรือผู้ร่วมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งศึกษาประเด็นสําคัญทางกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาและทางการเงินในวงจรของแผนโครงสร้างธุรกิจ
ใหม่
Creating a structure for new businesses, analysis and tracking, systematic operating
checking, effectively presentation of business structure plan to financial institution or joint
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venture, study of the issues of intellectual property, legal and financial structure in the cycle
of the new business planning.
MBA0703 การจัดการองค์การและการสร้างธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Organization Management and New Venture Creation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการองค์การเพื่อสร้างธุรกิจใหม่สําหรับผู้ประกอบการการชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและ
การประเมินรูปแบบองค์การที่เหมาะสมในการนําไปประยุกต์ใช้ทรัพยากร การสร้าง วางแผนและนํากลยุทธ์
ธุรกิจใหม่ไปปฏิบัติ การศึกษาสภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกองค์การ กําหนดกลยุทธ์ จั ดโครงสร้าง
องค์การ สร้างวัฒนธรรมองค์การ จัดรูปแบบการสื่อสาร ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจและวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางธุรกิจ ตลอดจนการได้มาซึ่งทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจใหม่
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.
MBA0704 การจัดการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประยุกต์ใช้สาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Electronic Management for Entrepreneurship Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการนําระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของฐานข้อมูล องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล มาประยุกต์ใช้กับการจัดการธุรกิจให้ครอบคลุมบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
ระดับต่างๆ หลักการคลังข้อมูล และการนําแนวความคิดพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลในกระบวนการ
บริหารธุรกิจ การตลาดออนไลน์โมเดลธุรกิจออนไลน์ และความรู้เบื้องต้นของการนํา Best Practice ด้าน IT
มาใช้บริหารในองค์กร
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.
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MBA0705 การจัดการธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)
(Global Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของธุรกิจระหว่างประเทศที่มีต่อการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจด้านต่าง ๆ ประเด็นโอกาสและ
อุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจระดับโลกในด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม การกําหนดกลยุทธ์ในการเข้า
สู่ธุรกิจระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับศักยภาพ รวมถึงการจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ในบริบทธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
Roles of international business in management of various business strategies,
opportunity and barrier issues for entering into global business in the fields of economy,
politics, culture and society, strategic planning for entering into international business
according to appropriate ability, and business management based on international business
context.
(ฉ) เชี่ยวชาญการจัดการธุรกิจดิจิทัล
MBA0801 การจัดการองค์กรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Management of e-Enterprise)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการ อาทิ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ขององค์กร เป็นต้น บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการองค์กรและการดําเนินธุรกิจ การบริ หารงาน
บริ ก าร การกํ ากั บ ดู แล การจั ดการความเสี่ ย ง การปฏิ บัติ ต ามข้ อ กํา หนด การจั ด องค์ ก ร นวัต กรรมด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกลยุทธ์ และปรัชญาองค์กร แนวคิด
พื้นฐาน ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและความสําคัญของการบูรณาการระบบสารสนเทศในองค์กร การ
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การฉ้อโกง และการละเมิดทางคอมพิวเตอร์ กฎระเบียบอินเตอร์เน็ต
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ การจัดการสิทธิดิจิทัล การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและเครื่องมือ
บังคับใช้ทางกฎหมาย
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
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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.
MBA0802 นวัตกรรมการประมวลผลระดับองค์กร เทคโนโลยีคลาวด์
และผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี

3(3-0-6)

(Innovative Enterprise Computing, Cloud Technologies and Technopreneurship)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ทันสมัย แนวโน้มการประมวลผล
ระดับองค์กร มาตรฐาน และสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ข้อมูลใหญ่ และเทคโนโลยีคลาวด์ระดับองค์กรความคิด
สร้างสรรค์และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กร การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ การระดมเงินทุน
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Enterprise IT architecture management, new technologies and trends of enterprise
computing, service- oriented standards, and architectures, big data, enterprise cloud
computing. Business incubator; networking and strategic alliance for innovation and
technology development; capital venturing for development of technology and innovation;
technopreneurship; intrapreneurship; marketing for innovation and technology; diffusion of
innovation and technology, business feasibility study for innovation and technology.
MBA0803 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(e-Commerce and Digital Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทางธุรกิจ ผลกระทบต่อ
คู่แข่งและตลาด โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบในการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer) การตลาดดิจิทัล การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
การโฆษณาออนไลน์ สื่อสังคมเป็นต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเข้ารหัสและระบบ
ความปลอดภัย ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดส่งการเตรียมความพร้อมและการจัดองค์กร
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การวางแผนและกลยุท ธ์ ในการประกอบการและการสร้ างระบบงานเพื่อ รองรั บ การประกอบธุ ร กิจ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และภัยไซเบอร์ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และ วิศวกรรมทางสังคม
Topics include e- business infrastructure, strategies for competitive advantage, the
impact on competitors and market, business models of e- commerce transactions ( e. g. , B2B,
B2C) , digital marketing, e- auction, online advertising, social media, e- commerce legislation,
security design for e- business, e- payment, the modification of organizational structure to
support e- business, aligning e- commerce strategy with organizational and marketing strategy,
cybercrime, cyber bullying and social engineering.
MBA0804 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
3(3-0-6)
(Database Systems for Business Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณ สมบั ติ พื้ น ฐานของฐานข้ อ มู ล องค์ ป ระกอบและหน้ า ที่ ข องระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล การ
ออกแบบโมเดลข้อมูล การกําหนดบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระดับต่างๆ หลักการคลังข้อมูล และการทํา
เหมืองข้อมูล แนวความคิดพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลในกระบวนการบริหารธุรกิจ
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 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบสนับสนุนผูบ้ ริหาร
3(3-0-6)
(Decision Support Systems and Executive Support Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการตัดสินใจ ลักษณะของปัญหาและระดับความซับซ้อนของการตัดสินใจ บทบาทของ
ข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจ ตัวแบบที่ใช้ในการตัดสินใจในระดับต่างๆ คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการ
ตัด สิ น ใจ และการประยุก ต์ ใ ช้ฐ านข้อ มู ล เพื่ อ รองรั บ ระบบสนั บ สนุน การตั ด สิ นใจ คุณ ลั ก ษณะของระบบ
สนับสนุนผู้บริหารและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบสนับสนุนผู้บริหาร แนวความคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบบปัญญาธุรกิจ
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.

339

MBA0806 ข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Big Data and Big Data Analytics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยี การจัดการ และแอพพลิเคชัน สําหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างแบบจําลองเชิงมิติ การสกัด การแปลง และการโหลด การรวบรวม
ความต้องการ สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ สถาปัตยกรรมเชิงกายภาพ การ
ทําเหมืองข้อมูล รูปแบบและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Big data technologies, management, and applications. The topics include:
characteristics of big data; dimension modeling; extraction, transformation, and loading;
requirement collection; data warehouse architecture; physical database design; physical
architecture; data mining; big data storage models and technologies; tools and techniques to
analyze big data and applications to business intelligence.
MBA0807 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และผลิตภัณฑ์ IoT
3(3-0-6)
(Internet of Things (IoT) Application and Product Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อินเตอร์เน็ตสําหรับสรรพสิ่ง จริยธรรม ความเป็นส่วนตัว และความรับผิดชอบ สถาปัตยกรรมของ
IoT การโปรแกรม IoT และทิศทางงานวิจัย IoT การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยยึดหลัก PDCA
ประกอบด้วย การสํารวจตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบ พัฒนา ทดสอบผลิตภัณฑ์
การทําการตลาด รวมทั้งรูปแบบของการสร้างรายได้
Internet of things ( IoT) principles, ethics, privacy, and responsibility, IoT
architecture, IoT programming, and research direction in IoT. IoT Product development using
PDCA include market survey, user requirement analysis, product designing, developing, testing,
marketing and revenue modeling.
(ช) เชี่ยวชาญการจัดการโลจิสติกส์
MBA0901 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการจัดการและคุณลักษณะของกิจกรรมการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ขององค์การ
ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ภายในโซ่ อุ ป ทานกั บ หน่ ว ยงานภายนอก ศึ ก ษาธุ ร กิ จ การ
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ให้บริการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิ
สติกส์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวัดผลปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การเพื่อ
การจั ดการโลจิ สติก ส์ การจัด การโซ่อุป ทาน ตลอดจนการวิ เคราะห์ และการแก้ปัญ หาด้า นโลจิ สติก ส์และ
กระบวนการจัดการโซ่อุปทานให้เกิดการวางแผนและการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ
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 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution Network Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาบทบาทของการจัดการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจ รูปแบบและองค์ประกอบของการขนส่งและ
ค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง การคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่ง ตัวแบบ
สําหรับเครือข่ายการขนส่ง ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง พร้อมทั้งการกําหนดตัวแบบตําแหน่งสิ่ง อํานวย
ความสะดวก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในหน้าที่โลจิสติกส์และ
บทบาทของผู้ให้บริการ ตลอดจนการแก้ปัญหาช่องทางการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค
Study of roles of transportation effecting to business, patterns and compositions of
transportation and costs, transportation cost analysis, performance index of transportation,
selection of transportation providers, models of transportation network, travelling
transportation problems, models of facility positions, application of information technology to
inside data base development, roles of logistics and providers, solving product distribution
problems to customers.
MBA0903 การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Warehouse Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาบทบาท เป้าหมายและการออกแบบคลังสินค้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
คลัง สินค้า คุณลักษณะพื้นฐานของคลังสินค้า ปฏิบัติการต่าง ๆ ในคลัง สินค้า ระบบการจัดการคลัง สินค้า
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อุปกรณ์การจัดเก็บและการขนย้ายสินค้า การออกแบบโครงร่างของพื้นที่ที่จัดเก็บสินค้า การจัดวาง การจัดสรร
ทรัพยากรในคลังสินค้า การวิเคราะห์และออกแบบระบบการไหลเวียนของสินค้า การจัดคลังสินค้าแบบรวม
ศูนย์ข้ามท่าเรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าการวัดการดําเนินงานต่าง ๆ ของคลังสินค้า
Study of role, goal and warehouse design, application of information technology to
warehouse management, basic characteristics of warehouse, various operations in warehouse,
warehouse management system, goods storage and handling, store layout design, positioning,
allocation of resources in the warehouse, analysis and design of goods circulation, centralize
warehouse centers across harbor transshipment cargo, measurement of various operations in
warehouse.
MBA0904 การจัดการสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากลยุทธ์ทางการจัดการการแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังและการจัดซื้อ การจัดซื้อจัดหาจากแหล่ง
สนับสนุนภายนอก และการตรวจสอบคุณภาพในโซ่อุปทาน การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบจําแนกประเภท
ของสินค้าคงคลัง กําหนดบทบาทหน้าที่วิธีการและเทคนิคการจัดระบบสินค้าคงคลังตามตัวแบบสินค้าคงคลัง
แบบสโทแคสติกในกรณีคาบเดียวและหลายคาบ ตัวแบบสินค้าคงคลังซึ่งมีเวลานําเป็นสโทแคสติก ระบบสินค้า
คงคลังแบบลําดับ ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบหลายชั้น การวิเคราะห์ควบคุมระดับสินค้าคงคลังและการจัดการ
ความเสี่ยง
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 singleperiod and multi-period stochastic inventory, model of inventory with stochastic time leading,
sequential inventory system, model of multi-stage inventory, analysis and control of inventory
level and risk management.
MBA0905 การจัดการพาณิชย์นาวี
3(3-0-6)
(Maritime Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดลักษณะการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจพาณิยช์นาวีและการขนส่งทางน้ําและทาง
ทะเล นั บตั้ ง แต่ป ระเภทของเรื อที่ ใช้ ในธุร กิจ พาณิช ย์น าวี ธุ รกิ จการขนส่ง ทางน้ํ า ทางทะเล และธุ รกิ จ ที่
เกี่ยวข้อง บทบาทของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมเดินเรือ กลไกพื้นฐานและโครงสร้างองค์การ การจัดองค์การที่
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เกี่ยวข้องกับการเดินเรือพาณิชย์ องค์การอื่นที่ช่วยสนับสนุนการขนส่งทางน้ําและทางทะเล ระบบการขนถ่าย
การจัดวางสินค้า รวมทั้งขั้นตอนการขนส่งทางน้ําและทางทะเล การจองระวางเรือ การคิดค่าระวาง และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่าย การดําเนินการด้านเอกสารตามข้อตกลงแห่งสัญญา การจัดการการขนส่ง ต่าง ๆ
และพิธีการศุลกากร
Study of concepts and overall operating characteristics of maritime and marine
transportation including ship types used in marine transportation, marine transportation
business and related businesses, roles of government in maritime industry, basic mechanism
and organizational structure, organization management concerning to maritime commerce,
supporting organizations for marine transportation, vestibular system, product positioning,
process of maritime and marine transportation, freight reservations, freight reservation charges
and vestibular equipments, document operation according to terms of agreement of
transportation management and custom operation.

4. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หรือรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในคณะบัณฑิตวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ
3(3-0-6)
(Seminar in Special Management Issues)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัมมนา แลกเปลี่ย นความรู้ ความคิ ดเห็น ประเด็น สํา คัญ ที่เ กี่ย วข้ องกับ การจั ดการในองค์ก ร
ปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขด้วยเครื่องมือทางด้านการจัดการ พร้อมนําเทคนิคและแนวทางการ
จัด การมาบูร ณาการใช้ ท รั พยากรมนุ ษย์ กั บ ทรั พ ยากรที่อ งค์ก รมี อยู่ ตลอดจนศึ ก ษาประเด็ นสํ า คั ญ และ
กรณีศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
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 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน
(Seminar in Special Finance Issues)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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ศึ ก ษาประเด็ น สํ า คั ญ ทางการเงิ น โดยใช้ ก ารบรรยาย และการอภิ ป รายกรณี ศึ ก ษารวมทั้ ง
ทําการค้นคว้ารายบุคคลเพื่อให้เข้าใจในประเด็นปัญ หาปัจจุบันทางการเงินเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ไ ข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสําคัญทางการเงิน
Study of special financial issues via description and discussion of case studies,
individual survey of literatures for understanding the current financial problems in order to
improve financial problem solving skill set.
MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด
3(3-0-6)
(Seminar in Special Marketing Issues)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาด ธุรกิจ
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันหรือแนวโน้มในอนาคต การตลาดแบบบูรณาการ ตลอดจนศึกษาประเด็น
สําคัญและกรณีศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
Seminar, knowledge exchange and comments in currently special marketing issues
consisting of strategy, business and others or future trends, integrated marketing, study of
important issues and case studies of current marketing issues.
MBA1004 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Special Accounting Issues)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบัญ ชีที่
เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์กรณีศึกษาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
Seminar, knowledge exchange and comments in currently varied accounting issues
associated with related persons, analysis of case studies and current accounting issues.

MBA1005 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเป็นผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
(Seminar in Special Entrepreneurship Issues)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการใน
ระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นสําคัญ และกรณีศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ใน
ปัจจุบัน
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Seminar, knowledge exchange and comments in currently special
entrepreneurship issues in current business system, problem analysis and important issues, as
well as case studies of current entrepreneurship issues.
MBA1006 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Seminar in Special Digital Business Management Issues)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญ หาและประเด็นสําคัญ และ
กรณีศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
Seminar, knowledge exchange and comments in currently digital business and
information technology management, communication and social media, problem analysis and
important issues, as well as case studies of current digital business issues.
MBA1007 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Seminar in Special Logistics Management Issues)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ การ
พัฒนาตัวแบบ การเก็บและเตรี ยมข้อมูล การสร้างโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุง และพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดการด้านโลจิสติกส์ และกรณีศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
Seminar, knowledge exchange and comments in currently special logistics
management issues, model development, programming for analysis in order to improve and
develop the performance of logistics management, and study of case studies of current
logistics management issues.

5. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
MBA1101 วิทยานิพนธ์ 1
6(0-0-12)
(Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทําวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่สนใจ กําหนดหัวข้อการทํา
วิจัย ค้นคว้าแหล่งที่มาของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอหัวข้อเพื่อขออนุมัติ ทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิ ดและทฤษฎี เพื่อ พัฒนากรอบแนวคิด ให้ ตรงตามประเด็นและวัตถุ ประสงค์ที่ ตั้ง ไว้ พร้อ มทั้ ง
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นําเสนอระเบียบวิธีการวิจัย พัฒนาเครื่องมือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ภายใต้
ความดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาและควบคุ ม การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ และนํ า เสนอ
ผลงานวิ จั ย ครั้ ง ที่ 1 ต่ อ คณะกรรมการสอบที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง พร้ อ มปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ แนะนํ า ของ
คณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จ
Research for academic progress in business administration of interests, define thesis
title, study for useful data and related theories, propose thesis title, literature survey, theory
and concept framework to develop concept framework according to issues and defined
objectives, present research methodology, develop tools and techniques for data collection
and analysis under supervisor functioning to advice and control thesis’ s direction and scope,
first- time thesis presentation to appointed committee, and correct thesis according to
committee’s comments.
MBA1102 วิทยานิพนธ์ 2
6(0-0-12)
(Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน : MBA1001 วิทยานิพนธ์ 1
ดําเนิน การตามขั้นตอนของการวิจั ย โดยการประมวลผลการวิเคราะห์ รายงานผลที่ไ ด้ สรุ ป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
ควบคุ ม การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนจนแล้ ว เสร็ จ และนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ครั้ ง ที่ 2 ต่ อ
คณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนําของคณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จ
เพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ และเมื่อวิทยานิพนธ์นําเสนอฉบับสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาต้องนําผลงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จัดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง 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.

6. หมวดการค้นคว้าอิสระ
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

6(0-0-12)
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การค้นคว้าอิสระในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่สนใจ กําหนดหัวข้อการค้นคว้าด้วย
ตนเอง ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดให้ตรงตามประเด็นและวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งนําเสนอระเบียบวิธีการวิจัย พัฒนาเครื่องมือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายผล
และสรุปผลการวิจัยที่ได้ พร้อมมีข้อเสนอแนะในการจัดการ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่ง ตั้ง โดยการค้นคว้าอิสระจะมุ่ง เน้นความสามารถที่นําไป
เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนต้องนําผลงานการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์จัดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ
Independent study of the topic of interests concerning to business administration,
define the title of independent study, literature survey, concept framework and theory to
develop concept framework according to issues and defined objectives, present research
methodology, develop tools and techniques for data collection, analysis, discussion and
conclusion under supervisor and need to be approved by appointed committee, selected
independent study can be used for enhancing cognitive academic knowledge, and applied to
business administration development, publish full independent study research paper on
various academic or professional channels.

7. หมวดการสอบประมวลความรู้
MBA1301 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหาร ทั้งทางด้านทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ของเนื้อหาสาระที่จะนําไปสู่รากฐานการ
ค้นคว้าอิสระต่อไป ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
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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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Business Administration
(International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (ไทย)

: บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Business Administration)
3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2

จํานวน 36 หน่วยกิต

แผน ข

จํานวน 36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
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3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
1. หลักสูตรกําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
3. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐา
หลัก สูต รมีค วามพร้ อมเผยแพร่คุ ณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดั บอุด มศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการหรือนักวิชาชีพที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
2. ผู้บริหารของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
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10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
3. การบริหารจัดการ
ไม่มี

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานักวิชาการ/นักวิชาชีพทางการบริหารให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
และจริยธรรมที่เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการบริหารธุรกิจให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารให้เกิดเป็น
กระบวนพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 ความสาคัญ
ในยุคโลกาภิวัฒน์การบริหารจัดการธุรกิจถือเป็นศาสตร์ที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจ การจะยืนอยู่บนเวที
โลกที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง จําเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนการบริหารทางธุรกิจตามแนวคิดที่
ทันสมัยให้สอดคล้องกับสากล เพื่อให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าระดับโลก อีกทั้งการเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดทักษะและกระบวนการบริหารจัดการทั้งด้านการ
ผลิต การตลาด การบริหารและอื่น ๆ ให้เกิดเป็นแนวคิดทางนวัตกรรมทางการบริหารที่สามารถเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้ องการกําลังคนด้านการบริหารที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการบริหาร โดยการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์
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2. เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ที่สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับสังคมได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการ
วิจัยค้นคว้าที่สามารถบุกเบิกและแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อนํามาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
ธุรกิจในประเทศไทย
3. เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การเป็ น นั ก วิ ช าการและนั ก บริ ห ารวิ ช าชี พ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมที่ดีของประเทศ
5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมความหลากหลายที่พัฒนาแก่ประเทศ เพื่อ
ความยั่ง ยืนของสภาพเศรษฐกิจ ความมั่นคงในระยะยาวให้เกิดกับสัง คมไทยในแง่วิชาการ การศึกษาของ
ประเทศและอื่น ๆ
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึก ษาปกติมี ระยะเวลาศึก ษาไม่ น้อ ยกว่า 15 สัป ดาห์ และมีก ารเปิ ดสอนภาคการศึก ษาฤดู ร้อ น ซึ่ง มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ มีจํานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึ กษาปกติ
โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1

สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2

มกราคม – พฤษภาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

มิถุนายน – กรกฎาคม

วันอังคาร – วันอาทิตย์

เวลา 8.30 – 16.30น.

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ. รับรอง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์กําหนด
ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และ แผน
ข ให้เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
25 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยหรื อ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ เ ที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ โดยการเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิ ตของรายวิชา
ในระดับเดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2

36 หน่วยกิต

แผน ข

36 หน่วยกิต

3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือองค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
และหลักสูตรแผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ โดยต้องทําการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
หมวดวิชา

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2

แผน ข

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาบังคับ

21

21

3. หมวดวิชาเลือก

3

9

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

12

-

5. หมวดการค้นคว้าอิสร

-

6

6. หมวดการสอบประมวลความรู้

-

ไม่นับหน่วยกิต

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

รวม ตลอดหลักสูตร
3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา

- รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรนํา 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
- ตัวอักษรนํา 3 ตัว MBAxxxx หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
MBA01xx หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Course)
MBA02xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ (Professional Core Courses)
MBA03xx หมายถึง หมวดกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management Concentration)
MBA04xx หมายถึง หมวดกลุ่มวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Marketing Concentration)
MBA05xx หมายถึง หมวดกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneur Concentration)
MBA10xx หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี
MBA11xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
MBA12xx หมายถึง หมวดการค้นคว้าอิสระ
MBA13xx หมายถึง หมวดการสอบประมวลความรู้
- เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลําดับวิชา
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน

เพื่อให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Cours) ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MBA0101

ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร
(English for Executives)

0(0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)
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(3.2) หมวดวิชาบังคับ (Professional Core Courses) 21 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ศึกษารายวิชาบังคับ 7 วิชา จํานวนรวม 21 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MBA0201

การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ

3(3-0-6)

(Management and Business Essentials)
MBA0202

กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด

3(3-0-6)

(Marketing Strategy and Execution)
MBA0203

การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ

3(3-0-6)

(Financial Management for Decision Making)
MBA0204

การนําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

3(3-0-6)

(Leading Digital Transformation)
MBA0205

การคิดเชิงออกแบบ

3(3-0-6)

(Design Thinking)
MBA0206

การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง

3(3-0-6)

(Disruptive Business Model)
MBA0207

การวิจัยทางธุรกิจ

3(3-0-6)

(Business Research)
(3.3) หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
สาหรับ แผน ก 2

3 หน่วยกิต

สาหรับ แผน ข

9 หน่วยกิต

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษารายวิชาใด ๆ ในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต
และนักศึกษาแผน ข เลือกศึกษา 3 รายวิชาในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ หรือ เลือกศึกษา 3 รายวิชาจากกลุ่มวิชาใดๆ
ในกลุ่มวิชาทั้งหมด จํานวนรวม 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
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(ก) กลุ่ ม วิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ (International Business Management
Concentration)
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชือ่ วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MBA0301

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

(International Business Management)
MBA0302

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระดับโลก

3(3-0-6)

(Global Networking and Co-creation)
MBA0303

การพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับผู้บริหาร

3(3-0-6)

(Business Plan Development for Executives)
(ข) กลุ่มวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Concentration)
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MBA0401

การตลาดดิจิทัล

3(3-0-6)

(Digital Marketing)
MBA0402

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

3(3-0-6)

(Integrated Marketing Communications)
MBA0403

การพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับนักการตลาด

3(3-0-6)

(Business Plan Development for Marketers)
(ค) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม(Innovative Entrepreneur Concentration)
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MBA0501

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า

3(3-0-6)

(Product Development and Branding)
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MBA0502

นวัตกรรมทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ

3(3-0-6)

(Business Innovation for Entrepreneurs)
MBA0503

การพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ

3(3-0-6)

(Business Plan Development for Entrepreneurs)
(3.4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MBA1101

วิทยานิพนธ์ 1

6(0-0-12)

(Thesis 1)
MBA1102

วิทยานิพนธ์ 2

6(0-0-12)

(Thesis 2)
(3.5) หมวดการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 6 หน่วยกิต สาหรับ แผน ข
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MBA1201

การค้นคว้าอิสระ

6(0-0-12)

(Independent Study)
(3.6) หมวดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ไม่นับหน่วยกิต
สาหรับแผน ข
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

MBA1301

การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

0(0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
รหัสวิชา

MBA0101

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
MBA0201
MBA0202
MBA0203
MBA0204

การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ
กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
การนําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
MBA0205
MBA0206
MBA0207
MBAXXXX

การคิดเชิงออกแบบ
การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
การวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
MBA1101

วิทยานิพนธ์ 1
รวม

MBA1102

ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

หน่วยกิต
6(0-0-12)
6(0-0-12)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 2
รวม

หน่วยกิต
6(0-0-12)
6(0-0-12)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ข)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
MBA0101

ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
MBA0201
MBA0202
MBA0203
MBA0204

การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ
กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
การนําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
MBA0205
MBA0206
MBA0207
MBAXXXX

การคิดเชิงออกแบบ
การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
การวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเลือก1
รวม

รหัสวิชา
MBAXXXX วิชาเลือก 2
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

MBAXXXX วิชาเลือก 3
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ
MBA1301 การสอบประมวลความรู้
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
6(0-0-12)
ไม่นับหน่วยกิต
9(3-0-18)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามโปรแกรมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารยที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) คาอธิบายโดยย่อ
การทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามความต้องการของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนั้น
จะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ และ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ที่สามารถนําเสนอทฤษฎีและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงมาใช้ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริหาร ตลอดจนมีขอบเขต
การทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
สามารถทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดได้
2) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทํางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การต่อยอดองค์ความรู้เดิม
การสอบป้อ งกัน ที่มีค ณะกรรมการควบคุ มการสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับ อุดมศึกษาแห่ง ชาติ
พ.ศ.2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ (ปรับปรุง ) พ.ศ.2554 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ.2558 และข้ อ บัง คับ มหาวิท ยาลั ยเอเชี ยอาคเนย์ ว่า ด้ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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3) ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนการศึกษา
4) จานวนหน่วยกิตในหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 36 หน่วยกิต
- แผน ข จํานวน 36 หน่วยกิต
5) การเตรียมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนํานักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลอย่างสม่ําเสมอ
- นักศึกษาต้องดําเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- กําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา และจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา
6) กระบวนการประเมินผล
- ประเมินจากรายวิชาที่เรียน (เฉพาะแบบ ข)
- ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สําหรับหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 และหมวดการค้นคว้าอิสระ แผน ข ให้มี
การประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยใช้สัญลักษณ์
S(Satisfactory) หมายถึง พอใจ

เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00

U(Unsatisfactory)หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
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(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและระยะเวลาในการมีงานทํา
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษา
ตามหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.2 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย
4.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
4.2 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
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โดยคณะกรรมการสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ขั้ น สุ ด ท้ า ยจะต้ อ ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้
แผน ข
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้ มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า
3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/ หรือปาก
เปล่าในสาขาวิชานั้น โดยการสอบประมวลความรู้สามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
(4) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ง ของรายงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(5) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบป้ อ งกั น การค้ น คว้ า อิ ส ระขั้ น สุ ด ท้ า ย
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses)
MBA0101 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
(English for Executives)

0(0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ภาษาอังกฤษธุรกิจทางการจัดการโดยเฉพาะการเขียนและการอ่านที่มุ่ง เน้นความเข้าใจภาษา
เฉพาะทาง และสํานวนทางธุรกิจ การระบุใจความสําคัญ ใจความรองและข้อสรุปในประเด็นประโยค รวมทั้ง
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
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.

หมวดวิชาบังคับ (Professional Core courses)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ศึกษารายวิชาบังคับ 7 วิชา จํานวนรวม 21 หน่วยกิต จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
MBA0201 การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ

3(3-0-6)

(Management and Business Essentials)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการในรูปแบบการบูรณาการ หน้าที่หลักการจัดการ รวมทั้งเน้นศึกษา
ด้านพฤติกรรมองค์การทั้งระดับปัจเจกชน ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของ
กลุ่ม ค่านิยม เจตคติ การเรียนรู้ ความพึงพอใจ การจูงใจ ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม และความขั ดแย้ง
กระบวนการด้านการจัดการทุนมนุษย์ จากการวางแผน การฝึกอบรมและการพัฒนา จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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
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planning, training and development, ethics and social responsibilities, communication to
performance evaluation are considered.
MBA0202 กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Strategy and Execution)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสและวางแผนการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กําหนดตลาดเป้าหมาย การ
วางตําแหน่ง สินค้าหรือบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการใหม่กําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทา ง
การตลาด การจั ด ทํ า แผนการตลาด การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ การสื่ อ สารทางการตลาด บทบาทและ
ความสําคัญของการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ในการทําธุรกิจ
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 การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Decision Making)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ทฤษฎีการบริหารการเงิน การจัดการการเงินในรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการการตัดสินใจทางการ
บริหารการเงินและหน้าที่การจัดการเงินของธุรกิจ โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงินและการตัดสินใจลงทุนทาง
ธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตาม
เวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้ นสามัญ การคํานวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบ
ลงทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง
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.
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MBA0204 การนาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
3(3-0-6)
(Leading Digital Transformation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เข้ า ใจถึ ง การเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในโลกดิ จิ ทั ล เข้ า ใจถึ ง แนวโน้ ม ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่กําลังจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปรงในการทําธุรกิจ ที่ เพื่อกําหนดทิศทางวาง
แผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร การสร้างกระบวนการใหม่ผ่านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น
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 การคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
กระบวนการคิ ดวิ เคราะห์ เพื่ อหาทางแก้ ปัญ หาอย่า งเป็น ระบบ โดยมีห ลัก สํา คัญ คือ การเข้ า
ใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้เป็นหลัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบ
โจทย์ลูกค้ายุคใหม่
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 การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Disruptive Business Model)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิด หลักการ และวิธีการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยที่สําคัญทางธุรกิจ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน
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.
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MBA0207 การวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Research)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
วิธีการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ หลักการความสําคัญ เหตุผลและวิธีการในการออกแบบงานวิจัย
นับตั้งแต่การกําหนดปัญหา การสร้างสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย การเขียนรายงานและนําเสนอผลการวิจัย ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของธุรกิจ
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.

หมวดกลุ่มวิชา (Concentration Courses)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษารายวิชาใด ๆ ในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วย
กิต และนักศึกษาแผน ข เลือกศึกษา 3 รายวิชาในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ หรือ เลือกศึกษา 3 รายวิชาจากกลุ่มวิชา
ใดๆ ในกลุ่มวิชาทั้งหมด จํานวนรวม 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
(ก) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management Concentration)
MBA0301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

(International Business Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
บทบาทของธุรกิจระหว่างประเทศที่มีต่อการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจด้านต่าง ๆ ประเด็นโอกาสและ
อุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจระดับโลกในด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม การกําหนดกลยุทธ์ในการเข้า
สู่ธุรกิจระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับศักยภาพ รวมถึงการจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ในบริบทธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
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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 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระดับโลก

3(3-0-6)

(Global Networking and Co-creation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของวัฒนธรรมรูปแบบและความแตกต่างของ
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์การ การใช้วัฒนธรรมองค์การและวัฒนธรรมข้ามชาติเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน วัฒนธรรมและการสื่อสารในบริบทของการจัดการระดับโลก การจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานที่ทํางาน และการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ที่แตกต่างกันและเป็นกลยุทธ์ใน
การแข่งขันของธุรกิจ
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 การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับผู้บริหาร

3(3-0-6)

(Business Plan Development for Executives)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาแผนธุรกิจ
แนวคิดการพัฒนาการคาดการณ์ งบประมาณและการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการ
นําเสนอโครงการ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับการดําเนินงานจริงของธุรกิจ
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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) กลุ่มวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Concentration)
MBA0401 การตลาดดิจิทัล

3(3-0-6)

(Digital Marketing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านทฤษฎีทาง
การตลาดโดยอาศัยเทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ
อาทิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผนและการพัฒนาตลาดออนไลน์ โมเดลธุรกิจออนไลน์
และความรู้เบื้องต้นของการนํา Best Practice ด้าน IT มาใช้วิเคราะห์และประเมินผลทางการตลาด ตลอดจน
ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยใช้กรณีศึกษาและการปฏิบัติจริง

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 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ลัก ษณะและความสํ าคั ญ ของกลยุท ธ์ ท างสื่ อ สารทางการตลาดแบบครบวงจร โดยเน้ น ช่ อ ง
ทางการโฆษณาและการส่งเสริมการขายประเภทของการโฆษณา การใช้ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเพื่อการ
ตัดสินใจการกําหนดงบประมาณการโฆษณา วิธีการเลือกสื่อโฆษณา การกําหนดตารางการโฆษณา การ
ประเมิน ผลการโฆษณา ประเภทของการส่ ง เสริม การขาย การวางแผนการส่ง เสริ มการขาย แล ะการ
ประเมินผลการส่งเสริมการขาย และกรณีศึกษา
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.
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MBA0403 การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับนักการตลาด
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Marketers)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาแผนธุรกิจ
แนวคิดการพัฒนา การคาดการณ์ งบประมาณและการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการ
นําเสนอโครงการ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับการดําเนินงานจริงของธุรกิจ
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.
(ค) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur Concentration)
MBA0501 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า
3(3-0-6)
(Product Development and Branding)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การตลาดสําหรับช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่าง ๆ การจัดการผลิตภัณฑ์ แนวคิดและองค์ประกอบของตรา
สินค้า เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า การคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับปัญหาด้านตราสินค้าอย่างเป็นระบบ
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 นวัตกรรมทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Innovation for Entrepreneurs)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ตั ว แบบจํ า ลอง วิ ธี ก ารจั ด การและการพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ แ ละความคิ ด ที่
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเทคนิคและวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม กระบวนการดําเนินธุรกิจที่
นําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการบริหารงานใหม่ ๆ ที่
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ส่ง เสริ มและสนั บสนุ นประสิ ท ธิผ ลขององค์ก ารและความสํ าเร็ จตามเป้า หมาย โดยใช้ เทคนิค การจั ดการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
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 การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Entrepreneurs)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาแผนธุรกิจ
แนวคิดการพัฒนา การคาดการณ์งบประมาณและการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการ
นําเสนอโครงการ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับการดําเนินงานจริงของธุรกิจ
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.

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis)
MBA1101 วิทยานิพนธ์ 1
(Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

6(0-0-12)

การทําวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่สนใจ กําหนดหัวข้อการทํา
วิจัย ค้นคว้าแหล่งที่มาของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอหัวข้อเพื่อขออนุมัติ ทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิดและทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดให้ตรงตามประเด็นและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งนําเสนอ
ระเบียบวิธีการวิจัย พัฒนาเครื่องมือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ภายใต้ความดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ และนําเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 1
ต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนําของคณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จ
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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 วิทยานิพนธ์2
6(0-0-12)
(Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน: MBA1101 วิทยานิพนธ์ 1
Prerequisite: MBA1101 Thesis 1
ดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย โดยการประมวลผลการวิเคราะห์ รายงานผลที่ไ ด้ สรุ ป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
ควบคุ ม การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนจนแล้ ว เสร็ จ และนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ครั้ ง ที่ 2 ต่ อ
คณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนําของคณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จ
เพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ และเมื่อวิทยานิพนธ์นําเสนอฉบับสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาต้องนําผลงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จัดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง 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.

หมวดการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

6(0-0-12)

Prerequisite: None
การค้นคว้าอิสระในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่สนใจ กําหนดหัวข้อการค้นคว้าด้วย
ตนเอง เป็นโครงการวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ สถานการณ์ทางธุรกิจมาตีโจทย์ทําความ
เข้าใจ การเลือกประเด็นปัญหาสําหรับการศึกษาโดยการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อตอบปัญหาในธุรกิจ
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พร้ อ มมี ข้ อ เสนอแนะในการจั ด การภายใต้ ค วามดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยการค้นคว้าอิสระจะมุ่งเน้นความสามารถที่นําไปเพิ่มพูนองค์ความรู้
ทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านบริหารธุรกิจ
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.

หมวดการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)
MBA1301 การสอบประมวลความรู้

0(0-0-0)

(Comprehensive Examination)(ไม่นบั หน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหาร ทั้งทางด้านทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ของเนื้อหาสาระที่จะนําไปสู่รากฐานการ
ค้นคว้าอิสระต่อไป ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
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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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Business Administration
(Online Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Business Administration)
3. กลุ่มวิชา
1. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
2. การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)
3. ผูป้ ระกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 36 หน่วยกิต
แผน ข
จํานวน 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา
2. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใช้ประกอบการ
สอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
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3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการหรือนักวิชาชีพที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
2. ผู้บริหารของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
3. การบริหารจัดการ
ไม่มี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่ง สร้างสรรค์และพัฒนานักวิชาการ/นักวิชาชีพทางการบริหารให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
คุณธรรมและจริยธรรมที่เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการบริหารธุ รกิจให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารให้เกิดเป็นกระบวนพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับสากลได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 ความสาคัญ
ในยุคโลกาภิวัฒน์การบริหารจัดการธุรกิจถือเป็นศาสตร์ที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจ การจะยืนอยู่บน
เวทีโลกที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง จําเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนการบริหารทางธุรกิจตามแนวคิด
ที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับสากล เพื่อให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าระดับโลก อีกทั้งการเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดทักษะและกระบวนการบริหารจัดการทั้งด้านการ
ผลิต การตลาด การบริหารและอื่น ๆ ให้เกิดเป็นแนวคิดทางนวัตกรรมทางการบริหารที่สามารถเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการกําลังคนด้านการบริหารที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการบริหาร โดยการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์
2. เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ที่สามารถบูรณา
การองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับสังคมได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และ
การวิจัยค้นคว้าที่สามารถบุกเบิกและแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อนํามาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กรธุรกิจในประเทศไทย
3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการเป็นนักวิชาการและนักบริหารวิชาชีพให้มี ความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมที่ดีของประเทศ
5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมความหลากหลายที่พัฒนาแก่ประเทศ
เพื่อความยั่งยืนของสภาพเศรษฐกิจ ความมั่ นคงในระยะยาวให้เกิดกับสังคมไทยในแง่วิชาการ การศึกษาของ
ประเทศและอื่น ๆ
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1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมีการเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่ง มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ มีจํานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
โดยให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุง) พ.ศ.2554 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้ เ ป็ นไปตามข้อ บังคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เอเชีย อาคเนย์ ว่ า ด้ ว ยการจัด การศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ. รับรอง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์กําหนด
ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และ แผน
ข ให้เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 ระบบการศึกษา
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต (สื่อประกอบเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน)
2.5 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
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นั ก ศึ ก ษาที ่ เ คยหรื อ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที ่ เ ที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ ส ํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ โดยการเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ในระดับเดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต
แผน ข 36 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ที ่ กํ า หนดไว้ ใ นเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สูตร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และศึก ษารายวิชาเพิ่มเติม
และหลักสูตรแผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ โดยต้องทําการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

หมวดวิชา

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2

แผน ข

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาบังคับ

21

21

3. หมวดวิชาเลือก

3

9

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

12

-

5. หมวดการค้นคว้าอิสระ

-

6

6. หมวดการสอบประมวลความรู้

-

ไม่นับหน่วยกิต

ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

รวม
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3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
- รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรนํา 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
- ตัวอักษรนํา 3 ตัว MBAxxxx หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
MBA01xx หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Course)
MBA02xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ (Professional Core Courses)
MBA03xx หมายถึง หมวดกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International BusinessManagement Concentration)
MBA04xx หมายถึง หมวดกลุ่มวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Marketing Concentration)
MBA05xx หมายถึง หมวดกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneur Concentration)
MBA10xx หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี
MBA11xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
MBA12xx หมายถึง หมวดการค้นคว้าอิสระ
MBA13xx หมายถึง หมวดการสอบประมวลความรู้
- เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลําดับวิชา
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Cours) ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0101 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร
0(0-0-0)
(English for Executives)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(3.2) หมวดวิชาบังคับ (Professional Core Courses) 21 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ศึกษารายวิชาบังคับ 7 วิชาจํานวนรวม 21 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

MBA0201

การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ
(Management and Business Essentials)
กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
(Marketing Strategy and Execution)
การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
(Financial Management for Decision Making)
การนําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
(Leading Digital Transformation)
การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
(Disruptive Business Model)
การวิจัยทางธุรกิจ
(Business Research)

MBA0202
MBA0203
MBA0204
MBA0205
MBA0206
MBA0207

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3.3) หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
สาหรับ แผน ก 2 3 หน่วยกิต
สาหรับ แผน ข
9 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษารายวิชาใด ๆ ในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต
และนักศึกษาแผน ข เลือกศึกษา 3 รายวิชาในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ หรือ เลือกศึกษา 3 รายวิชาจากกลุ่มวิชาใดๆ
ในกลุ่มวิชาทั้งหมด จํานวนรวม 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
(ก) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management Concentration)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
MBA0402 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระดับโลก
3(3-0-6)
(Global Networking and Co-creation)
MBA0403 การพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Executives)
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(ข) กลุ่มวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Concentration)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0501 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
MBA0502 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications)
MBA0503 การพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับนักการตลาด
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Marketers)
(ค) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur Concentration)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA0601 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า
3(3-0-6)
(Product Development and Branding)
MBA0602 นวัตกรรมทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Innovation for Entrepreneurs)
MBA0603 การพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Entrepreneurs)
(3.4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) สาหรับ แผน ก แบบ ก 2 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA1101 วิทยานิพนธ์ 1
6(0-0-12)
(Thesis 1)
MBA1102 วิทยานิพนธ์ 2
6(0-0-12)
(Thesis 2)
(3.5) หมวดการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) สาหรับ แผน ข
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ
6(0-0-12)
(Independent Study)
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(3.6) หมวดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สาหรับแผน ข ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MBA1301 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)
(ไม่นับหน่วยกิต)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รหัสวิชา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต)
(แผน ก แบบ ก 2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

MBA0101 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
รหัสวิชา
MBA0201
MBA0202
MBA0203
MBA0204

รหัสวิชา
MBA0205
MBA0206
MBA0207
MBAXXXX

รหัสวิชา
MBA1101

รหัสวิชา
MBA1102

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ
กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
การนาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การคิดเชิงออกแบบ
การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
การวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเลือก
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1
รวม
ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)
หน่วยกิต
6(0-0-12)
6(0-0-12)
หน่วยกิต
6(0-0-12)
6(0-0-12)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รหัสวิชา
MBA0101
รหัสวิชา
MBA0201
MBA0202
MBA0203
MBA0204

รหัสวิชา
MBA0205
MBA0206
MBA0207
MBAXXXX

รหัสวิชา
MBAXXXX
MBAXXXX

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต)
(แผน ข)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
ไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
3(3-0-6)
การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
การนาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
3(3-0-6)
รวม 12(12-0-24)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
การวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
วิชาเลือก 1
3(3-0-6)
รวม 12(12-0-24)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาเลือก 2
3(3-0-6)
วิชาเลือก 3
3(3-0-6)
รวม 6(6-0-12)

รหัสวิชา
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ
MBA1301 การสอบประมวลความรู้

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
6(0-0-12)
ไม่นับหน่วยกิต
6(0-0-12)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามโปรแกรมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารยที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) คาอธิบายโดยย่อ
การทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามความต้องการของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนั้น จะ
มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิ จ
ระหว่างประเทศ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ และ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ที่สามารถนําเสนอทฤษฎีและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงมาใช้ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริหาร ตลอดจนมีขอบเขต
การทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
สามารถทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดได้
2) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทํางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การต่อยอดองค์ความรู้เดิม
การสอบป้องกันที่มีคณะกรรมการควบคุมการสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ
พ.ศ.2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุง) พ.ศ.2554 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
3) ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนการศึกษา
4) จานวนหน่วยกิตในหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 36 หน่วยกิต
- แผน ข จํานวน 36 หน่วยกิต
5) การเตรียมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนํานักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ
- นักศึกษาต้องดําเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- กําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา และจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา
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6) กระบวนการประเมินผล
- ประเมินจากรายวิชาที่เรียน (เฉพาะแบบ ข)
- ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สําหรับหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 และหมวดการค้นคว้าอิสระ แผน ข ให้มี
การประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยใช้สัญลักษณ์
S(Satisfactory) หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น

4.00

U(Unsatisfactory)หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น

0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและระยะเวลาในการมีงานทํา
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
ศึกษาตามหลักสูตร
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.2 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า
3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพ ิมพ์ ในวารสารระดับ ชาติ หรื อระดั บนานาชาติท ี่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย
1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
2) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายจะต้อง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้
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แผน ข
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า
3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/ หรือปาก
เปล่าในสาขาวิชานั้น โดยการสอบประมวลความรู้สามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
(4) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(5) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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คาอธิบายรายวิชา
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses)
MBA0101 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
(English for Executives)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ภาษาอังกฤษธุรกิจทางการจัดการโดยเฉพาะการเขียน

0(0-0-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)
และการอ่านที่มุ่งเน้นความเข้าใจภาษา

เฉพาะทาง และสํานวนทางธุรกิจ การระบุใจความสําคัญ ใจความรองและข้อสรุปในประเด็นประโยค รวมทั้ง
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
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. หมวดวิชาบังคับ (Professional Core courses)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ศึกษารายวิชาบังคับ 7 วิชา จํานวนรวม 21 หน่วยกิต จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
MBA0201 การจัดการและพื้นฐานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Management and Business Essentials)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการในรูปแบบการบูรณาการ หน้าที่หลักการจัดการ รวมทั้งเน้นศึกษา
ด้านพฤติกรรมองค์การทั้งระดับปัจเจกชน ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของ
กลุ่ม ค่านิยม เจตคติ การเรียนรู้ ความพึงพอใจ การจูงใจ ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม และความขัดแย้ง
กระบวนการด้านการจัดการทุนมนุษย์ จากการวางแผน การฝึกอบรมและการพัฒนา จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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
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planning, training and development, ethics and social responsibilities, communication to
performance evaluation are considered.
MBA0202 กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Strategy and Execution)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสและวางแผนการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กําหนดตลาดเป้าหมาย การ
วางตําแหน่งสินค้าหรือบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการใหม่กําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด การจั ด ทํ า แผนการตลาด การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ การสื ่ อ สารทางการตลาด บทบาทและ
ความสําคัญของการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ในการทําธุรกิจ
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 การจัดการทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Decision Making)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีการบริหารการเงินการจัดการการเงินในรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการการตัดสินใจทางการ
บริหารการเงินและหน้าที่การจัดการเงินของธุรกิจ โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงินและการตัดสินใจลงทุนทาง
ธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตาม
เวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้นสามัญ การคํานวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน
โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง
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,
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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 การนาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
3(3-0-6)
(Leading Digital Transformation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล เข้าใจถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่กําลังจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปรงในการทําธุรกิจ ที่เพื่อกําหนดทิศทางวาง
แผนการสร้างกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร การสร้างกระบวนการใหม่ผ่านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น
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 การคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญ หาอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักสําคัญ คือการเข้ า
ใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้เป็นหลัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อ ตอบ
โจทย์ลูกค้ายุคใหม่
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.
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MBA0206 การสร้างโมเดลธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Disruptive Business Model)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิด หลักการ และวิธีการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยที่สําคัญทางธุรกิจ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน
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 การวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Research)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิธีการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ หลักการความสําคัญ เหตุผลและวิธีการในการออกแบบงานวิจัย
นับตั้งแต่การกําหนดปัญหา การสร้างสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย การเขียนรายงานและนําเสนอผลการวิจัย ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของธุรกิจ
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. หมวดกลุ่มวิชา (Concentration Courses)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษารายวิชาใด ๆ ในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วย
กิต และนักศึกษาแผน ข เลือกศึกษา 3 รายวิชาในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ หรือ เลือกศึกษา 3 รายวิชาจากกลุ่มวิชา
ใดๆ ในกลุ่มวิชาทั้งหมด จํานวนรวม 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
(ก) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management Concentration)
MBA0401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

(International Business Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
บทบาทของธุรกิจระหว่างประเทศที่มีต่อการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจด้านต่าง ๆ ประเด็นโอกาสและ
อุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจระดับโลกในด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม การกําหนดกลยุทธ์ในการเข้า
สู่ธุรกิจระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับศักยภาพ รวมถึงการจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ในบริบทธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
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.
3(3-0-6)
MBA0402 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระดับโลก
(Global Networking and Co-creation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของวัฒนธรรม รูปแบบและความแตกต่างของ
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์การ การใช้วัฒนธรรมองค์การและวัฒนธรรมข้ามชาติเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน วัฒนธรรมและการสื่อสารในบริบทของการจัดการระดับโลก การจัดการความ
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หลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานที่ทํางาน และการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ที่แตกต่างกันและเป็นกลยุทธ์ใน
การแข่งขันของธุรกิจ
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 การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Executives)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาแผนธุรกิจ
แนวคิดการพัฒนา การคาดการณ์งบประมาณและการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการ
นําเสนอโครงการ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับการดําเนินงานจริงของธุรกิจ
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) กลุ่มวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Concentration)
MBA0501 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านทฤษฎีทาง
การตลาดโดยอาศัยเทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ
อาทิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผนและการพัฒนาตลาดออนไลน์ โมเดลธุรกิจออนไลน์
และความรู้เบื้องต้นของการนํา Best Practice ด้าน IT มาใช้วิเคราะห์และประเมินผลทางการตลาด ตลอดจน
ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยใช้กรณีศึกษาและการปฏิบัติจริง
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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 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ลักษณะและความสําคัญของกลยุทธ์ทางสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร โดยเน้นช่องทางการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขายประเภทของการโฆษณา การใช้ข้อมูลพฤติกรรมการซื้ อเพื่อการตัดสินใจการ
กําหนดงบประมาณการโฆษณา วิธีการเลือกสื่อโฆษณา การกําหนดตารางการโฆษณา การประเมินผลการ
โฆษณา ประเภทของการส่งเสริมการขาย การวางแผนการส่งเสริมการขาย และการประเมินผลการส่งเสริม
การขาย และกรณีศึกษา
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 การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับนักการตลาด
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Marketers)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาแผนธุรกิจ
แนวคิดการพัฒนา การคาดการณ์งบประมาณและการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการ
นําเสนอโครงการ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับการดําเนินงานจริงของธุรกิจ
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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(ค) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur Concentration)
MBA0601 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า
3(3-0-6)
(Product Development and Branding)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ กลยุทธ์การตลาดสําหรับช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่าง ๆ การจัดการผลิตภัณฑ์ แนวคิดและองค์ประกอบของตรา
สินค้า เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า การคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับปัญหาด้านตราสินค้าอย่างเป็นระบบ
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.
MBA0602 นวัตกรรมทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Innovation for Entrepreneurs)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ตั ว แบบจํ า ลอง วิ ธ ี ก ารจั ด การและการพั ฒ นาความรู ้ ท ั ก ษะ ประสบการณ์ แ ละความคิ ด ที่
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเทคนิคและวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม กระบวนการดําเนินธุรกิจที่
นําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการบริหารงานใหม่ๆ ที่
ส่ง เสริมและสนับสนุนประสิทธิผ ลขององค์การและความสํา เร็จ ตามเป้ าหมาย โดยใช้เทคนิคการจั ด การ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
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.
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MBA0603 การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Entrepreneurs)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาแผนธุรกิจ
แนวคิดการพัฒนา การคาดการณ์งบประมาณและการเงิ น การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการ
นําเสนอโครงการ การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับการดําเนินงานจริงของธุรกิจ
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. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis)
MBA1101 วิทยานิพนธ์ 1
6(0-0-12)
(Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การทําวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่สนใจ กําหนดหัวข้อการทํา
วิจัย ค้นคว้าแหล่งที่มาของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอหัวข้อเพื่อขออนุมัติ ทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิดและทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดให้ตรงตามประเด็นและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งนําเสนอ
นําเสนอระเบียบวิธีการวิจัย พัฒนาเครื่องมือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ภายใต้
ความดูแลของอาจารย์ ที ่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้ คํ าปรึกษาและควบคุม การทํ าวิท ยานิพนธ์ และนําเสนอ
ผลงานวิจัย ครั ้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการสอบที ่ไ ด้รั บการแต่ง ตั้ง พร้อมปรับปรุง แก้ไขตามข้อ แนะนํ า ของ
คณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จ
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.
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MBA1102 วิทยานิพนธ์ 2
6(0-0-12)
(Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน: MBA1101 วิทยานิพนธ์ 1
Prerequisite: MBA1101 Thesis 1
ดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย โดยการประมวลผลการวิเคราะห์ รายงานผลที่ไ ด้ สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
ควบคุ ม การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนจนแล้ ว เสร็ จ และนํ า เสนอผลงานวิ จ ั ย ครั ้ ง ที ่ 2 ต่ อ
คณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนําของคณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จ
เพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ และเมื่อวิทยานิพนธ์นําเสนอฉบับสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาต้องนํา ผลงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จัดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง 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. หมวดการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
MBA1201 การค้นคว้าอิสระ
6(0-0-12)
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การค้นคว้าอิสระในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่สนใจ กําหนดหัวข้อการค้นคว้าด้ วย
ตนเอง เป็นโครงการวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ สถานการณ์ทางธุรกิจมาตีโจทย์ทําความ
เข้าใจ การเลือกประเด็นปัญหาสําหรับการศึกษาโดยการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาในธุรกิจ
พร้ อ มมี ข ้ อ เสนอแนะในการจั ด การภายใต้ ค วามดู แ ลของอาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา และต้ อ งได้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ จ าก
คณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยการค้นคว้าอิสระจะมุ่งเน้นความสามารถที่นําไปเพิ่มพูนองค์ความรู้
ทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านบริหารธุรกิจ
management recommendation under supervision of advisor and need to be
approved by appointed Independent study of the topic of interests concerning business
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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.หมวดการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)
MBA1301 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหาร ทั้งทางด้านทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเนื้อหาสาระที่จะนํา ไปสู่รากฐานการ
ค้นคว้าอิสระต่อไป ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
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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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
1. การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
2. การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
3. การบริหารงานการเมือง
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
- แผน ก แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
- แผน ข ทาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต รวม
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
2. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
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4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับกลุ่มวิชา)
1. เป็นนักบริหาร สายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สายงานการคลัง และสายงานนโยบายและการวางแผน
2. นักวิชาการกาหนดนโยบาย
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักวิชาการบริหารงานบุคคล
5. เป็นที่ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. นักการเมืองท้องถิ่น
8. นักการเมืองระดับชาติ
9. ที่ปรึกษานักการเมือง
10. ผู้กาหนดนโยบายการบริหาร
11. ผู้กาหนดนโยบายทางการเมือง
12. เป็นวิทยากร
13. เป็นผู้สอน
14. นักวิชาการอิสระ
15. ข้าราชการทหาร/ตารวจ
16. ฯลฯ /อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร
- ไม่มี 2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- ไม่มี 3. การบริหารจัดการ
- ไม่มี -
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ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเพิ่มศักยภาพนักบริหารยุคใหม่ให้เป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ได้ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศชาติและ
ระดับสากล สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์
บูรณาการทฤษฎีการปฏิบัติและเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการสื่อสาร สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ และสังคม
โดยการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักบริหารยุคใหม่ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในองค์ค วามรู้ทางทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ
การเมือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง สาธารณะ โลกาภิวั ตน์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เพื่อนาความรู้กระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการเชิง รุก การแก้ไขปัญ หาและ
การจัดบริการสาธารณะของสังคม
2. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
3. มีความสามารถในการประยุกต์เชื่อมโยงได้ดีระหว่างความรู้ที่เป็นสากลกับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การบริหารที่ผสมผสานกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
4. มีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการภายใต้ระบบการเมืองการปกครอง
แบบธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. ความสาคัญ
เพื่อสนับสนุนให้นักบริหารที่มุ่งแสวงหาความเจริญก้าวหน้า ภายใต้การแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มี
โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ภายใต้บริบทของการบริหารอย่างมืออาชีพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงทุ่มเทความสามารถอันยาวนาน ในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ ความคิด
และเทคนิค การจัด การใหม่ ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ประมวลไว้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่ อผลิต มหาบั ณฑิ ตทางรั ฐประศาสนศาสตร์ ที่มี ความรู้ร อบด้า น มีค วามสามารถรอบตั วและ
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้นาในยุคการแข่งขัน เพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรกาลังคนให้สามารถนา
ศักยภาพดังกล่าวไปบริหารการพัฒนาทั้งในระดับองค์การ สังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อขยายองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดการกับ
ปรากฎการณ์ทางการบริหาร
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีร ะยะเวลาศึกษาไม่น้อ ยกว่า 15 สัป ดาห์ และมีก ารเปิด สอนภาคการศึ กษาฤดู ร้อน ซึ่ ง มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ มีจานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ โดยให้
เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2554 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย์ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม
-วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 20.00น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
(1) สาเร็จปริญญาตรีทุกกลุ่มวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐาน
(2) พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่
ก.พ. รับรองมาตรฐาน
วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากใบสมัคร (70 คะแนน) และการสัมภาษณ์ (30 คะแนน)
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ระบบการศึกษา
(1) ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และภาคการศึกษาฤดูร้อน
(2) ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาปริญ ญาโท ต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบได้คะแนนสะสม (G.P.A.)
ไม่ต่ากว่า 3.00 ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2) ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ข
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
(1) สาเร็จปริญญาตรีทุกกลุ่มวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐาน
(2) พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่
ก.พ.รับรองมาตรฐาน
วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากใบสมัคร (70 คะแนน) และการสัมภาษณ์ (30 คะแนน)
ระบบการศึกษา
(1) ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(2) ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท ต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบได้คะแนนสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ากว่า
3.00 ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา
2) จัดรายวิชาเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์แบบเข้มข้น
มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทาหน้าที่สอดส่อง ดูแล และให้คาแนะนา
แก่นักศึกษา
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3) จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จัดระบบ
การให้คาปรึกษาทางวิชาการเพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต (สื่อประกอบเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน)
 อื่ น ๆ (ระบุ ) ก าหนดรายวิ ชา ใช้ ระบบการศึ กษาแบบเรี ยนครั้ งละหนึ่ งวิ ชา (Block Course
System) เรี ยนจนจบกระบวนวิชานั้ นแล้ว จึงจะเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียน
การสอนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การรับและเทียบโอนหน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ จากหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบั ตรบัณ ฑิตและหลักสู ตรบัณ ฑิตศึกษาให้กั บนักศึ กษาที่มี ความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวั ด
มาตรฐานได้ ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญ ญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต
แผน ข
36 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการจานวน 12 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม และหลักสูตรแผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ
โดยต้องทาการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยทั้งสองแผนมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
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จานวนหน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก 2
ไม่นับหน่วยกิต
18
6
12
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเอก
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
6. หมวดการสอบประมวลความรู้
รวม

แผน ข
ไม่นับหน่วยกิต
18
12
6
ไม่นับหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผนผังโครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาบังคับ 6 วิชา 18 หน่วยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์

วิชาเอก 2 วิชา 6 หน่วยกิต

วิชาเอก 4 วิชา 12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้ข้อเขียน

ผลงานวิทยานิพนธ์
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่
มีมาตรฐานตามที่ อว.
กาหนด

สาเร็จการศึกษา
เรียนครบ 36 หน่วยกิต

รายงานการค้นคว้า
อิสระได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้
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3.3 รายวิชา
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
(1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705000
ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Scope and Paradigms of Public Administration)
4705001
ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Organization Theory and Modern Management)
4705002
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resources Management and Development)
4705003
การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Fiscal and Budgeting Management)
4705004
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Research Methodology in Public Administration)
4705005
นโยบายสาธารณะศึกษา
3(3-0-6)
(Public Policy Studies)
(2) หมวดวิชาเอก เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ/หรือคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705011
การบริหารส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Administration)
4705012
การบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบค่าตอบแทน
3(3-0-6)
(Performance Management and Compensation System)
4705013
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Change Management)
4705014
การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
(Case Studies in Organization and Human Resource Management)
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4705015
4705016
4705017

สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Seminar in Organization and Human Resource Management)
สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
(Seminar in Conflict Management)
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Seminar in Public Administration)

- กลุ่มวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705021
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
(Human Resources Management in Local Administration)
4705022
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(The Making of Strategic and Development Plan of
Local Administration)
4705023
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Philosophy of the Sufficiency Economy and
Development in Local)
4705024
การศึกษาเฉพาะกรณี : การจัดการงานส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Case Studies in Local Administration)
4705025
สัมมนาการจัดการงานส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Seminar in Local Administration)
4705026
สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
(Seminar in Conflict Management)
4705027
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Seminar in Public Administration)
- กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705031
การเมืองและการบริหารสาธารณะ
3(3-0-6)
(Politics and Public Management)
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4705032
4705033
4705034
4705035
4705036
4705037

การบริหารความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี
(Peaceful Management on Political Conflicts)
การบริหารงานการเมือง
(Political Affairs Management)
การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานการเมือง
(Case Studies in Management of Political Affairs)
สัมมนาการบริหารงานการเมือง
(Seminar in Management of Political Affairs)
สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
(Seminar in Conflict Management)
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Seminar in Public Administration)

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

(3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705081
วิทยานิพนธ์ 1
6(0-18-0)
(Thesis 1)
4705082
วิทยานิพนธ์ 2
6(0-18-0)
(Thesis 2)
(4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705006
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
0(0-0-0)
(English for Public Administration)
4705007
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
0(0-0-0)
(Computer for Graduate Studies)
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2) หลักสูตรแผน ข
(1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705000
ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Scope and Paradigms of Public Administration)
4705001
ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Organization Theory and Modern Management)
4705002
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(3-0-6)
(Human Resources Management and Development)
4705003
การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Fiscal and Budgeting Management)
4705004
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Research Methodology in Public Administration)
4705005
นโยบายสาธารณะศึกษา
3(3-0-6)
(Public Policy Studies)
(2) หมวดวิชาเอก เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ/หรือคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705011
การบริหารส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Administration)
4705012
การบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบค่าตอบแทน
3(3-0-6)
(Performance Management and Compensation System)
4705013
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Change Management)
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4705014

4705015

4705016
4705017

การศึกษาเฉพาะกรณี :
การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
(Case Studies in Organization and Human Resource
Management)
สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
(Seminar in Organization and Human Resource
Management)
สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
(Seminar in Conflict Management)
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Seminar in Public Administration)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

- กลุ่มวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705021
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)
(Human Resources Management in Local Administration)
4705022
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(The Making of Strategic and Development Plan
of Local Administration)
4705023
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Philosophy of the Sufficiency Economy and
Development in Local)
4705024
การศึกษาเฉพาะกรณี : การจัดการงานส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Case Studies in Local Administration)
4705025
สัมมนาการจัดการงานส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Seminar in Local Administration)
4705026
สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
(Seminar in Conflict Management)
4705027
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Seminar in Public Administration)
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- กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705031
การเมืองและการบริหารสาธารณะ
3(3-0-6)
(Politics and Public Management)
4705032
การบริหารความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี
3(3-0-6)
(Peaceful Management on Political Conflicts)
4705033
การบริหารงานการเมือง
3(3-0-6)
(Political Affairs Management)
4705034
การศึกษาเฉพาะกรณี :การบริหารงานการเมือง
3(3-0-6)
(Case Studies in Management of Political Affairs)
4705035
สัมมนาการบริหารงานการเมือง
3(3-0-6)
(Seminar in Management of Political Affairs)
4705036
สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
(Seminar in Conflict Management)
4705037
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Seminar in Public Administration)
(3) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705070
การค้นคว้าอิสระ
6(0-18-0)
(Independent Study)
(4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705006
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
0(0-0-0)
(English for Public Administration)
4705007
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
0(0-0-0)
(Computer for Graduate Studies)
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(5) หมวดการสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
0(0-0-0)
4705090
การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
3.3 คาอธิบายรหัสวิชา
รหัสวิชาใช้ระบบเลขอารบิคเจ็ดหลัก
หลักล้าน หลักแสน หมายถึง ระดับปริญญา เช่น
47xxxxx หมายถึง ระดับปริญญาโท
77xxxxx หมายถึง ระดับปริญญาเอก
หลักหมื่น หมายถึง ชนิดหลักสูตร เช่น
xx0xxxx หมายถึง หลักสูตรภาษาไทย
xx1xxxx หมายถึง หลักสูตรนานาชาติ
xx2xxxx หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาไทย
xx3xxxx หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์นานาชาติ
หลักพัน หลักร้อย หมายถึง คณะและหลักสูตร เช่น
xxx50xx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
หลักสิบ หลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละหลักสูตร
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แผนการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แผน ก แบบ ก2
ชั้นปี/
ภาคการศึกษา

1/1

รหัสวิชา
4705006
4705007
4705000
4705004

ชั้นปี/
ภาคการศึกษา

1/2

ชั้นปี/
ภาคการศึกษา
1/S
ชั้นปี/
ภาคการศึกษา
2/1

รหัสวิชา
4705001
4705002
4705003
4705005
รหัสวิชา
47050xx
4705081
รหัสวิชา
47050xx
4705082

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ไม่นับหน่วยกิต
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
ไม่นับหน่วยกิต
ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทาง
3 (3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
รวม
6 (6-0-12)
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่
3 (3-0-6)
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
การบริหารการคลังและงบประมาณ
3 (3-0-6)
นโยบายสาธารณะศึกษา
3 (3-0-6)
รวม
12 (12-0-24)
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเอก 1
3 (3-0-6)
วิทยานิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
รวม
9 (3-18-6)
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเอก 2
3 (3-0-6)
วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
รวม
9 (3-18-6)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
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แผนการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แผน ข
ชั้นปี/
ภาคการศึกษา

1/1

รหัสวิชา
4705006
4705007
4705000
4705004

ชั้นปี/
ภาคการศึกษา

½

ชั้นปี/
ภาคการศึกษา
1/S
ชั้นปี/
ภาคการศึกษา

2/1

รหัสวิชา
4705001
4705002
4705003
4705005
รหัสวิชา
47050xx
4705070
รหัสวิชา
47050xx
47050xx
47050xx
4705090

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
6 (6-0-12)
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่
3 (3-0-6)
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
การบริหารการคลังและงบประมาณ
3 (3-0-6)
นโยบายสาธารณะศึกษา
3 (3-0-6)
รวม
12 (12-0-24)
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเอก 1
3 (3-0-6)
การค้นคว้าอิสระ
6 (0-18-0)
รวม
9 (3-18-6)
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเอก 2
3 (3-0-6)
วิชาเอก 3
3 (3-0-6)
วิชาเอก 4
3 (3-0-6)
การสอบประมวลความรู้
ไม่นับหน่วยกิต
รวม
9 (9-0-18)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
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องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
- ไม่มี –

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ร ะบบอักษรลาดับขั้ นและค่า ลาดั บขั้น ในการวั ดและประเมิ นผลการศึกษาในแต่ล ะกระบวนวิช า
โดยแบ่ง การกาหนดอักษรลาดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่า
ลาดับขั้น และอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
ค่าระดับคะแนน
แต้มระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.00
ดีเยี่ยม (Excellent)
A3.70
ดีมาก (Very Good)
B+
3.30
ดี (Good)
B
3.00
ดีพอใช้ (Fairly Good)
B2.70
เกือบดี (Almost Good)
C+
2.30
พอใช้ (Fair)
C
2.00
เกือบพอใช้ (Almost Fair)
C1.70
พอใช้ (Poor)
D
1.00
ใช้ไม่ได้ (Very Poor)
F
0.00
ตก (Failed)
1.2 อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
ค่าระดับคะแนน
แต้มระดับคะแนน
ผลการศึกษา
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
1.3 อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
ค่าระดับคะแนน
แต้มระดับคะแนน
ผลการศึกษา
O
ดีเยี่ยม (Outstanding)
G
ดี (Good)
P
ผ่าน (Pass)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
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1.4 สาหรับการวัดผลวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิส ระ และสอบประมวลความรู้ใ ห้วัดเป็น S และ U
นักศึกษาที่ได้ U ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่ หรือเสนอการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์นั้นใหม่
1.5 ในกรณีที่การวัดผลไม่สมบูรณ์ในรายวิชาใด ให้บันทึกอักษร “I” ไว้ในระเบียนเป็นการชั่วคราวแทน
การวัดผล แต่ทั้งนี้ให้ใช้กับการเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาได้ “I” ในรายวิชาใด โดยอนุมัติของอาจารย์ผู้สอน ยกเว้นวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ จะต้องมีการวัดผลอย่างสมบูรณ์ในรายวิชานั้น ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นภาคการศึกษา
นั้น ถ้าพ้นกาหนดนี้แล้วให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดระดับการวัดผลรายวิชานั้นเป็นระดับ “F” สาหรับรายวิชานั้น
1.6 นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) 3.00 ขึ้นไปจึงถือว่าจบการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้สอนในการออกข้อสอบหรือกาหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับ
การประเมินข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ทั้ง จากภายในและภายนอก
รวมถึงการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ผ่านระบบการประเมินการ
เรียนการสอนออนไลน์ มีระบบประกันคุณภาพภายในของคณะศิล ปศาสตร์และวิ ทยาศาสตร์ และระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยทาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนาผลที่ได้มาเป็น
ข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน
โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
(1) สภาวะการได้งานทาหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาหรือศึกษาต่อตรง
ตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยทาการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่
สาเร็จการศึกษา
(2) ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
(3) ความพึ ง พอใจของมหาบั ณ ฑิ ต ต่ อ ความรู้ ค วามสามารถที่ ไ ด้ เ รีย นรู้ จ ากหลั กสู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่สาเร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อ
เพื่อปริญญาที่สูงขึ้น โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่น ๆ
(6) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของมหาบัณ ฑิตที่สาเร็จการศึก ษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกั บความต้องการของตลาดแรงงานทั้ง องค์การภาครั ฐและภาคเอกชน และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
(7) ผลงานของนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
- จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
- จานวนสิทธิบัตร
- จานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
2. ต้ องสอบผ่ านภาษาต่ างประเทศอย่า งน้ อย 1 ภาษา ตามข้ อบั ง คับ มหาวิท ยาลัยเอเชีย อาคเนย์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย
3.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3.2 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายจะต้อง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้
4. ผลงานวิท ยานิพนธ์หรื อส่วนหนึ่งของวิทยานิพ นธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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หลักสูตร แผน ข
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. ต้ องสอบผ่ านภาษาต่ างประเทศอย่า งน้ อย 1 ภาษา ตามข้ อบั ง คับ มหาวิท ยาลัยเอเชีย อาคเนย์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนในสาขาวิชานั้น
โดยการสอบประมวลความรู้สามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
4. เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย
4.1 การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
4.2 การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย
จะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ง ของรายงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
- ไม่มี –
5. คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิ ทยานิพนธ์ คือ การทาวิ จัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในกลุ่ม วิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและควบคุมการ
ทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ ส่วนการค้นคว้าอิสระ คือ การค้นคว้าด้วยตัวเองในเรื่องที่
เกี่ยวกับกลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมุ่งเน้นความสามารถนาไป
เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านรัฐประศาสนศาสตร์
1) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
มีห ลักการ สามารถประยุก ต์ใ ช้ศ าสตร์ทั้ง ทางภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบัติ ด้านรัฐ ประศาสนศาสตร์ และ
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ 4 ข้อ 2) มาใช้ในการทาวิทยานิพนธ์หรือทาการค้นคว้าอิสระได้ผล
เป็นที่น่าพึงพอใจ
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2) ช่วงเวลา
- หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 1
- หลักสูตรแผน ข เริ่มทาการค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 1
3) จานวนหน่วยกิต
- หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- หลักสูตรแผน ข ทาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
4) การเตรียมการ
กาหนดให้มีระบบคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จัดคาบเวลาเข้า
พบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา จั ด ทาบั น ทึก การให้ คาปรึก ษา และก าหนดให้มี ก ารเตรี ยมความพร้อ มก่อ นการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การศึกษางานวิจัยที่เคยมีมาก่อน การนาเสนอหัวข้อการนาเสนอโครงร่าง และ
การสอบประมวลความรู้
5) กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
- การจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
- การทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
- การสอบประมวลความรู้
- การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
4705000 ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Scope and Paradigms of Public Administration)
แนวคิดและกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงวิวัฒนาการ ภาพรวมการพัฒนาของวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีองค์การ แนวโน้มของกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
อนาคต รวมทั้งหลักการบริหารและการพัฒนาระบบราชการไทย
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 ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Organization Theory and Modern Management)
ความหมายและประเภทขององค์การ ทฤษฎีองค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ แนวคิด
การจัดการสาธารณะ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้า
ทางาน การอานวยการ และการควบคุม พร้อมทั้งนาทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ การ
ทางานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมทั้งการจัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญต่อการพัฒนาองค์การ
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 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resources Management and Development)
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยในการกาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ ความสอดคล้ องระหว่ างแผนกลยุ ทธ์ ขององค์ การ กั บกลยุ ทธ์ การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์
กระบวนการสรรหาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษา (Education) การฝึกอบรม
(Training) การพัฒนา (Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการพัฒนาองค์การ
(Organizational Development)
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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 การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Fiscal and Budgeting Management)
แนวความคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารระบบการเงินและการคลังของประเทศ โดยเน้นที่
การวิเคราะห์ด้านรายรับและรายจ่ายรัฐบาล ศึกษาการดาเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เพื่อ
การพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
บทบาทของสถาบั นการเงิน ต่า ง ๆ ในการพั ฒนาประเทศ ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของโลกที่มีต่อระบบการเงิน และการคลังของไทย
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.
4705004 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Research Methodology in Public Administration)
แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดประเด็นปัญหา การทบทวน
วรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การกาหนดประชากรวิจัยและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการสร้างและทดสอบเครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และวิธีการรายงานการวิจัย
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.
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4705005 นโยบายสาธารณะศึกษา
3(3-0-6)
(Public Policy Studies)
แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การเมืองและนโยบายสาธารณะ
ตัวแบบต่าง ๆ ของการกาหนดนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบาย เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเลือกและ
ผลกระทบของทางเลือกต่ าง ๆ ตลอดจนการศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ การกาหนดนโยบาย
การวิเคราะห์นโยบายในระดับต่าง ๆ ของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และ
พลวัตของแหล่งอานาจต่าง 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. หมวดวิชาเอก
กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
4705011 การบริหารส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Administration)
หลักการแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น การกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาการ
ของการปกครองท้องถิ่นไทย รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น โลกาภิวัตน์กับการปฏิรูปการปกครองส่วน
ท้องถิ่น การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์พฤติกรรมการเมืองความขัดแย้งและความรุนแรง
ในการเมืองท้องถิ่น ธรรมาภิบาลการบริหารการจัดการท้องถิ่นที่ดี การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศข้อเสนอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ และแนวโน้มการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
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.
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4705012 การบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบค่าตอบแทน
3(3-0-6)
(Performance Management and Compensation System)
แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน การ
สร้างเครื่องมือทดสอบ เปรียบเทียบกับการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ การนาสมรรถนะมาใช้ร่วมในการ
บริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นองค์ ก ารในด้ า นการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ เป้ าหมาย
ความสาเร็จของหน่วยงาน และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง ศึกษาระบบค่าตอบแทนในระบบ
ราชการไทย ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี บทบาท ความสาคัญ โครงสร้างอัตราเงินเดือน ความแตกต่างระหว่าง
ระบบบริหารค่ าจ้างและเงิน เดือนประเภทต่าง ๆ การปรับเงิ นเดือนตามค่า ครองชี พ ค่าตอบแทนสาหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานมานาน
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 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Change Management)
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง และเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง
การปรับระบบบริหารงานขององค์การสาธารณะให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อย่างเหมาะสมด้วย
การปรับระบบการบริหารงาน การนาเอาเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ การตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐไทยให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์
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 : การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Case Studies in Organization and Human Resource Management)
ศึกษาผลงานทางวิชาการในฐานะองค์ความรู้เชิงรูปธรรม (concrete body of knowledge) ใน
วงวิชาการจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การและ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้การบรรยาย และการอภิปรายกรณีศึกษา รวมทั้ง ทาการค้นคว้ารายบุคคล เพื่อให้
เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการบรหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับสาระสาคัญทางการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
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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 สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Seminar in Organization and Human Resource Management)
สัมมนาเชิง วิช าการและปฏิ บัติก ารในประเด็ นสาคัญ ๆ ที่เ กี่ย วกับ กระบวนการในการบริ หาร
ทรัพยากรและองค์การ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากร
มนุ ษย์ การสรรหาและการคั ด เลื อก การพั ฒ นา การประเมิ นผลการปฏิบั ติ ง าน การบริห ารค่ าตอบแทน
ตลอดจนการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
(Seminar in Conflict Management)
แนวคิด และทฤษฎีความขัดแย้ง บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและ พฤติกรรม
ที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง ประเภทและรูปแบบความขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคลี่คลาย
ของความขัดแย้ง ทั้งในระดับโครงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน แนวทางและ วิธีการในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง อาทิ แนวคิดในการลดและขจัดแหล่งของความขัดแย้งและกระตุ้น การสนับสนุ นเงื่อนไขเชิงบวก
ในการควบคุมความขัดแย้ง การใช้แนวคิดพุทธศาสนา ในการเข้าใจและ แก้ไขความขัดแย้ง
Seminar on Concepts and theories of conflict management. The course emphasizes
on reduce conflict and violence, potential conflicts of interest, negotiations for the agreement
and peaceful to solve the problem. It will also cover enhance the knowledge and
understanding of the principles of democracy and living together in creative and social
adequacy.
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4705017 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Seminar in Public Administration)
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาประเทศ การสังเคราะห์
องค์ความรู้ เพื่อนาไปสู่การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
Seminars on Publie Administration Analysis of Development Synthesis of Knowledge
to Contribute to the Management of Local Development.
กลุ่มวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
4705021 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Human Resources Management in Local Administration)
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของระบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง ระบบและการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย โดยเน้นการรักษาระบบคุณธรรม บทบาทอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมเรื่องวางแผนกาลังคน
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง 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 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(The Making of Strategic and Development Plan of Local Administration)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของแผนระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดและแผนท้องถิ่น กระบวนการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทาแผน
ชุมชน การบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข
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.
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4705023 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Philosophy of the Sufficiency Economy and Development in Local
ศึก ษาถึ ง แนวทางการศึ ก ษาและการวิเ คราะห์ สัง คมและเศรษฐกิจ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์
วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบ
สังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาพัฒนาการและปัญหาของสังคมและเศรษฐกิจไทยตามแนวคิดของระบบทุนนิยมที่
ผ่านมา ศึกษาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการไปประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน
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 Economy on
the Thai economy pursuing to the sustainable economic development with the immunity.
4705024 การศึกษาเฉพาะกรณี : การจัดการงานส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Case Studies in Local Administration)
ศึกษาผลงานทางวิชาการในฐานะรูปองค์ความรู้เชิงรูปธรรม (concrete body of knowledge)ใน
วงวิชาการจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วน
ท้องถิ่นของไทยโดยนาประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นในบริบทของการเปลี่ยนแปลง มาศึกษา
วิเคราะห์
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 สัมมนาการจัดการงานส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Seminar in Current Issues of Local Administration)
สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการและปฏิ บั ติ ก ารในประเด็ น สาคั ญ ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การ
ส่วนท้องถิ่นของไทย และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงสู่ระบบธรรมาภิบาล
Academic and practical seminars on crucial issues regarding Thai local administration
and developmental approach leading to good governance.
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4705026 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
(Seminar in Conflict Management)
แนวคิด และทฤษฎีความขัดแย้ง บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและ พฤติกรรม
ที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง ประเภทและรูปแบบความขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคลี่คลาย
ของความขัดแย้ง ทั้งในระดับโครงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน แนวทางและ วิธีการในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง อาทิ แนวคิดในการลดและขจัดแหล่งของความขัดแย้งและกระตุ้น การสนั บสนุนเงื่อนไขเชิงบวก
ในการควบคุมความขัดแย้ง การใช้แนวคิดพุทธศาสนา ในการเข้าใจและ แก้ไขความขัดแย้ง
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 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Seminar in Public Administration)
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาประเทศ การสังเคราะห์
องค์ความรู้ เพื่อนาไปสู่การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
Seminars on Publie Administration Analysis of Development Synthesis of Knowledge
to Contribute to the Management of Local Development.
กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง
4705031 การเมืองและการบริหารสาธารณะ
3(3-0-6)
(Politics and Public Management)
บทบาททางการเมืองและการจัดการสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการสาธารณะ ปัญหา
และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม นิเวศน์วิทยาของการจัดการสาธารณะ นโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับ
การจัดการสาธารณะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเมืองต่อการจัดการสาธารณะ ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเมืองและการจัดการสาธารณะ การจัดการและการประเมินผลความต้องการของการเมือง
และการจัดการสาธารณะ
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 การบริหารความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี
3(3-0-6)
(Peaceful Management on Political Conflicts)
ศึกษาเกี่ยวกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาทวิธีการและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
สาธารณะชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติวิธีและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาการต่อรองและการไกล่เกลี่ย
การอานวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้ง อย่างสันติ
ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการสร้างความสมานฉันท์ และสันติใน
การจัดการงานการเมือง
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 การบริหารงานการเมือง
3(3-0-6)
(Political Affairs Management)
แนวคิ ด และความจ าเป็ น ในการน าระบบบริ ห ารจั ด การมาใช้ ใ นกิ จ การงานทางการเมื อ ง
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการนาแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ การแสวงหารูปแบบการจัดการที่ดี
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทย
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 : การบริหารงานการเมือง
3(3-0-6)
(Case Studies in Management of Political Affairs)
ศึกษาผลงานทางวิชาการในฐานะองค์ความรู้เชิง รูป ธรรม (concrete body of knowledge)
ในวงวิชาการจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และบทความทางการบริหารงานการเมือง โดยใช้
การบรรยายและการอภิปรายกรณีศึกษา รวมทั้ง ทาการค้นคว้ารายบุคคล เพื่อให้เข้าใจในประเด็นปัญ หา
ปัจ จุบัน ทางการบริห ารงานยุติธ รรม และเพิ่ม พูน ทัก ษะในการแก้ปัญ หา ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สาระสาคัญ
ทางการบริหารงานการเมือง
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.
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4705035 สัมมนาการบริหารงานการเมือง
3(3-0-6)
(Seminar in Management of Political Affairs)
สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการในประเด็นสาคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการแสวงหาแนวทางการแก้ไ ข
ปัญหาการบริหารงานการเมือง อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทางการเมือง จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการเมืองไทย การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการ
พร้อมทั้งการควบคุมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
Academic and practical seminars in major issues pertaining to the discovery of
concrete solutions for political/ public administration, for instance, political management,
ethics and ethical professional management affecting Thai political development;
development of strategic management; control and solutions to various problems.
4705036 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
(Seminar in Conflict Management)
แนวคิด และทฤษฎีความขัดแย้ง บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและ พฤติกรรมที่
ทาให้เกิดความขัดแย้ง ประเภทและรูปแบบความขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคลี่คลายของ
ความขัดแย้ง ทั้งในระดับโครงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน แนวทางและ วิธีการในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง อาทิ แนวคิดในการลดและขจัดแหล่งของความขัดแย้งและกระตุ้น การสนับสนุนเงื่อนไขเชิง บวกใน
การควบคุมความขัดแย้ง การใช้แนวคิดพุทธศาสนา ในการเข้าใจและ แก้ไขความขัดแย้ง
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.
4705037 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Seminar in Public Administration)
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาประเทศ การสังเคราะห์
องค์ความรู้ เพื่อนาไปสู่การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
Seminars on Publie Administration Analysis of Development Synthesis of Knowledge
to Contribute to the Management of Local Development.
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3. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
4705006 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
0)0-0-0(
(English for Public Administration)
พัฒนาความรู้และความสามารถในการใช้ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอัง กฤษ
เพื่ อ การศึ ก ษาสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ใ นระดั บ สู ง ขึ้ น สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันและการสืบค้นข้อมูลความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการทาวิจัย
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 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
0(0-0-0)
(Computer for Graduate Studies)
พัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
สืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการอ้างอิง การใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคอมพิวเตอร์
และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง
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. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
4705081 วิทยานิพนธ์ 1
6(0-18-0)
(Thesis 1)
การทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่สนใจ ศึกษาการทา
หัวข้อการวิจัย ค้นคว้าแหล่งที่มาของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอหัวข้อเพื่อขออนุมัติ ทบทวน
วรรณกรรม กรอบแนวคิดและทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดให้ตรงตามประเด็นและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
พร้อมทั้งนาเสนอระเบียบวิธีการวิจัย พัฒนาเครื่องมือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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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 วิทยานิพนธ์ 2
6(0-18-0)
(Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน : 4705081 วิทยานิพนธ์ 1
Prerequisite : 4705081 Thesis 1
ดาเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย โดยการประมวลผลการวิเคราะห์ รายงานผลที่ได้ สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนจนแล้วเสร็จ และนาเสนอผลงานวิจัย ต่อคณะกรรมการสอบ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
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. หมวดวิชาการสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)
4705090 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)
การวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเนื้อหาสาระที่จะนาไปสู่รากฐาน
การค้นคว้าอิสระต่อไป ทั้งนี้การสอบประมวลความรู้เป็นแบบข้อเขียน
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.

432

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ข จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

42 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต รวม
ตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
แผน ข ทาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตร 42 หน่วยกิต
2. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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3. การรับผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เข้า
ศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ ปริญญาแก่ผู้ สาเร็จการศึกษา ให้ ปริญ ญาเพีย งสาขาวิช าเดียว คือ หลักสูตรศึ กษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6. สถานสภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. ข้อมูลหลักสูตรหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สูต รศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต เมื่ อ วัน ที่ 15 กัน ยายน 2563ค าสั่ ง ที่
159/2563 ลงวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
- คณะกรรมการวิพ ากษ์ห ลัก สูต รศึก ษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต เมื่ อวั นที่ 21 กั นยายน 2563ค าสั่ ง ที่
162/2563 ลงวันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
- คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2563เมื่ อวันที่ 30 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2563
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น
- ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ประกอบการสถานศึกษา
- ครู อาจารย์ในสถาบันทางการศึกษา
- นักวิชาการ และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
9. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีการบริหารจัดการที่ประสานกันกับ
คณ ะ ศิ ล ปศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ยา ศ า ส ตร์ ร ว มทั้ ง ร อ ง รั บ ก า ร ขย า ย ตั ว ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า จา ก ร ะ ดั บ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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1) กลุ่มวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น ไม่มี
2) กลุ่มวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน ไม่มี

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา: วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) บุคคล
จะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
ปณิธาน: มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์: เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศ โดยมุ่งเน้น
การเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อกันในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์และสากล
1.1 ปรัชญา (ระดับหลักสูตร)
หลั ก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริห ารการศึ ก ษา พั ฒ นาขึ้ น โดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า
การศึกษาพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เป็นผู้บริหารทางการศึกษาให้มี
ความรอบรู้ ควบคู่คุณธรรม นาไปสู่การพัฒนาการศึกษาและเยาวชนของชาติให้เจริญงอกงาม
ความสาคัญ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะช่วยสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในศาสตร์การบริ หาร มีสมรรถนะ
ของผู้บริหารเป็นนักบริหารมืออาชีพที่สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์
1) ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
2) ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3) ผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา และดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์
4) ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นา ความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์สามารถสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
5) ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ

435

ระบบการศึกษา
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดยใน 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ ซึ่ ง
1ภาคการศึ กษาปกติมี ระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เ ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ มีจานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาค
การศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 8.30 – 21.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1) สาเร็จปริญญาตรีทุกกลุ่มวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐาน
2) พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่
ก.พ. รับรองมาตรฐาน
วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากใบสมัคร (70 คะแนน) และการสัมภาษณ์ (30 คะแนน)
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ระบบการศึกษา
1) ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และภาคการศึกษาฤดูร้อน
2) ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท ต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบได้คะแนนสะสม (G.P.A.)
ไม่ต่ากว่า 3.00 ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
(2) ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ข
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1) สาเร็จปริญญาตรีทุกกลุ่มวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐาน
2) พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่
ก.พ. รับรองมาตรฐาน
วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากใบสมัคร (70 คะแนน) และการสัมภาษณ์ (30 คะแนน)
ระบบการศึกษา
1) ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และภาคการศึกษาฤดูร้อน
2) ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท ต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบได้คะแนนสะสม (G.P.A.) ไม่
ต่ากว่า 3.00 ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาอาจจะมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ได้แก่ ภาษาอังกฤษที่เป็นเงื่อนไขใน
การสาเร็จการศึกษาและสถิติสาหรับการวิจัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดรายวิชาเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
และสถิติสาหรับการวิจัย
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2.5 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยหรือกาลังศึกษาในหลักสูตรที่เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึง การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบัง คับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
แผน ข จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือองค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ จานวน 12 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม และหลักสูตรแผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ
โดยต้องทาการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยทั้งสองแผนมีโครงสร้างหลังสูตรดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4.1 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
4.2 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
5. หมวดประสบการณ์ทางการบริหาร
รวมตลอดหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
24
24
3
9
12
6
3
3
42
42
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3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
- รหัสรายวิชาใช้ระบบเลขอารบิค 7 หลัก
- หลักล้าน หลักแสน หมายถึง ระดับปริญญาโท47XXxxx
- หลักหมื่น หมายถึง หลักสูตรภาษาไทย XX0XXXx
- หลักพัน หลักร้อย หมายถึง คณะและหลักสูตร XXX51XX
- หลักสิบ หลักหน่วย หมายถึงลาดับวิชาที่มีในหลักสูตร
XXXXX01-XXXXX02 หมายถึง หมวดวิซาเสริมพื้นฐาน
XXXXX11-XXXXX18 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
XXXXX21-XXXXX29 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
XXXXX31/XXXXX41 หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
XXXXX51 หมายถึง หมวดประสบการณ์ทางการบริหาร
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึง วิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705101
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับผู้บริหารการศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
(Advanced English for Educational Administration)
4705102
ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรียนรู้
(ไม่นับหน่วยกิต)
(กรณีไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา)
2. หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705111
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Principles and Theories of Educational Administration)
4705112
ภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Administration Leadership)
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4705113
4705114
4705115
4705116
4705117
4705118

รหัสวิชา
4705121
4705122
4705123
4705124
4705125
4705126
4705127
4705128

3(3-0-6)
กฎหมายการศึกษา
(Laws for Education)
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Policy and Strategic Plan in Education)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-3-3)
(Research Methodology and Foundamental Statistics for Education)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Human Resource Management in Education)
การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
(Academic Affairs Administration and Educational Supervision)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
3(3-3-3)
(Innovation and information technology for educational administration)
3. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Quality Assurance)
การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 3(3-0-6)
(Budget Management, Finance and General Administration of School)
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
(Organization Development)
สัมมนาการบริหารการศึกษา
3(3-3-3)
(Seminar in Educational Administration)
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
(Morality and Ethics for Education Administrators)
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
3(3-0-6)
(School and Community Relation)
การประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Project Evaluation in Educational Administration)
การบริหารกิจการลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดในสถานศึกษา
3(3-3-3)
(Scout – Girl Guide Management and Red Cross in School)
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4705129

รหัสวิชา
4705131

รหัสวิชา
4705151

การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา
3(3-3-3)
(Field Study in Educational Administration)
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
5. หมวดประสบการณ์ทางการบริหาร 3 หน่วยกิต
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
3 (90 ชม.)
(Practicum in Professionl Educational Administration)

หลักสูตร แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
4705101
4705102

รหัสวิชา
4705111
4705112
4705113

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับผู้บริหารการศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
(Advanced English for Educational Administration)
ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรียนรู้
(ไม่นับหน่วยกิต)
(Educational Philosophy and Principles of Learning)
(กรณีไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา)
2. หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Principles and Theories of Educational Administration)
ภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Administration Leadership)
กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
(Laws for Education)
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4705114
4705115
4705116
4705117
4705118

รหัสวิชา
4705121
4705122
4705123
4705124
4705125
4705126
4705127
4705128
4705129

นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Policy and Strategic Plan in Education)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-3-3)
(Research Methodology and Foundamental Statistics for Education)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Human Resource Management in Education)
การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
(Academic Affairs Administration and Educational Supervision)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
3(3-3-3)
(Innovation and information technology for educational administration)
3. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต สาหรับ แผน ข
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Quality Assurance)
การบริหารงบประมาณ การเงินและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 3(3-0-6)
(Budget Management, Finance and General Administration of School)
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
(Organization Development)
สัมมนาการบริหารการศึกษา
3(3-3-3)
(Seminar in Educational Administration)
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
(Morality and Ethics for Education Administrators)
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
3(3-0-6)
(School and Community Relation)
การประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Project Evaluation in Educational Administration)
การบริหารกิจการลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดในสถานศึกษา
3(3-3-3)
(Scout – Girl Guide Management and Red Cross in School)
การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา
3(3-3-3)
(Field Study in Educational Administration)
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4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต สาหรับ แผน ข
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705141
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Independent Study)
5. หมวดประสบการณ์ทางการบริหาร 3 หน่วยกิต สาหรับ แผน ข
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4705151
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
3(90)
(Practicum in Professional Educational Administration)
3.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาาที่ 1
รหัสวิชา
4705111
4705115
4705116
4705117

ชื่อวิชา
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติพื้นฐานทางการศึกษา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการศึกษา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-3-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4705112
4705114
4705118
4705121

ชื่อวิชา
ภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-3-3)
3(3-0-6)
12
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4705101

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับผู้บริหารการศึกษา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4705113
4705151

กฎหมายการศึกษา (เลือก)
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
รวม

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(90)
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาาที่ 2
รหัสวิชา
4705131

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
12
12

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)
4705101 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับผู้บริหารการศึกษา
ไม่นับหน่วยกิต
(Advanced English for Educational Administratio)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุป
ใจความสาคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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 ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรียนรู้
ไม่นับหน่วยกิต
(Educational Philosophy and Principles of Learning)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทฤษฎี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับปรัชญาทั่วไป ลัทธิปรัชญาและพุทธปรัชญา ปรัชญาการศึกษา
การศึกษาตามแนวทางพุทธทาสภิกขุแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ การจัดการศึกษาเรียนรู้ให้สอดคล้องกั บกระแสสัง คม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
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.
หมวดวิชาบังคับ
4705111 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Principles and Theories of Educational Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั กการ กระบวนการและหน้า ที่ใ นการบริ ห ารจัด การศึ กษา การเป็ นผู้ จิ ต
วิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การสร้างวิสัยทัศน์การบริหารการศึกษา การบริหารองค์การ การบริหาร
การเปลี่ย นแปลง การบริ ห ารความขั ด แย้ ง การบริ หารความเสี่ย ง การบริห ารงานในยุ ค ศตวรรษที่ 21
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาและความสามารถในการเลือกใช้
ทฤษฎีการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทระดับมหภาค เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ
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 2 1 st 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 ภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Administration Leadership)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผู้นา ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ของโลกและสัง คม พฤติกรรมผู้นา ผู้นาทาง
วิช าการ การพั ฒ นาภาวะผู้ น าทางการศึ ก ษากระบวนการตั ด สิ น ใจ การสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ความคิ ด
สร้ างสรรค์ การสื่ อสาร ปฏิ สัม พัน ธ์แ ละการพัฒ นาเพื่อ นร่ วมงาน คุ ณธรรมและจริย ธรรมของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา การมีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ หลัก
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่คุรุสภากาหนด
Concept, Theory, Leadership, Change Management of the world and society.
Leadership behavior, Academic 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 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
(Laws for Educational)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับความสาคัญของกฎหมาย สาระสาคัญ ของกฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา
เบื้องต้น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษา หลักการออกระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หลักการบริหารกิจการบ้านเมืงที่ดี การวิเคราะห์
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กรณีศึกษา การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการศึกษา การนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
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 1 9 9 9 , 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 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Policy and Strategic Plan in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ แนวคิด ประเภทของนโยบาย กระบวนการกาหนดนโยบายทางการศึกษาและการ
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม การกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และนาไปสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องบริบทของหน่วยงานทางการศึกษา การวางแผน การกากับติดตาม พัฒนาคุณภาพ การ ศึกษา การ
วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา การเขียน
แผนงาน โครงการ การบริหารและประเมินแผนและโครงการ โดยมีการนาผลการประเมินไปพัฒนาการศึกษา
ต่อไป
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.
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4705115 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-3-3)
(Research Methodology and Foundamental Statistics for Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย
การกาหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้
ความหมาย ประเภทของสถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการศึกษา การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
และการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
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 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 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Human Resource Management in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฏี และหลั ก การเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางการ ศึ ก ษา
ความหมาย และความสาคัญของทรัพยากรทางการศึกษา ขอบข่ายของทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการ
ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามอุดมการณ์ของผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมาใช้ในการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้เพื่อให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยและศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรั พยากรทางการศึกษา
เพื่ อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการระดม และบริ ห ารจั ด การทรั พยากรทางการศึ ก ษา มุ่ ง พัฒ นาทรั พ ยากรทาง
การศึกษาเพื่อสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Concepts and theories of administration development of educational resources,
Meaning and importance of educational resources, Scope of educational resources, Process
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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 การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
(Academic Affairs Administration and Educational Supervision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ หลักการ แนวคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักการแนวคิดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การ
บริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตรการพั ฒนา
ศักยภาพผู้เรียน การบริหารงานสื่อการสอน ห้องสมุดและการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการนิเทศการศึกษาจิตวิทยาการนิเทศ
วิเคราะห์ปัญ หา การพัฒนาเครื่องมือและทักษะการนิเทศ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและการใช้การนิเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
3(3-3-3)
(Innovation and information technology for educational administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการศึกษา การ
วางแผนการจัดการและการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ในบริบท
ของการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการออกแบบสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การสื่อสารและการเรียนรู้ การนานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการ
จัดการศึกษาโดยยึดหลักการ กระบวนการ ระบบ การกากับติดตาม และฝึกปฏิบัติการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์
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.

หมวดวิชาเลือก
4705121 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Quality Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ ความสาคัญ และจาเป็นของการประกันคุณ ภาพการศึกษา การบริหารจั ด
การศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก การกากับติดตามการประกันคุณภาพ และการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและภายนอก การจัดทา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมภายในและประเมินภายนอก คุณสมบัติ
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผน
ปรับปรุงคุณภาพ แผนการติดตาม และนาผลการประเมินภายในและภายนอกไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาและ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการประเมินในสถานศึกษา
Concepts, principles, importance and necessity of educational quality assurance,
management, learner capacity development principles and process of educational quality
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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 การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
3(3-0-6)
(Budget Management, Finance and General Administration of School)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก ระบบ ประเภท งบประมาณ กระบวนการจั ด ท างบประมาณการบริ ห าร
งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และรายได้ สิทธิประโยชน์คุณธรรม จริยธรรม และวินัยที่จาเป็นที่ต้องนามาใช้
ในการดาเนินการ การบริหารสานักงาน องค์คณะบุคคล การประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับชุมชน
ท้องถิ่น การบริหารอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อการบริหาร
และการเรียนรู้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป ปัญหาและ
แนวทางการแก้ปัญหา และแนวโน้มเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษา
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 การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
(Organization Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ การพัฒนาองค์การการวินิจฉัยองค์การ รูปแบบของ
การพัฒนาองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ โดยเน้นการพัฒนาองค์การ
ทางการศึกษาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้
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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 สัมมนาการบริหารการศึกษา
3(3-3-3)
(Seminar in Educational Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางการบริหารการศึกษา แนวโน้มสภาพปัญหาที่สาคัญทางการ
บริหารการศึกษา และแนวทางการแก้ไขการวิจัย ประยุกต์ผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาทางการบริหาร
การศึกษา โดยการอภิปราย นาเสนอแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนา การบริหารการศึกษา ด้านจิตวิญญาณ
อุดมการณ์ของผู้บริหารความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนการสัมมนาการบริหาร
การศึกษาและเขียนโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา
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 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
(Morality and Ethics for Education Administrators)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักคาสอนของศาสนาต่าง ๆ สภาพงานคุณลักษณะ มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร
การศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา จิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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
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development. Moral problems Ethics and professional ethics Research work related to the
morality, ethics and ethics of educational professionals.
4705126 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
3(3-0-6)
(School and Community Relation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม แนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ การจูงใจให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินผล การใช้
บริการทางการศึกษาและการอาชีพ การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การใช้
หลักการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์
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 การประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Project Evaluation in Educational Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงการทางการบริหารการศึกษา รูปแบบการประเมินโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการประเมินโครงการ การนาผลการประเมิ น
โครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา
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 การบริหารกิจการลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดในสถานศึกษา
3(3-3-3)
(Scout/Girl Guide and Red Cross Administration in School)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจการลูกเสือ -เนตรนารีและยุวกาชาดในสถานศึกษา ในด้านการวาง
แผนการปฏิบัติงาน การจัดองค์การการจัดกาลังคน การอานวยการ การประสานงาน การรายงานและการ
บริหารงบประมาณ
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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 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา
(Field Study in Educational Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-3-3)

หลักการและกระบวนการในการศึกษาดูงาน การไปศึกษาจากของจริงสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ การนาเสนอผลการศึกษาดูงาน
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.

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
4705131 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ป ระกอบวิ ทยานิพนธ์ ในสาขาวิช าที่เ กี่ยวข้อง กาหนดประเด็นวิ จัย/หัวข้ อวิท ยานิ พนธ์
(Concept Paper) และ สังเคราะห์วรรณกรรมจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานความก้ าวหน้า จัดทาวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์และจัดทาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
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.

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
4705141 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ค้นคว้ าเอกสาร วิ เคราะห์เ อกสารและงานวิ จัยที่เ กี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา ก าหนด
ประเด็นวิจัย/หัวข้อการค้นคว้าอิสระ สังเคราะห์วรรณกรรมจัดทาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเก็บรวบรวม
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ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานความก้าวหน้า จัดทาการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และจัดทาบทความ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
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.

หมวดประสบการณ์ทางการบริหาร
4705151 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
3(90 ชม.)
(Practicum in Professionl Educational Administration )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษา สังเกตและฝึกปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา และ
ในหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ห ลั ก การบริ ห ารเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
สถานศึกษา
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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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Management of Digital Technology Innovation (Online Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
3. วิชาเอก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล)
Master of Science (Management of Digital Technology Innovation)
วท.ม. (การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล)
M.Sc. (Management of Digital Technology Innovation)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
จานวน 36 หน่วยกิต
แผน ข
จานวน 36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา
2. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใช้ประกอบการ
สอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
1. หลักสูตรกาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
3. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2564
4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศักษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทางด้านธุรกิจเทคโนโลยี
3. นักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์
4. นักวิทยาการข้อมูล และนักวิจัยทางด้านข้อมูล
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
3. การบริหารจัดการ
ไม่มี

457

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อพัฒนาความพร้อมของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้าน
บริหารจัดการและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการให้เกิด
นวัตกรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาทั้งทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการผลิตในยุค
ดิจิทัล 4.0
1.2 ความสาคัญ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้เชี่ยวชาญปฏิบัติ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองความต้องการ
ตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการ ได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทั้งการเรียนรู้ วิจัย พัฒนา และการปฏิบัติงานจริงทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และมีการเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่ง มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ มีจานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับภาค การศึกษาปกติ
โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม
วันอังคาร - เสาร์ เวลาเรียน 18.00 – 21.00 และวันอาทิตย์ เวลาเรียน 8.30 – 20.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศที่ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ. รับรอง และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์กาหนด
ทั้งนี้วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข ให้เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย เอเชีย
อาคเนย์
2.3 ระบบการศึกษา
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต (สื่อประกอบเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน)
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที ่ เ คยหรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที ่ เ ที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ โดยการเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ในระดับเดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
36 หน่วยกิต
แผน ข
36 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
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เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
และหลักสูตรแผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ โดยต้องทาการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ*
3. หมวดวิชาเฉพาะเลือก
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ
6. หมวดการสอบประมวลความรู้
รวม

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
18
18
6
12
12
6
ไม่นับหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ * แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
1) เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support Professional)
2) เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Professional)
3) เชี่ยวชาญการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design Professional)

3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
- รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรนา 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
- ตัวอักษรนา 3 ตัว 47260xx หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
- เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
472601x หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Course)
472602x หมายถึง หมวดวิ ช าบั ง คั บ กลุ ่ ม เชี ่ ย วชาญด้ า นการสนั บ สนุ น เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Support Professional Core Courses)
472603x หมายถึง หมวดวิชาบังคับกลุ่มเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytic Professional Core Courses)
472604x หมายถึง หมวดวิชาบังคับกลุ่มเชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
(User Experience Design Professional Core Courses)
472605x หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะเลือก (Special Concentration)
472606x หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะเลือก (Special Concentration)
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472608x หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี
472609x หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/สอบประมวลความรู้
- เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชา
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไ ว้ก ่อน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Course) ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4726011
ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
0(0-0-0)
English for Management of Digital Technology Innovation (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา
4726021
4726022
4726023
4726024
4726025

(3.2) หมวดวิชาบังคับ (Professional Core Courses) 18 หน่วยกิต
(1) กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั ก ศึ ก ษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข กลุ ่ ม เชี ่ ย วชาญด้ า นการสนั บ สนุ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support Professional Core Courses) ศึกษารายวิชาบังคับ 6
วิชา จานวนรวม 18 หน่วย กิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Fundamentals of Computer and IT
พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Introduction to Computer Networking
ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating Systems
บริการดูแลระบบและโครงสร้างพื้นฐานไอที
3(3-0-6)
System Administration and IT Infrastructure Services
ความปลอดภัยทางด้านไอที
3(3-0-6)
IT Security
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4726041

รหัสวิชา
4726031
4726032
4726033
4726034
4726035
4726036
4726037
4726038
4726052

พื้นฐานของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
3(3-0-6)
Foundations of User Experience (UX) Design
(2) กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytic Professional Core Courses) ศึกษารายวิชาบังคับ 9 วิชา จานวนรวม 18
หน่วย กิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
1.5(1.5-0-3)
Data Analytics Foundations
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
1.5(1.5-0-3)
Data-Driven Decisions with Data Analytics
การสารวจข้อมูล
1.5(1.5-0-3)
Data Exploration
การประมวลผลข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์
1.5(1.5-0-3)
Data Processing for Analytics
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.5(1.5-0-3)
Data Analysis
การนาเสนอข้อมูล
3(3-0-6)
Data Visualization
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการโปรแกรมภาษา R
3(3-0-6)
Data Analysis with R Programming
หลักการวิเคราะห์ข้อมูล
1.5(1.5-0-3)
Data Analytics Capstone
การโปรแกรมด้วยไพทอน
3(3-0-6)
Programming with Python
(3) กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design Professional Core Courses) ศึกษารายวิชา
บังคับ 7 วิชา จานวนรวม 18 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
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รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

4726041

พื้นฐานของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
Foundations of User Experience (UX) Design
กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
Ux Design Process
ไวร์เฟรม และโปรโตไทป์
Wireframes and Prototypes
การทดสอบแนวคิดและการวิจัยการออกแบบประสบการณ์
Ux Research and Concepts Testing
การออกแบบซอฟต์แวร์และโปรโตไทป์
Software Designs and Prototypes
การออกแบบเว็บไซต์เชิงตอบสนอง
Responsive Web Design
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
User Experience Design

4726042
4726043
4726044
4726045
4726046
4726047

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3.3) หมวดวิชาเฉพาะเลือก (Special Elective Courses)
6 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 2
12 หน่วยกิต สาหรับ แผน ข
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษารายวิชาใด ๆ ในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ 2 วิชา
จานวน 6 หน่วยกิต และนักศึกษาแผน ข เลือกศึกษา 4 รายวิชาในกลุ่มรายวิชาที่สนใจ หรือเลือกศึกษา 4
รายวิชาจากกลุ่มวิชาใด ๆ ในกลุ่มวิชาทั้งหมด จานวนรวม 12 หน่วยกิต จากรายวิชาใน (3.2.1) กลุ่มเชี่ยวชาญ
ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ (3.2.2) กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ (3.2.3) กลุ่ม
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ทั้งนี้โดยไม่ซ้ากับรายวิชาในกลุ่มเชี่ยวชาญของตนเอง หรือเลือก
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
4726051

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
Digital Transformation

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
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4726052
4726053
4726054
4726055
4726056
4726057
4726058
4726059
4726060
4726061
4726062
4726063

รหัสวิชา
4726091
4726092

การโปรแกรมด้วยไพทอน
3(3-0-6)
Programming with Python
การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Marketing
หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
3(3-0-6)
Special Topics in Management of Digital Technology Innovation
นวัตกรรมทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Business Innovation for Entrepreneurs
ทักษะสเปรดชีตสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
Spreadsheet Skills for Executive
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
Write Professional Emails for Executive
การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลด้วย Python
3(3-0-6)
Programming and Data Structures with Python
พื้นฐานและโครงสร้างหลักของ Google Cloud:
3(3-0-6)
Google Cloud Fundamentals and Core Infrastructure
นักวิทยาการข้อมูล
3(3-0-6)
The Data Scientist
เฟรมเวิร์กและเครื่องมือ UI ของเว็บส่วนหน้า
3(3-0-6)
Front-End Web UI Frameworks and Tools
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
3(3-0-6)
Artificial Intelligence (AI)
โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก
3(3-0-6)
Neural Networks and Deep Learning
(3.4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต สาหรับ แผน ก แบบ ก 2
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยานิพนธ์ 1
6(0-0-12)
Thesis 1
วิทยานิพนธ์ 2
6(0-0-12)
Thesis 2
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รหัสวิชา

(3.5) หมวดการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

4726093

6 หน่วยกิต สาหรับ แผน ข
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-0-12)

การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
(3.6) หมวดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ไม่นับหน่วยกิต สาหรับ แผน ข
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
4726094
การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0)
Comprehensive Examination
(ไม่นับหน่วยกิต)

3.4 แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
แผน ก แบบ ก 2 เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support Professional)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
รหัส
4726011

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4726021
4726022
4726023
472605x - 6x

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ
วิชาเฉพาะเลือก 1
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12 (12-0-24)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4726024
4726025
4726041
472605x - 6x

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

บริการดูแลระบบและโครงสร้างพื้นฐานไอที
ความปลอดภัยทางด้านไอที
พื้นฐานของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
วิชาเฉพาะเลือก 2
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12 (12-0-24)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ S
รหัส
4726091

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ 1
รวม

6(0-0-12)
6(0-0-12)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4726092

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2
รวม
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6(0-0-12)
6(0-0-12)
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แผน ข เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support Professional)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
รหัส
4726011

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4726021
4726022
4726023
472605x - 6x

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ
วิชาเฉพาะเลือก 1
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4726024
4726025
4726041
472605x - 6x

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

บริการดูแลระบบและโครงสร้างพื้นฐานไอที
ความปลอดภัยทางด้านไอที
พื้นฐานของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
วิชาเฉพาะเลือก 2
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ S
รหัส

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

472605x - 6x วิชาเฉพาะเลือก 3
รวม

3 (3-0-6)
3(3-0-6)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

472605x - 6x วิชาเฉพาะเลือก 4
4726093
การค้นคว้าอิสระ
4726094
การสอบประมวลความรู้
รวม
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
6(0-0-12)
ไม่นับหน่วยกิต
9(3-0-18)

แผน ก แบบ ก 2 เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Professional)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4726011

ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4726052
4726031
4726032
4726033
4726034
472605x - 6x
รวม

ชื่อวิชา
การโปรแกรมด้วยไพทอน
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจ
การสารวจข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์
วิชาเฉพาะเลือก 1

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)
3(3-0-6)
12(12-0-24)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4726035
4726036
4726037
4726038
472605x - 6x

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการโปรแกรมภาษา R
หลักการวิเคราะห์ข้อมูล
วิชาเฉพาะเลือก 2
รวม

1.5(1.5-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1.5(1.5-0-3)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ S
รหัส
4726091
รวม

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6(0-0-12)
6(0-0-12)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
4726091
รวม

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6(0-0-12)
6(0-0-12)

รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
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รหัส

แผน ข เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Professional)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
หน่วยกิต
ชื่อวิชา

4726011

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4726052
4726031
4726032
4726033
4726034
472605x - 6x
รวม

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การโปรแกรมด้วยไพทอน
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจ
การสารวจข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์
วิชาเฉพาะเลือก 1

3(3-0-6)
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4726035
4726036
4726037
4726038
472605x - 6x

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการโปรแกรมภาษา R
หลักการวิเคราะห์ข้อมูล
วิชาเฉพาะเลือก 2
รวม

1.5(1.5-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1.5(1.5-0-3)
3(3-0-6)
12(12-0-24)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ S
รหัส

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

472605x - 6x วิชาเฉพาะเลือก 3
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

472605x - 6x วิชาเฉพาะเลือก 4
4726093
การค้นคว้าอิสระ
4726094
การสอบประมวลความรู้
รวม
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

3 (3-0-6)
6 (0-0-12)
ไม่นับหน่วยกิต
9(3-0-18)

แผน ก แบบ ก 2 เชี่ยวชาญการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design Professional)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4726011

ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4726041
4726042
4726043
4726044

พื้นฐานของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
ไวร์เฟรม และโปรโตไทป์
การทดสอบแนวคิดและ
การวิจัยการออกแบบประสบการณ์
472605x - 6x วิชาเฉพาะเลือก 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)

รวม

3(3-0-6)
12(12-0-24)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4726045
4726046
4726047
472605x - 6x

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การออกแบบซอฟต์แวร์และโปรโตไทป์
การออกแบบเว็บไซต์เชิงตอบสนอง
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
วิชาเฉพาะเลือก 2
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ S
รหัส
4726091

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์ 1
รวม

6(0-0-12)
6(0-0-12)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4726092

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2
รวม
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6(0-0-12)
6(0-0-12)
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แผน ข เชี่ยวชาญการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design Professional)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 0
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4726011

ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4726041
4726042
4726043
4726044

พื้นฐานของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
ไวร์เฟรม และโปรโตไทป์
การทดสอบแนวคิดและ
การวิจัยการออกแบบประสบการณ์
472605x - 6x วิชาเฉพาะเลือก 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1.5(1.5-0-3)
1.5(1.5-0-3)

รวม

3(3-0-6)
12(12-0-24)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4726045
4726046
4726047
472605x - 6x

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การออกแบบซอฟต์แวร์และโปรโตไทป์
การออกแบบเว็บไซต์เชิงตอบสนอง
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
วิชาเฉพาะเลือก 2
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ S
รหัส

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

472605x - 6x วิชาเฉพาะเลือก 3
รวม

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

472605x - 6x วิชาเฉพาะเลือก 4
4726093
การค้นคว้าอิสระ
4726094
การสอบประมวลความรู้
รวม
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (3-0-6)
6 (0-0-12)
ไม่นับหน่วยกิต
9(3-0-18)
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1. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ไม่มี
2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามโปรแกรมของหลักสูตร โดยผ่านความ เห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารยที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หรืออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามความต้องการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตนั้น
จะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ที่สามารถ นาเสนอทฤษฎีและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงมาใช้ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริหาร ตลอดจนมีขอบเขต
การทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ของคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
สามารถทาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดได้
2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้การต่อยอดองค์ความรู้ เดิม
การสอบป้องกันที่มีคณะกรรมการควบคุมการสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.
2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุง) พ.ศ.2554 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
2.3 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
2.4 จานวนหน่วยกิตในหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก 2
จานวน 36 หน่วยกิต
- แผน ข
จานวน 36 หน่วยกิต
2.5 การเตรียมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนานักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
- นักศึกษาต้องดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ ปรึกษา
- กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา และจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
2.6 กระบวนการประเมินผล
- ประเมินจากรายวิชาที่เรียน (เฉพาะแบบ ข)
- ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์การสอบประมวลความรู้การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ส าหรับ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
- การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 2 และหมวดการค้นคว้าอิสระ แผน ข ให้มี
การประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory) หมายถึง พอใจ
เทียบได้ระดับคะแนนเป็น
4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น
0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและระยะเวลาในการมีงานทา
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่ศึกษาตามหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.2 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
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แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่า กว่า 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ การยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(4) การเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าประกอบด้วย
(4.1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(4.2) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

แผน ข
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
(3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/ หรือปาก
เปล่าในสาขาวิชานั้น โดยการสอบประมวลความรู้สามารถสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
(4) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
(5) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบด้วย 5.1 การสอบป้องกัน
การค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้ายจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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คาอธิบายรายวิชา (Course Descriptions)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses)
4726011 ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
0(0-0-0)
(English for Management of Digital Technology Innovation)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะการเขียนและการอ่านที่มุ่ง เน้น
ความเข้าใจ ภาษาเฉพาะทาง และสานวนทางการจัดการ การระบุใจความส าคัญ ใจความรองและข้อสรุ ป ใน
ประเด็น ประโยค รวมทั้งการเขียนเพื่อการสื่อสารทางการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
English in management of digital technology innovation especially in reading and
writing. It emphasizes on understanding management terms and management expressions.
Identify main ideas, supporting details and conclusion of topic sentences. Writing for
communication in management of digital technology innovation is included.

หมวดวิชาบังคับด้านเชี่ยวชาญการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support Professional)
4726021 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Fundamentals of Computer and IT)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าใจถึงบทบาทในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนด้านไอทีระดับ
เริ่มต้นเรียนรู้โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที เกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหา และการบริการลูกค้า ครอบคลุม
หัวข้อต่าง ๆ ทางด้านไอทีดังนี้ เข้าใจการทางานของระบบเลขฐานสอง, ประกอบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้น, การ
เลือกและติดตั้งระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์, ทาความเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ต การทางานของอินเทอร์เน็ต และ
ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตกับโลกสมัยใหม่ เรียนรู้วิธีการสร้างแอปพลิเคชันและวิธีการทางานภายใต้ขอบเขตของ
คอมพิวเตอร์ การใช้วิธีการแก้ปัญหาทั่วไปและทักษะที่อ่อนโยนในการตั้งค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
This course is the first of a series that aims to prepare you for a role as an entry-level
IT Support Specialist. In this course, you’ll be introduced to the world of Information Technology,
or IT. Learner’ ll learn about the different facets of Information Technology, like computer
hardware, the Internet, computer software, troubleshooting, and customer service. This course
covers a wide variety of topics in IT that are designed to give you an overview of what’s to come
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in this certificate program. By the end of this course, you’ ll be able to: understand how the
binary system works, assemble a computer from scratch, choose and install an operating system
on a computer, understand what the Internet is, how it works, and the impact it has in the
modern world, learn how applications are created and how they work under the hood of a
computer, utilize common problem- solving methodologies and soft skills in an Information
Technology setting.
4726022 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Networking)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
อธิบายถึงภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมตั้ง แต่พื้นฐานของ
เทคโนโลยีเครือข่ายที่ทันสมัยและโปรโตคอล รวมถึงภาพรวมของระบบคลาวด์ ไปจนถึงการใช้งานจริง และการ
แก้ไขปัญหาเครือข่าย อธิบายโครงข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบห้าชั้นดังนี้ ทาความเข้าใจโปรโตคอลมาตรฐาน
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร TCP/IP เข้าใจเครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้บริการเครือข่ายเช่น DNS และ DHCP ที่ช่วยทาให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ ทาความ
เข้าใจถึงการประมวลผลแบบคลาวด์ บริการแบบต่าง ๆ และที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
This course is designed to provide a full overview of computer networking. We’ ll
cover everything from the fundamentals of modern networking technologies and protocols to
an overview of the cloud to practical applications and network troubleshooting. describe
computer networks in terms of a five- layer model, understand all of the standard protocols
involved with TCP/ IP communications, grasp powerful network troubleshooting tools and
techniques, learn network services like DNS and DHCP that help make computer networks run,
understand cloud computing, everything as a service, and cloud storage.
4726023 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
(Operating Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของระบบปฏิบัติการและวิธีการทางานที่สาคัญ เช่น การจัดการ
ซอฟต์แวร์และผู้ใช้ และการกาหนดค่าฮาร์ดแวร์ เรียนรู้ระบบไฟล์ของวินโดวส์และลินุกซ์โดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้
แบบกราฟิกและตัวแปลคาสั่งแบบคอมมานด์ไลน์ ตั้งค่าผู้ใช้ กลุ่ม และการอนุญาตสาหรับการเข้าถึงบัญชี การ
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ติดตั้ง กาหนดค่า และลบซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์และลินุกซ์ กาหนดค่าพาร์ติชั่นดิสก์และระบบ
ไฟล์ เรียนรู้การทางานของโปรเซสของระบบและการจะจัดการโปรเซส การทางานกับบันทึกของระบบและ
เครื่องมือเชื่อมต่อระยะไกล การประยุกต์ใช้ความรู้เกี๋ยวกับระบบปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปในบทบาท
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนด้านไอที
Learn about the main components of an operating system and how to perform
critical tasks like managing software and users, and configuring hardware. Navigate the Windows
and Linux filesystems using a graphical user interface and command line interpreter, set up
users, groups, and permissions for account access. Install, configure, and remove software on
the Windows and Linux operating systems. Configure disk partitions and filesystems. Understand
how system processes work and how to manage them. Work with system logs and remote
connection tools. Utilize operating system knowledge to troubleshoot common issues in an IT
Support Specialist role.
4726024 บริการดูแลระบบและโครงสร้างพื้นฐานไอที
3(3-0-6)
(System Administration and IT Infrastructure Services)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การทางานบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวถึงคอมพิวเตอร์แบบทางานเป็นกลุ่ม การบริหารระบบเป็น
สาขาของไอทีที่รับผิดชอบการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้หลายคน
เรียนรู้เกี่ยวกับบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ทุกองค์กร ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ให้สามารถพร้อมใช้ง าน
และดาเนินการได้ตามต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับระบบคลาวด์เพื่อให้เข้าใจทุกอย่างตั้ง แต่การตั้งค่าโครงสร้าง
พื้นฐานระบบคลาวด์ทั่วไปไปจนถึงวิธีจัดการทรัพยากรระบบคลาวด์ เรียนรู้วิธีจัดการและกาหนดค่าเซิร์ฟเวอร์
และวิธีใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมเพื่อบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทางานของผู้ใช้
เรียนรู้วิธีกู้คืนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กรในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลือก
ฮาร์ดแวร์ ผู้ขาย และบริการสาหรับองค์กรของคุณ ทาความเข้าใจว่าบริการโครงสร้า งพื้นฐานทั่วไปสามารถ
รักษาองค์กรไว้ได้ การทางานและวิธีการจัดการเซิร์ฟเวอร์โครงสร้างพื้นฐาน เข้าใจวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
คลาวด์สาหรับองค์กร จัดการคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ขององค์กรโดยใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory และ
OpenLDAP การเลือกและจัดการเครื่องมือที่ องค์กรควรใช้ การสารองข้อมูลขององค์กรและทราบถึงวิธีกู้คืน
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ การใช้ความรู้การบริหารระบบเพื่อวางแผนและปรับปรุง
กระบวนการสาหรับสภาพแวดล้อมทางด้านไอที
Working on a single computer to an entire fleet. Systems administration is the field
of IT that’s responsible for maintaining reliable computers systems in a multi-user environment.
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Learn about the infrastructure services that keep all organizations, big and small, up and
running. We’ ll deep dive on cloud so that you’ ll understand everything from typical cloud
infrastructure setups to how to manage cloud resources. You'll also learn how to manage and
configure servers and how to use industry tools to manage computers, user information, and
user productivity. Finally, you’ ll learn how to recover your organization’ s IT infrastructure in
the event of a disaster. Utilize best practices for choosing hardware, vendors, and services for
your organization. Understand how the most common infrastructure services that keep an
organization. Running work, and how to manage infrastructure servers. Understand how to make
the most of the cloud for your organization. Manage an organization’ s computers and users
using the directory services, Active Directory, and OpenLDAP. Choose and manage the tools
that your organization will use. Backup your organization’s data and know how to recover your
IT infrastructure in the case of a disaster. Utilize systems administration knowledge to plan and
improve processes for IT environments.
4726025 ความปลอดภัยทางด้านไอที
3(3-0-6)
(IT Security)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การป้องกันตัวจากศาสตร์มืดดิจิทัล แนวคิด เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยด้าน
ไอทีแนะนาภัยคุกคามและการโจมตีและหลากหลายวิธีที่สามารถอธิบายได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอัลกอริธึมการ
เข้ารหัสและวิธีการใช้เพื่อปกป้องข้อมูลเจาะลึกความปลอดภัยของข้อมูล 3 ประการ ได้แก่ การรับรองความ
ถูกต้อง การอนุญาต และการบัญชี โซลูชันการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายด้วยการใช้ไฟร์วอลล์รวมถึงตัวเลือก
การเข้ารหัส Wifi รวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดไว้ในสถาปัตยกรรมความปลอดภัยเชิง ลึกแบบหลายชั้น และ
คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการรวมแนวทางการรักษาความปลอดภัยเข้ากับองค์กรหรือทีมงาน วิธีการทางานของ
อัลกอริธึมและเทคนิคการเข้ารหัสต่าง ๆ ตลอดจนประโยชน์และข้อจากัดของอัลกอริธึม ระบบและประเภทการ
รับรองความถูกต้องต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างการรับรองความถูกต้องและการอนุญาต วิธีการประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแนะน าวิธีการลดความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย วิธีช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิดด้านความปลอดภัยและป้องกันตนเอง
Defense against the digital dark arts IT security concepts, tools, and best practices. It
introduces threats and attacks and the many ways they can show up. We’ ll give you some
background of encryption algorithms and how they’re used to safeguard data. Then, we’ll dive
into the three As of information security: authentication, authorization, and accounting. We’ll
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also cover network security solutions, ranging from firewalls to Wifi encryption options. The
course is rounded out by putting all these elements together into a multi- layered, in- depth
security architecture, followed by recommendations on how to integrate a culture of security
into your organization or team. At the end of this course, you’ ll understand: how various
encryption algorithms and techniques work as well as their benefits and limitations. Various
authentication systems and types. The difference between authentication and authorization.
How to evaluate potential risks and recommend ways to reduce risk. Best practices for securing
a network. How to help others to grasp security concepts and protect themselves.

หมวดวิชาบังคับด้านเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Professional)
4726031 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
1.5(1.5-0-3)
(Data Analytics Foundations)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การกาหนดและอธิบายแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และระบบนิเวศของข้อมูล การดาเนินการประเมินตนเอง การคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยตัวอย่างเฉพาะของการ
ประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ อภิปรายถึงบทบาทของสเปรดชีต ภาษาสาหรับการใช้ ค้นหา และเครื่องมือสร้าง
ฉากทัศน์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายบทบาทของนักวิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงเฉพาะกับงาน/ตาแหน่ง
Define and explain key concepts involved in data analytics including data, data
analysis, and data ecosystem. Conduct an analytical thinking self assessment giving specific
examples of the application of analytical thinking. Discuss the role of spreadsheets, query
languages, and data visualization tools in data analytics. Describe the role of a data analyst with
specific reference to jobs/positions.
4726032 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
1.5(1.5-0-3)
(Data-Driven Decisions with Data Analytics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนงานการแก้ปัญหาที่มีส่วนทาให้เกิดสถานการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไป การอภิปรายการใช้ข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจ การสาธิตการใช้สเปรดชีตสาหรับการทางานขั้นพื้นฐาน
ของนักวิเคราะห์ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการป้อนและจัดระเบียบข้อมูล อธิบายแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดอย่างมีโครงสร้าง
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Explain how each step of the problem- solving road map contributes to common
analysis scenarios. Discuss the use of data in the decision-making process. Demonstrate the use
of spreadsheets to complete basic tasks of the data analyst including entering and organizing
data. Describe the key ideas associated with structured thinking.
4726033 การสารวจข้อมูล
1.5(1.5-0-3)
(Data Exploration)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
อธิบายปัจจัยที่จาเป็นต้องพิจารณาในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล อภิปรายความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลเอนเอียงและเป็นกลาง อธิบายฐานข้อมูลโดยอ้างอิง ถึงหน้าที่และส่วนประกอบต่าง ๆ อธิบาย
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับการจัดระเบียบข้อมูล
Explain factors to consider when making decisions about data collection. Discuss the
difference between biased and unbiased data. Describe databases with references to their
functions and components. Describe best practices for organizing data.
4726034 การประมวลผลข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์
1.5(1.5-0-3)
(Data Processing for Analytics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การกาหนดความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยอ้างอิงถึงประเภทของความสมบูรณ์และความเสี่ยงต่อความ
สมบูรณ์ของข้อมูล ใช้ฟังก์ชัน SQL พื้นฐานสาหรับใช้ในการล้างตัวแปรสตริงในฐานข้อมูล การพัฒนาคาสั่ง SQL
พื้นฐานเพื่อใช้กับฐานข้อมูล อธิบายกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จากการทา
ความสะอาดข้อมูล
Define data integrity with reference to types of integrity and risk to data integrity. Apply
basic SQL functions for use in cleaning string variables in a database. Develop basic SQL queries
for use on databases. Describe the process involved in verifying the results of cleaning data.
4726035 การวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

1.5(1.5-0-3)
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อภิปรายถึงความสาคัญของการจัดระเบียบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากการเรียงลาดับและ
ตัวกรอง แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแปลงและการจัดรูปแบบของข้อมูล การใช้ฟังก์ชันและ
ไวยากรณ์เพื่อสร้างคาสั่ง SQL สาหรับการรวมข้อมูลจากตารางฐานข้อมูลหลายตาราง อธิบายการใช้ฟังก์ชันเพื่อ
ทาการคานวณพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลในสเปรดชีต
Discuss the importance of organizing your data before analysis with references to sorts
and filters. Demonstrate an understanding of what is involved in the conversion and formatting
of data. Apply the use of functions and syntax to create SQL queries for combining data from
multiple database tables. Describe the use of functions to conduct basic calculations on data in
spreadsheets.
4726036 การนาเสนอข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Visualization)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
อธิบายการใช้การน าเสนอข้ อมูล เชิง ภาพข้ อมูล เพื่อ สื่อ สาร น าเสนอเกี่ยวกับข้อมูลและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือการนาเสนอข้อมูลแบบออนไลน์เป็นเครื่องมือสร้างภาพข้อมูลและทาความเข้าใจ
การใช้งาน อธิบายเรื่องราวเพื่อการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลรวมถึงการอ้างอิงถึงความสาคัญและคุณลักษณะ อธิบาย
หลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
Describe the use of data visualizations to talk about data and the results of data
analysis. Identify a online data visualization tool and understand its uses. Explain what data
driven stories are including reference to their importance and their attributes. Explain principles
and practices associated with effective presentations.
4726037 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการโปรแกรมภาษา R
3(3-0-6)
(Data Analysis with R Programming)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
อธิบายภาษาโปรแกรม R และสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรม อธิบายแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา R รวมถึงฟังก์ชัน ตัวแปร ชนิดข้อมูล ไพพ์ และเวกเตอร์ อธิบายตัวเลือกสาหรับ
การสร้างภาพข้อมูลใน R สาธิตความเข้าใจการจัดรูปแบบพื้นฐาน R Markdown เพื่อสร้างโครงสร้างและเน้น
เนื้อหา
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Describe the R programming language and its programming environment. Explain the
fundamental concepts associated with programming in R including functions, variables, data
types, pipes, and vectors. Describe the options for generating visualizations in R. Demonstrate an
understanding of the basic formatting R Markdown to create structure and emphasize content.
4726038 หลักการวิเคราะห์ข้อมูล
1.5(1.5-0-3)
(Data Analytics Capstone)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การแยกความแตกต่างระหว่างส่วนส าคัญ กรณีศึกษา และพอร์ตโฟลิโอ การระบุคุณลักษณะและ
คุณลักษณะที่สาคัญของกรณีศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ การใช้แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลกับชุดข้อมูลที่กาหนด อภิปรายการใช้กรณีศึกษา/ผลงาน
Differentiate between a capstone, case study, and a portfolio. Identify the key features
and attributes of a completed case study. Apply the practices and procedures associated with
the data analysis process to a given set of data. Discuss the use of case studies/portfolios.

หมวดวิชาบังคับด้านเชี่ยวชาญการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design Professional)
4726041 พื้นฐานของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
3(3-0-6)
(Foundations of User Experience (UX) Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
บทบาทความรับผิดชอบในงานทั่วไปของนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ UX ระดับเริ่มต้นและการ
ทางานเป็นทีม ทาความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ UX เช่น การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
กระบวนการออกแบบ ความสามารถในการเข้าถึง และการออกแบบที่เน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของ Design Sprints ในงานของนักออกแบบ UX การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ของผู้เรียนเพื่อแสดง
ผลงานในอนาคต
Identify common job responsibilities of entry-level UX designers and other teams you
might work with. Understand foundational concepts in UX design, such as user-centered design,
the design process, accessibility, and equity- focused design. Explain why design sprints are an
important and useful part of a UX designer’s work. Start to create an online portfolio where you
can showcase your upcoming work.
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4726042 กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
3(3-0-6)
(Ux Design Process)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
อธิบายระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อออกแบบประสบการผู้ใช้ (UX) โดยทั่วไป การทาความเข้าใจเชิงลึกกับ
ผู้ใช้เพื่อทาความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงและจุดประสงค์หลักของผู้ใช้ การพัฒนาขอบเขตของปัญหาเพื่อ
กาหนดความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ การสร้างแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สาหรับผู้ใช้
Describe common UX research methods. Empathize with users to understand their
needs and pain points. Develop problem statements to define user needs. Generate ideas for
possible solutions to user problems.
4726043 ไวร์เฟรม และโปรโตไทป์
1.5(1.5-0-3)
(Wireframes and Prototypes)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การสร้างสตอรี่บอร์ดเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโซลูชันแนวทางการแก้ไขปัญ หาที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ สร้างไวร์เฟรมบนกระดาษและแบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือออกแบบ การสร้างต้นแบบกระดาษเพื่อ
สร้างการออกแบบเชิงโต้ตอบ ออกแบบต้นแบบที่มีความเที่ยงตรงต่าด้วยเครื่องมืออกแบบ
Create storyboards to come up with ideas about solutions to user needs. Create
wireframes on paper and digitally in the design tools. Build paper prototypes to create interactive
designs. Design low-fidelity prototypes in design tools.
4726044 การทดสอบแนวคิดและการวิจัยการออกแบบประสบการณ์
1.5(1.5-0-3)
(UX Research and Concepts Testing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เรียนรู้การวางแผนและดาเนินการศึกษาความสามารถในการใช้งานที่มีการตรวจสอบและไม่ผ่านการ
กลั่นกรอง การสังเคราะห์ผลจากการสังเกตการศึกษาการใช้งานและหาข้อมูลเชิงลึก การแบ่งปันวิธีการวิจัยและ
ข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ทักษะการนาเสนอที่โน้มน้าวจิตใจการปรับเปลี่ยนการออกแบบที่มีความเที่ยงตรงต่าตามข้อมูล
เชิงลึกจากการวิจัย
Plan and conduct moderated and unmoderated usability studies. Synthesize
observations from usability studies and come up with insights. Share research methodology and
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insights using persuasive presentation skills. Modify low- fidelity designs based on research
insights.
4726045 การออกแบบซอฟต์แวร์และโปรโตไทป์
3(3-0-6)
(Software Designs and Prototypes)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การสร้างแบบจ าลองและต้นแบบหรือโปรโตไทป์ที่มีความเที่ยงตรงสูง ด้วยเครื่องมือออกแบบ การ
กาหนดและใช้องค์ประกอบและหลักการออกแบบด้วยภาพทั่วไป การสาธิตวิธีการใช้ระบบการออกแบบเพื่อจัด
ระเบียบ สร้างมาตรฐาน และปรับปรุงการออกแบบ ทาความเข้าใจบทบาทของเซสชั่นเพื่อการวิจารณ์การออกแบบ
และผลตอบรับขณะทาซ้าในการออกแบบ
Build mockups and high- fidelity prototypes in the design tools. Define and apply
common visual design elements and principles. Demonstrate how design systems can be used to
organize, standardize, and enhance designs. Understand the role of design critique sessions and
feedback while iterating on designs.
4726046 การออกแบบเว็บไซต์เชิงตอบสนอง
3(3-0-6)
(Responsive Web Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เรียนรู้การประยุกต์ใช้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบประสบการณ์ UX (การเอาใจใส่ การ
กาหนด การคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ) เพื่อสร้างเว็บไซต์เชิงตอบสนอง การวางแผนสถาปัตยกรรมข้อมูล
และแผนผังเว็บไซต์สาหรับการออกแบบเว็บไซต์เชิงตอบสนอง การใช้เค้าโครงทั่วไปสาหรับเว็บเพจ การทาโครงการ
ออกแบบให้สาเร็จและรวบรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอ UX ระดับมืออาชีพ
Apply each step of the UX design process ( empathize, define, ideate, prototype, test)
to create a responsive website. Plan information architecture and sitemaps for website designs.
Apply common layouts for web pages. Complete a design project and include it in your
professional UX portfolio.
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4726047 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
3(3-0-6)
(User Experience Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การประยุกต์ใช้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ UX (การเอาใจใส่ การกาหนด การคิด การ
สร้างต้นแบบ การทดสอบ) เพื่อสร้างโครงการพอร์ตโฟลิโอที่เน้นเรื่องความดีเพื่อสังคม การสร้างไวร์เฟรมหรือ
กรอบโครงร่าง ม็อคอัพ และต้นแบบที่มีความเที่ยงตรงต ่าและมีความเที่ยงตรงสูง ส าหรับแอพพลิเคชั่นมื อถือ
โดยเฉพาะและเว็บไซต์เชิงตอบสนอง การเตรียมสัมภาษณ์สาหรับงานการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ UX ระดับ
เริ่มต้น การพิจารณางานออกแบบอิสระเหมาะสมกับความเหมาะสมทางอาชีพ
Apply each step of the UX design process (empathize, define, ideate, prototype, test)
to create a portfolio project focused on social good. Build wireframes, mockups, and low-fidelity
and high- fidelity prototypes for a dedicated mobile app and a responsive website. Prepare to
successfully interview for an entry- level UX design job. Determine if freelance design work is a
good career fit.

หมวดวิชาเฉพาะเลือก (Special Concentration)
4726051 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Transformation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล เข้าใจถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ที่กาลังจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในการทาธุรกิจ เพื่อกาหนดทิศทางวางแผนการสร้างกล
ยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร การสร้างกระบวนการใหม่ผ่านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
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.
4726052 การโปรแกรมด้วยไพทอน
(Programming with Python)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

3(3-0-6)
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การเขียนโปรแกรมและภาษา Python เบื้องต้น รู้จักกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมหลัก ๆ เช่น
โครงสร้างข้อมูล เงื่อนไข ลูป ตัวแปร และฟังก์ชัน รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ สาหรับการเขียนและใช้งาน Python
และช่วยให้ผู้เรียนเขียนโค้ดได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังประกอบด้วยฝึกหัดการเขียนโค้ดแบบลงมือปฏิบัติ โดยใช้
โครงสร้างข้อมูลที่ใช้กันทั่วไป การเขียนฟังก์ชันแบบกาหนดเอง และการอ่านและการเขียนไปยังไฟล์
This course provides an introduction to programming and the Python language.
Learners are introduced to core programming concepts like data structures, conditionals, loops,
variables, and functions. This course includes an overview of the various tools available for writing
and running Python, and gets learners coding quickly. It also provides hands-on coding exercises
using commonly used data structures, writing custom functions, and reading and writing to files.
4726053 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Maketing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านทฤษฎีทาง
การตลาดโดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ
อาทิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผนและการพัฒนาตลาดออนไลน์ โมเดลธุรกิจออนไลน์ และ
ความรู้เบื้องต้นของการนา Best Practice ด้าน IT มาใช้วิเคราะห์และประเมินผลทางการตลาด ตลอดจนศึกษา
แนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยใช้กรณีศึกษาและการปฏิบัติจริง
Concept, strategy, management and tools of digital marketing, basic currently
theoretical marketing structures by various technologies and applications to useful business, Ecommerce, 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.
4726054 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
3(3-0-6)
(Special Topics in Management of Digital Technology
Innovation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัล
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Topics of contemporary and nearby interests related to management of digital
technology innovation fields.
4726055 นวัตกรรมทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Innovation for Entrepreneurs)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ตัวแบบจาลอง วิธีการจัดการและการพัฒนาความรู้ทักษะ ประสบการณ์และความคิดที่สร้างสรรค์
ให้เกิดเป็นเทคนิคและวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม กระบวนการดาเนินธุรกิจ ที่นาไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการบริหารงานใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ประสิทธิผลขององค์การและความสาเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้เทคนิคการจัดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
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.
4726056 ทักษะสเปรดชีตสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
(Spreadsheet Skills for Executive)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะสาหรับการใช้งานสเปรดชีตสาหรับธุรกิจ เพื่อเรียนรู้สิ่งสาคัญของส
เปรดชีต สามารถไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้ของสเปรดชีตอย่างเชี่ยวชาญ ทาการคานวณพื้นฐานด้วยสูตรและฟังก์ชัน
จัดรูปแบบสเปรดชีตอย่างมืออาชีพ และสร้างการแสดงข้อมูลผ่านแผนภูมิและกราฟ เรียนรู้การใช้สเปรดชีตจาก
การใช้งานจริง ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะต้องแก้ปัญหาทางธุรกิจที่หลากหลายโดยใช้ทักษะและเทคนิคสเปรดชีต
หลักสูตรนี้ใช้สมุดงานของสเปรดชีตที่สามารถดาวน์โหลดได้ รวมทั้งชุดข้อมูลทั้งหมดพร้อมตัวอย่างเพื่อนาไปใช้
และแบบฝึกหัดที่ท้าทายในทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพบกับโอกาสมากมายในการฝึกฝนทักษะทางด้านส
เปรดชีต พบกับคุณสมบัติการท างานใหม่ที่มีประโยชน์ของสเปรดชีต ส าหรั บบริบททางธุรกิจที่ หลากหลาย
ซอฟต์แวร์สเปรดชีตเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่แพร่หลายที่สุดที่ใช้ในสถานที่ทางานทั่วโลก การเรียนรู้ที่จะใช้งาน
ซอฟต์แวร์นี้อย่างมั่นใจหมายถึงการเพิ่มสินทรัพย์ที่มีคุณค่าสูงให้กับพอร์ตโฟลิโอของผู้เรียน
In this first course of the specialization Spreadsheet Skills for Business, you will learn
the essentials of spreadsheet. You will be able to expertly navigate the spreadsheet user

490

interface, perform basic calculations with formulas and functions, professionally format
spreadsheets, and create visualizations of data through charts and graphs. Whether you are selftaught and want to fill in the gaps for better efficiency and productivity, or whether you have
never used spreadsheet before, this course will set you up with a solid foundation to become a
confident user and develop more advanced skills in later courses. The best way to learn
spreadsheet is to use spreadsheet. In this course, learners will solve a broad range of business
problems as they apply the spreadsheet skills and techniques they learn along the way. This
course uses downloadable spreadsheet workbooks and full data sets with applied examples and
practical challenge exercises. This provides learners with countless opportunities to practice their
spreadsheet skills while discovering new and useful productivity features of spreadsheet for a
variety of business contexts. Spreadsheet software is one of the most ubiquitous pieces of
software used in workplaces across the world. Learning to confidently operate this software
means adding a highly valuable asset to your employability portfolio.
4726057 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
(Write Professional Emails for Executive)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเขียนอีเมลธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้มีความพิเศษเฉพาะตัว เนื่องจากแต่ละโมดูลจะให้คาแนะนาในการเขียนอีเมลแบบมืออาชีพมากขึ้น
รวมทั้งบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยรวมของผู้เรียน ทาให้สามารถพัฒนาทักษะด้าน
ไวยากรณ์และคาศัพท์สาหรับการเขียนอีเมล และปรับปรุงความรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารทางธุรกิจมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ สามารถพิจารณาอีเมลรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
วิเคราะห์น้าเสียง ระดับความเป็นทางการ และรูปแบบองค์กรต่าง ๆ สามารถปรับปรุงอีเมลแนะนาตัว ประกาศ
คาขอ และอีเมลที่ขออภัยหรือแก้ไขคาขอ ทาให้สามารถพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยรวม สามารถ
พิจารณาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างอีเมลรูปแบบต่าง ๆ สามารถเขียนหัวเรื่องและข้อความ
อีเมลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ภาษาหลักต่าง ๆ กับอีเมลประเภทต่าง ๆ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด
ทั่วไป เช่น เครื่องหมายวรรคตอนและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ศึกษาน้าเสียงและระดับความเป็นทางการใน
อีเมล สามารถทาความเข้าใจว่าวัฒนธรรมส่งผลต่อความเหมาะสมในอีเมลธุรกิ จอย่างไร รวมทั้งสามารถเขียน
อีเมลธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสาหรับความต้องการระดับมืออาชีพ
This is a course to help you write effective business emails in English. This course is
unique because each module will provide tips on writing more professional emails as well as
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lessons to improve your overall English writing skills. Therefore, you will improve your grammar
and vocabulary skills for email writing and also improve your cross-cultural knowledge to make
you more powerful and successful in your business communication. You will look at different
email formats to analyze tone, formality levels, and various organizational styles. You will be
able to improve your emails of introduction, announcements, requests and emails that
apologize or revise a request. By the end of this course, you will be able to improve your
overall written English skills, see differences and similarities among the different email formats,
write more effective subject lines and email text, apply various key language to different types
of emails, correct common errors such as punctuation and capitalization, study tone and level
of formality in emails, Understand how culture affects what is appropriate in a business emails,
write powerful business emails for professional needs.
4726058 การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลด้วย Python
3(3-0-6)
(Programming and Data Structures with Python)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Python
ครอบคลุมพื้นฐานของการสร้างโปรแกรมจากชุดคาสั่งง่าย ๆ ใน Python หลักสูตรนี้ครอบคลุม Python 3 การ
ติดตั้ง Python และเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม, อธิบายพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python, การใช้
ตัวแปรในการจัดเก็บ เรียกค้น และคานวณข้อมูล , การใช้เครื่องมือการเขียนโปรแกรมหลักเช่นฟังก์ชันและลูป,
แนะนาโครงสร้างข้อมูลหลักของภาษาโปรแกรม Python, การใช้โครงสร้างข้อมูลในตัวของ Python เช่น รายการ
พจนานุกรม และ tuples เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น อธิบายหลักการของโครงสร้างข้อมูลและ
วิธีการใช้, สร้างโปรแกรมที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลจากไฟล์ได้, จัดเก็บข้อมูลเป็นคู่คีย์/ค่าโดยใช้พจนานุกรม
Python, ทางานหลายขั้นตอนให้สาเร็จ เช่น การเรียงลาดับหรือการวนซ้าโดยใช้ทูเปิล
This course aims to teach everyone the basics of programming computers using
Python. We cover the basics of how one constructs a program from a series of simple instructions
in Python. Once a student completes this course, they will be ready to take more advanced
programming courses. This course covers Python 3. Install Python and write your first program,
describe the basics of the Python programming language, use variables to store, retrieve and
calculate information, utilize core programming tools such as functions and loops, introduce the
core data structures of the Python programming language. We will move past the basics of
procedural programming and explore how we can use the Python built- in data structures such
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as lists, dictionaries, and tuples to perform increasingly complex data analysis. Explain the
principles of data structures & how they are used, create programs that are able to read and
write data from files, store data as key/ value pairs using Python dictionaries, accomplish multistep tasks like sorting or looping using tuples.
4726059 พื้นฐานและโครงสร้างหลักของ

3(3-0-6)

(Google Cloud:Google Cloud Fundamentals and Core Infrastructure)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนะนาแนวคิดและคาศัพท์ที่สาคัญสาหรับการทางานกับ Google Cloud Platform (GCP) เรียนรู้
และเปรียบเทียบบริการประมวลผลและพื้นที่เก็บข้อมูลจ านวนมากที่มีใน Google Cloud Platform รวมถึง
Google App Engine, Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Storage,
Google Cloud SQL และ BigQuery เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัด การทรัพยากรและนโยบายที่สาคัญ เช่น
ลาดับชั้นของ Google Cloud Resource Manager และ Google Cloud Identity และการจัดการการเข้าถึง
การฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะพื้นฐานสาหรับการทางานกับ GCP
This course introduces you to important concepts and terminology for working with
Google Cloud Platform ( GCP) . You learn about, and compare, many of the computing and
storage services available in Google Cloud Platform, including Google App Engine, Google
Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, and
BigQuery. You learn about important resource and policy management tools, such as the
Google Cloud Resource Manager hierarchy and Google Cloud Identity and Access Management.
Hands-on labs give you foundational skills for working with GCP.

4726060 นักวิทยาการข้อมูล
3(3-0-6)
(The Data Scientist)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวคิดหลักในกล่องเครื่องมือของนักวิทยาการข้อมูล
ภาพรวมของข้อมูล คาถาม และเครื่องมือที่นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาการข้อมูลใช้ในการทางาน มีสอง
องค์ประกอบคือประการแรกการแนะน าแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องหลังการเปลี่ ยนข้อมูลให้เป็นความรู ้ ที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้ ประการที่สองคือบทนาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะใช้ในโปรแกรม เช่น การควบคุม
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เวอร์ ช ั น , markdown, git, GitHub, R และ RStudio การตั ้ ง ค่ า R, R-Studio, Github และเครื ่ อ งมื อ ที ่ มี
ประโยชน์อื่น ๆ ทาความเข้าใจข้อมูล ปัญหา และเครื่องมือที่นักวิเคราะห์ข้อมูลใช้ อธิบายแนวคิดการออกแบบ
การศึกษาที่จาเป็น และสร้างที่เก็บด้วย Github
In this course you will get an introduction to the main tools and ideas in the data
scientist's toolbox. The course gives an overview of the data, questions, and tools that data
analysts and data scientists work with. There are two components to this course. The first is a
conceptual introduction to the ideas behind turning data into actionable knowledge. The
second is a practical introduction to the tools that will be used in the program like version
control, markdown, git, GitHub, R, and RStudio. Set up R, R- Studio, Github and other useful
tools, Understand the data, problems, and tools that data analysts use, explain essential study
design concepts, Create a Github repository.
4726061 เฟรมเวิร์กและเครื่องมือ UI ของเว็บส่วนหน้า
3(3-0-6)
(Front-End Web UI Frameworks and Tools)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ภาพรวมของเฟรมเวิร์ก UI เว็บฝั่งไคลเอ็นต์ โดยเฉพาะ Bootstrap 4 เรียนรู้เกี่ยวกับกริดและการ
ออกแบบที่ตอบสนอง ส่วนประกอบ Bootstrap CSS และ JavaScript เรียนรู้เกี่ยวกับตัวประมวลผลล่วงหน้า
CSS, Less และ Sass คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของ Node.js และ NPM และ task runners เช่น Grunt และ
Gulp สามารถ ตั้งค่า ออกแบบ และจัดรูปแบบหน้าเว็บโดยใช้ Bootstrap 4 และส่วนประกอบ สามารถสร้าง
การออกแบบหน้าเว็บที่ตอบสนอง และ สามารถใช้เครื่องมือเว็บเพื่อตั้งค่าและจัดการเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถท างานในโครงการของตนเองเพื่อพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Bootstrap 4 ผู้เรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับ
HTML, CSS และ JavaScript มาก่อน
This course will give you an overview of client-side web UI frameworks, in particular
Bootstrap 4. You will learn about grids and responsive design, Bootstrap CSS and JavaScript
components. You will learn about CSS preprocessors, Less and Sass. You will also learn the
basics of Node.js and NPM and task runners like Grunt and Gulp. At the end of this course, you
will be able to a) Set up, design and style a web page using Bootstrap 4 and its components,
b) Create a responsive web page design, and c) Make use of web tools to setup and manage
web sites. This course also includes an honors track that enables you to work on your own
project developing a website using Bootstrap 4. Students enrolling in this course should have
prior good working knowledge of HTML, CSS and JavaScript.
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4726062 ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence) (AI)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เรียนรู้ว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร สารวจกรณีการใช้งานและแอปพลิเคชันของ AI ทาความ
เข้าใจแนวคิดและคาศัพท์เกี่ยวกับ AI เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep
Learning) และโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) การเผชิญกับปัญหาและข้อกังวลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
AI เช่น จริยธรรม อคติ งาน และการรับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเริ่มต้นอาชีพใน AI
สาธิตการทางานของ AI ด้วยโปรเจ็กต์ขนาดเล็ก ทาความเข้าใจว่า AI คืออะไร แอปพลิเคชันและกรณีการใช้งาน
ของ AI คืออะไร และ AI กาลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไร ความหมายเบื้องหลังคาศัพท์ AI ทั่วไป รวมถึง
โครงข่ายประสาทเทียม แมชชีนเลิร์นนิง การเรียนรู้เชิงลึก และวิทยาศาสตร์ข้อมูล อธิบายปัญหาและข้อกังวล
ด้านจริยธรรมหลากหลายเกี่ยวกับ AI คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนรู้และเริ่มต้นอาชีพใน AI สิ่งที่
AI ทาได้จริงและทาไม่ได้ วิธีสังเกตโอกาสในการนา AI มาประยุกต์ใช้กับปัญหาในองค์กรของคุณ รู้สึกอย่างไรกับ
การสร้างแมชชีนเลิร์นนิงและโครงการวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิธีทางานร่วมกับทีม AI และสร้างกลยุทธ์ AI ในบริษัท
ของคุณ วิธีนาทางการอภิปรายด้านจริยธรรมและสังคมรอบ ๆ AI
In this course you will learn what Artificial Intelligence (AI) is, explore use cases and
applications of AI, understand AI concepts and terms like machine learning, deep learning and
neural networks. You will be exposed to various issues and concerns surrounding AI such as
ethics and bias, & jobs, and get advice from experts about learning and starting a career in AI.
You will also demonstrate AI in action with a mini project. Understand what is AI, its applications
and use cases and how it is transforming our lives, Explain terms like Machine Learning, Deep
Learning and Neural Networks, The meaning behind common AI terminology, including neural
networks, machine learning, deep learning, and data science, Describe several issues and ethical
concerns surrounding AI, Articulate advice from experts about learning and starting a career in
AI, What AI realistically can--and cannot—do, How to spot opportunities to apply AI to problems
in your own organization, What it feels like to build machine learning and data science projects,
How to work with an AI team and build an AI strategy in your company, How to navigate ethical
and societal discussions surrounding AI.
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4726063 โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก
3(3-0-6)
(Neural Networks and Deep Learning)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ใน Deep Learning Specialization ผู้เรียนจะได้ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียม
และการเรียนรู้เชิงลึก คุ้นเคยกับแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่สาคัญที่ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เชิง ลึกเพิ่มขึ้น สร้าง
ฝึกฝน และใช้โครงข่ายประสาทเทียมลึกที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่มีประสิทธิ ภาพ
(เวกเตอร์) ระบุพารามิเตอร์ที่สาคัญในสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม และใช้การเรียนรู้เชิงลึกกับ
แอปพลิเคชันของคุณเอง Deep Learning Specialization จะช่วยให้คุณเข้าใจความสามารถ ความท้าทาย
และผลที่ตามมาของการเรียนรู้เชิงลึก และเตรียมคุณให้พร้อมสาหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี AI
ระดับแนวหน้า เป็นเส้นทางให้คุณได้รับความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้แมชชีนเลิร์นนิงกับงาน ยกระดับ
อาชีพด้านเทคนิคของคุณ และใช้ขั้นตอนสุดท้ายในโลกของ AI
In the first course of the Deep Learning Specialization, you will study the
foundational concept of neural networks and deep learning. By the end, you will be familiar
with the significant technological trends driving the rise of deep learning; build, train, and apply
fully connected deep neural networks; implement efficient ( vectorized) neural networks;
identify key parameters in a neural network’ s architecture; and apply deep learning to your
own applications. The Deep Learning Specialization is our foundational program that will help
you understand the capabilities, challenges, and consequences of deep learning and prepare
you to participate in the development of leading-edge AI technology. It provides a pathway for
you to gain the knowledge and skills to apply machine learning to your work, level up your
technical career, and take the definitive step in the world of AI.

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis)
4726091 วิทยานิพนธ์ 1
6(0-0-12)
(Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนใจ
กาหนด หัวข้อการทาวิจัย ค้นคว้าแหล่งที่มาของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอหัวข้อเพื่อขออนุมัติ
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดให้ตรงตามประเด็นและ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ พร้อมทั้งน าเสนอระเบียบวิธีการวิจัย พัฒนาเครื่องมือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ใช้ในการ
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วิเคราะห์ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและควบคุมการ ทาวิทยานิพนธ์ และ
นาเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมปรับปรุง แก้ไขตามข้อแนะนาของ
คณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จ
Research for academic progress in management of digital technology innovation 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.
4726092 วิทยานิพนธ์ 2
6(0-0-12)
(Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน: 4726091 วิทยานิพนธ์ 1
Prerequisite: 4726091 Thesis 1
ด าเนิ น การตามขั ้น ตอนของการวิจ ั ย โดยการประมวลผลการวิเ คราะห์ รายงานผลที ่ไ ด้ สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
ควบคุ ม การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนจนแล้ ว เสร็ จ และน าเสนอผลงานวิ จ ั ย ครั ้ ง ที ่ 2 ต่ อ
คณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนาของคณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จ
เพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ และเมื่อวิทยานิพนธ์น าเสนอฉบับสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาต้องน าผลงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จัดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง 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.

หมวดการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
4726093 การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

6 (0-0-12)
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การค้นคว้าอิสระในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนใจ
กาหนดหัวข้อการ ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นโครงการวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้สถานการณ์
ทางการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิ จิ ทัล มาตีโจทย์ท าความเข้า ใจ การเลือกประเด็นปัญ หาส าหรั บ
การศึกษาโดยการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาในการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
พร้อมมีข้อเสนอแนะในการจัดการ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ ปรึกษา และต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยการค้นคว้าอิสระจะมุ่งเน้นความสามารถที่นาไปเพิ่มพูนองค์
ความรู้ทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
Independent study of the topic of interests concerning management of digital
technology innovation, define the title of independent study and research project that
allow learner to use management of digital technology innovation issues for analysis leading
to solving management of digital technology innovation 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 management of digital technology innovation development.

หมวดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4726094 การสอบประมวลความรู้
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ทั้งทางด้านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเนื้อหาสาระที่จะ
นาไปสู่รากฐานการค้นคว้าอิสระต่อไป ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
Ability measurement by integrating management of digital technology innovation
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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หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
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FACULTY
OF ENGINEERING
คณะวิศวกรรมศาสตร

BACHELOR
OF ENGINEERING
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

+ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
+ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
+ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
+ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
+ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
+ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ�งแวดลอม
+ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพ�วเตอร
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คณบดี
คณะวิศกรรมศาสตร
ดร.ภานุวัฒน แตระกุล
ตำแหนง
คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร
ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
M.B.A. Finance Wright State University, OH, USA
M.Sc. Environmental Engineering The Ohio State University, USA
ปริญญาเอก
Ph.D. Environmental Engineering The Ohio State University, USA
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25301111103363
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Electrical Engineering)
3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตรเป็นหลักสูตรทางวิชาการ
3. ภาษาที่ ใช้ หลักสูต รการจัดการเรีย นการสอนใช้ภาษาไทยเป็น หลัก โดยในบางรายวิ ชามีก ารใช้
เอกสารและตาราเป็นภาษาอังกฤษ
4. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565
2. ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที่ 29
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
4. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2565 พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต การส่ง การจาหน่าย การใช้ง าน และควบคุมพลัง งานไฟฟ้า
ประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง หรือหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้
ยังมีบริษัทเอกชนที่ประกอบการด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสาร
2. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ของรัฐ บริษัทเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
3. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมา การออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบแสงสว่าง ระบบควบคุม
ระบบการจัดการพลังงาน และ ระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า
4. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อน และ ระบบควบคุม
5. เป็นนักวิจัยในหน่วยงานวิจัยของรัฐ, รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. เป็นผู้ออกแบบพัฒนาวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ที่ประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิศวกร
บารุงรักษา วิศวกรจัดการพลังงาน
7. เป็นครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน
8. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
9.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

503

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
9.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตรให้กับสาขาวิชาหรือคณะอื่น เพื่อเรียนใน
หมวด วิชาเฉพาะหรือหมวดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย
9.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาที่แต่ง ตั้ง โดยมหาวิทยาลัย
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และการดาเนินงานทางวิชาการจะอยู่ภายใต้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในวิชาชีพสรร
สร้ างผลงานวิ จั ยและบริ การวิ ชาการอย่ างมี คุ ณภาพ สอดคล้ องกั บความต้ องการของตลาดแรงงาน และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและสากล
2. ความสาคัญ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรรวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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3. วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเชิงปฏิบัติ ระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศและสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสอน เพื่อรู้ให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของ
โลกยุคสื่อสารข้อมูลไร้พรมแดน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์และประเทศชาติ
4. ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรม โดยเน้นให้ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนการใช้พลังงานทางเลือก
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทัน สมัยแก่สัง คม ชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม
5. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามกรอบความสามารถในการประกอบวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า ได้อย่างเหมาะสม
6. เพื่อผลิตวิศวกรมาประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์เป็นแบบ ระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ และอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละสัปดาห์
เพื่อให้มีจานวนชั่วโมงเรียนรวมเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จัดได้ไม่เกิน 9 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 10 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาการศึกษา
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
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- ภาคฤดูร้อน
: เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม
หรือ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) รับผู้สาเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ป.วช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างคอมพิวเตอร์
สาหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในสาขาที่สัมพันธ์กัน
2) รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าโดยการเทียบ
โอนหน่วยกิตในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างคอมพิวเตอร์ สาหรับสาขาวิชา
อื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในสาขาที่สัมพันธ์กัน
3) รั บ ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี เพื่อ ศึ ก ษาปริ ญ ญาที่ ส อง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยมี
คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
หมวด 11 การศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี
2.3 ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จัดระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
นักศึ กษาที่เ คยหรือ กาลั งศึ กษาในหลัก สูต รที่เ ทีย บเท่ า จากสถาบัน อุด มศึก ษาที่ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิต เข้าศึกษาในหลักสูตรได้ รวมทั้ง รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 9
การลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบัน และหมวด 10 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตรปกติ 133 หน่วยกิต (แผนการศึกษาแบบปกติ)
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ แผนการศึกษาแบบปกติ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
97
(1) กลุ่มวิชาแกน
50
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
6
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
3
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
3
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 38 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
12
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
26
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
47
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ
44
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3) หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.3 รายวิชา
1) รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก นาหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
70xxxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
71xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
72xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
73xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
74xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
xx9xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
xxx2xx
หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม
3.4 รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
700105
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
700106
จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Mind)
700107
ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
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(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
รหัสวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700201
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
700202
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
700203
พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
700204
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
700205
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
700206
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
700207
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
700208
จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
700209
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
700210
นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship)
700211
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Environmental and Sustainable Development)
(3) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม ภาษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
700301

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
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700302
700303
700304
700305
700306
700307
700308
700309
700310
700311
700312
700313
700314
700315

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English )
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication)
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills )
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Thai Language for Creative Media Communication)
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(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700401
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
700402
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
700403
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
700404
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
700405
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
3(2-2-5)
(Information Technology for Office Productivity)
700406
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
700407
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
700408
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
700409
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
700410
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Technology and Innovation Management)
700411
ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(AI and Data Science for Business)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 97 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาแกน จานวน 50 หน่วยกิต ดังนี้
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 12 หน่วยกิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
710111
710112

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิขาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
710113
ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-2-5)
(General Physics )
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
710114
เคมีทั่วไป
3(2-3-5)
(General Chemistry)
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จานวน 38 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
710201
710202

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics, Static)
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710203
710204

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)

3(3-0-6)
3(2-3-5)

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 26 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
712101
712102
712103
712104
712105
712106
712107
712108
712109
712110
712111

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Electronics 1)
1(0-3-1)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Electronics Laboratory 1)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
3(3-0-6)
(Digital Circuits and Logic Design)
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
1(0-3-1)
(Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Fields)
วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
(Electric Circuits 1)
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1
1(0-3-1)
(Electric Circuits Laboratory 1)
วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
(Electric Circuits 2)
ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control Systems)
ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
(Control Systems Laboratory)
วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Profession)
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712112

การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Practice)

1(180ชั่วโมง)

(3) กลุ่มวิชาเพาะด้าน จานวน 47 หน่วยกิต ดังนี้
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ จานวน 44 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
712201
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
712202
ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
712203
ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
(Microcontroller)
712204
ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1(0-3-1)
(Microcontroller Laboratory)
712205
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
712206
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
1(0-3-1)
(Power Electronics Laboratory)
712207
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
712208
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-1)
(Electrical Engineering Project 1)
712209
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(0-6-2)
(Electrical Engineering Project 2)
712301
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
(Electrical Machines 1)
712302
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
1(0-3-1)
(Electrical Machines Laboratory 1)
712303
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
(Electrical Machines 2)
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712304

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
1(0-3-1)
(Electrical Machines Laboratory 2)
712305
การส่งและจาหน่ายกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Power Transmission and Distribution)
712306
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
(High Voltage Engineering)
712307
ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Electrical Power System)
712308
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Power System Protection )
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)
712309
(Power Plants and Substations)
712314
การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก จานวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอน
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
712310
712311
712312
712313
712315
712316
712317

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Drives)
วิศวกรรมส่องสว่าง
3(3-0-6)
(Illumination Engineering)
พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Materials)
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
(Selected Topic in Electrical Power Engineering)
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Vehicles)
การบริหารจัดการโครงการทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Project Management)
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712318
712319
712320

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Safety)
ระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical and Renewable Energy System)
อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
(Internet of Things)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) จานวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
7001XX
700301
700407
710113
710201

รหัส
7002XX
700303
7004xx
710111
710114

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์ทั่วไป
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
15(X-X-X)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
3(X-X-X)
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
เคมีทั่วไป
3(2-3-5)
รวม 15(X-X-X)

วิชาบังคับก่อน

วิชาบังคับก่อน
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

700304
710112
710202
710204
712107
712107
712111

การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
กลศาสตร์วิศวกรรมภาสถิตยศาสตร์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วงจรไฟฟ้า 1
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1
วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน
ผ่านการศึกษา วิชา 710101
ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 710104
ผ่านการศึกษา วิชา 710101
ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712106

รวม 19(17-6-36)

รหัส
7003xx
710203
712101
712102
712103
712104
712105

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712101
วิศวกรรม 1
การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
3(3-0-6)
วงจรตรรกะ
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจร
1(0-3-1)
ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712103
ตรรกะ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 710106
รวม 17(15-6-32)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
รหัส
712108
712201
712202
712203
712204
712301
712302
712314

รหัส
7002xx
712109
712110
712205
712206

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน
วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 712106
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 712106
ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัด
1(0-3-1) ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712201
ทางไฟฟ้า
ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 712103
ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1(0-3-1) ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712203
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 712106
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
1(0-3-1) ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712301
การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
รวม 18(15-9-33)
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
ระบบควบคุม
3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 712108
ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1) ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712109
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 712101
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
1(0-3-1) ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712205

712303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
712304 ปฏิบตั ิการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
712305 การส่งและจาหน่ายกาลังไฟฟ้า

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

3(3-0-6)
รวม 18(15-9-33)

ผ่านการศึกษา วิชา 712301
ผ่านการศึกษาวิชา 712302 และผ่านการศึกษา
หรือ เรียนควบกับวิชา 712303
-

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
712112 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1(180 ชม.)
รวม 1(180 ชม.)

วิชาบังคับก่อน
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
712207
712208
712307
712309
7123xx
xxxxxx

ชื่อวิชา
การออกแบบระบบไฟฟ้า
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
ระบบไฟฟ้ากาลัง
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16(X-X-X)

วิชาบังคับก่อน

ผ่านการศึกษาวิชา 712305

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
7001xx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
712209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
712306 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
712308 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน
ผ่านการศึกษา วิชา 712208
ผ่านการศึกษา วิชา 712105

3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 712305
3(X-X-X)
รวม 14(X-X-X)

* พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ในปีที่ 4 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง
ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 712112 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (180ชั่วโมง) หน่วยกิต และบังคับ
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน)และ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน)
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี้
- ทั กษะในการปฏิ บั ติ งานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ความเข้ าใจในหลั กการ ความจาเป็ นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
- บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีร ะเบีย บวินัย ตรงเวลา และเข้า ใจวัฒ นธรรมขององค์ก ร ตลอดจนสามารถปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ
สถานประกอบการได้
2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
รายวิ ชาโครงงานวิ ศวกรรมไฟฟ้า ที่กาหนดให้นั กศึกษาต้อ งลงทะเบี ยนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1
(712208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1) และภาคการศึกษาที่ 2 (712209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2) ของ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม โครงงาน (จ านวนนั ก ศึ ก ษาต่ อ กลุ่ ม ขึ้ น กั บ ระเบี ย บของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์) จะต้องสรรหาหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงาน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า วางแผนดาเนินโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ ทาการศึ กษาทดลองและพั ฒนาโครงงานวิศ วกรรมไฟฟ้าตามหัวข้อที่ไ ด้เสนอ เพื่อให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นาเสนอผลการดาเนินงานโครงการวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมจัดทาปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
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5. คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษานาเสนอโครงงานวิศวกรรมเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการสอบ ซึ่งเป็นกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบให้ดาเนินการ โดยหัวข้อโครงงานที่เสนออาจเป็นแนวการศึกษา
แก้ไข และออกแบบทางวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ซึ่งสามารถขยายผลเป็น
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตต่อไปได้ นักศึกษาจะต้องนาเสนอผลการศึกษาและตอบคาถามต่อ
หน้ากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ พร้อมทั้งจัดทาปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบส่งตามกาหนดเวลา
1) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรม จะได้รับการฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
- สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อประยุกต์ได้จริงในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
- สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ
- สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
- มีทักษะในการออกแบบ หรือทักษะการวิจัย
- สามารถสื่อสารและนาเสนอความคิด พร้อมทั้งตอบคาถาม
2) ช่วงเวลา
กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
3) จานวนหน่วยกิต
รายวิชา 712208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 จานวน 1 หน่วยกิต และรายวิชา 712209 โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 จานวน 2 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต
4) การเตรียมการ
นักศึกษาที่เสนอโครงงานจะได้รับมอบหมายให้รายงานและขอคาปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์
ที่ปรึกษาประจาโครงงานที่จะได้รับการพิจารณาในภาคการศึกษานั้น และดาเนินงานตามข้อกาหนดของ
รายวิชา
5) กระบวนการประเมินผล
นักศึกษานาเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและผู้สนใจ เพื่อประเมินผล
การนาเสนอ เนื้อหารายงาน การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐานความถูกต้องของ
การศึก ษาวิช าการที่นัก ศึก ษาได้รับ จากการทาโครงงาน คะแนนที่อ าจารย์พิจ ารณาจะนามาเฉลี่ย และ
ให้ผลการศึกษา เป็นเกรด A ถึง F
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (Specific Requirement Course )
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Basic Mathematics and Science Course)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Core Course)
710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาค่าอนุพันธ์ และการอินทิเกรตของฟงกชันคาเปนจานวน
จริงและฟงกชันคาเวกเตอร์ของตัวแปรจริง อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การแก้อนุพันธ์เบื้องต้น
และการประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา
Vector algebra in three dimensions; limit, continuity, differentiation and integration of
real- valued and vector- valued functions of a real variable. Introduction to line integrals;
improper integrals; differential equations and its applications.
710112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน
จานวนเชิงซ้อน การอินทิเกรตเชิงเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง 2 ตัวแปร เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและและการประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา
Mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansion
of elementary functions; complex number, 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.
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ (Physics Core Course)
710113 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-5)
(General Physics )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลัง งาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน และวัตถุเกร็ง
สัมพันธภาพ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกและคลื่นกล ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล
องค์ประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าตรงและกระแสสลับ การมองเห็น (เลนส์เว้า – เลนส์นูน) ฟิสิกส์
สมัยใหม่ การประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการปฏิบัติซึ่งมีเนื้อหาที่
สอดคล้องกัน
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; Elements of electromagnetism, D. C. and A. Ccircuit; optics
(concave and convex Iens) modern physics; application of basic physics in engineering studies
and practices which have consistent content.
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี (Chemistry Core Course)
710114 เคมีทั่วไป
3(2-3-5)
(General Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมี
สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน และการปฏิบัติซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน
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 and practices which have consistent content.
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Course)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (Basic Engineering Core Course)
3(2-3-5)
710201 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิ คการเขี ยนตั วอักษรและตั วเลข การเขียนภาพฉายออร์ โธกราฟฟิก การเขี ยนภาพออร์ โธ
กราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและการให้ขนาดความเผื่อ การเขียนภาพตัด วิวช่วยและการ
พัฒนา การเขียนภาพร่างด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและภาพแสดงรายละเอียด การเขียนแบบที่สัมพันธ์
กับสาขาวิชาต่างๆและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerancing; sections; auxiliary views and development; freehand sketches,
detail and assembly drawings, Drawings related to various disciplines and the use of computer
aided drawings
3(3-0-6)
710202 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
(Engineering Mechanics, Static)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 710113 ฟิสิกส์ทั่วไป
ระบบของแรง ผลลั พ ธ์ การสมดุ ล ความฝื ด หลั ก ของงานเสมื อ น เสถี ย รภาพ ของไหลสถิ ต
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัตถุแบบแข็งแกร่งและแบบอนุภาค กฏการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน
งานและพลังงาน แรงดลและการเคลื่อนที่ หรือ Statics : ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน กฎ
ของงานเสมือนและเสถียรภาพ บทนาสู่ภาคพลศาสตร์
Force system; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kinetics of particles
and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy, impulse and momentum;
Statics; Force system; resultant; equilibrium; friction; principle of virtual work and
stability; Introduction to dynamics.
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710203 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่ างโครงสร้ าง สมบั ติต่า ง ๆ ของวัสดุ การบวนการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้งานของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก ๆ เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิคและวัสดุคอมโพสิต สมบัติต่าง ๆ
ทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
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 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ภาษาสาหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สาหรับงานวิศวกรรม
Computer concepts; computer components; Hardware and software interaction;
Current programming language; Programming practices; Digital literacy for engineering tasks
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ( Electrical Engineering Core Courses)
712101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Electronics 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา คุณลักษณะกระแส-แรงดันและความถี่ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา การวิเคราะห์
และการออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายทรานซิสเตอร์ BJT MOS CMOS และ
BiCMOS วงจรขยายโอเปอเรชั่นเนลแอมปลิไฟเออร์และการประยุกต์ใช้งาน ชุดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระสตรง
แนะนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง
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.
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712102 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
1(0-3-1)
(Engineering Electronics Laboratory 1)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 712101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
Experiment corresponding to the 712101 Engineering Electronics 1 course.
712103 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
3(3-0-6)
(Digital Circuits and Logic Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบตัวเลขและรหัส มาตรฐานลอจิกเกทแบบต่าง ๆ วงจรดิจิทัลและไอซีแบบต่างๆ พีชคณิตบูลีน
กระบวนการออกแบบวงจรตรรกะ การลดทอนนิพจน์ของตรรกะ การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน การออกแบบ
วงจรซีเควนเชียล วงจรซิงโครนัสและอะซิง โครนัส ฟลิบฟลอป วงจรแลตช์ วงจรฐานเวลา วงจรนับและ
รีจิสเตอร์ วงจรแปลงสัญญาณ D/A และ A/D วงจรหน่วยความจาแบบต่าง ๆ ศึกษาวงจร PLA แบบต่างๆ
การประยุกต์วงจรดิจิทัลในงานระบบต่างๆ แนะนาเทคโนโลยีปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
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.
712104 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
1(0-3-1)
(Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712103 การออกแบบวงจรดิจิทัล
และวงจรตรรกะ
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 712103 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
Experiment corresponding to the 712103 Digital Circuits and Logic Design Laboratory
course.
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712105 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Fields)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710113 ฟิสิกส์ทั่วไป
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนาและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟ้า กระแสพาและกระแสนา ความต้านทาน
สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์
แนะนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง
Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and
conduction currents; resistance ; magnetostatic fields; magnetic materials; inductance ; timevarying electromagnetic fields; Maxwell’ s equations; introduction to related modern
technology.
712106 วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
(Electric Circuits 1)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์โนดและเมช ทฤษฎีบทวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน ความ
เหนี่ยวนา และความจุไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่ง และวงจรไฟฟ้าอันดับสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจร
กาลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส และการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ การจาลองวงจรไฟฟ้าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Circuit elements ; node and mesh analysis; circuit theorems ; resistance, inductance,
and capacitance; first and second order circuits ; phasor diagram, AC power circuits, threephase systems ; power factor correction ; circuit simulation by computer program.
712107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuits Laboratory 1)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712106 วงจรไฟฟ้า 1
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 712106 วงจรไฟฟ้า 1
Experiment corresponding to the 712106 Electric Circuits 1 course.

1(0-3-1)
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712108 วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
(Electric Circuits 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 712106 วงจรไฟฟ้า 1
ผลตอบสนองเชิงความถี่ แฟกเตอร์คุณภาพและแบนวิดท์ วงจรเรโซแนนซ์ วงจรกรอง R-C วงจร 2 พอร์ต
และพารามิเตอร์ Z , Y, h, ABCD , T การประยุกต์อนุกรมฟูริเยร์เพื่อวิเคราะห์วงจรที่มีแหล่งกาเนิดแบบไม่เป็น
ไซนูซอยด์ การประยุกต์การแปลงลาปลาซเพื่อ วิเคราะห์ ผลตอบสนองของวงจร R-L-C แบบจาลองตัวแปร
สถานะและการหาผลเฉลย ฟังก์ชัน ถ่ายโอนและการหาค่าโพล-ซีโร การสัง เคราะห์โครงข่ายเบื้องต้น การ
จาลองวงจรไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Frequency responses; quality factor and bandwidth ;resonance circuits ; R-C filters; 2port 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; StateVariable model and response of linear circuits; transfer function and pole- zero; basic circuit
synthesis; circuit simulation by computer program.
712109 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 712108 วงจรไฟฟ้า 2
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟัง ก์ชันถ่ายโอน แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจาลองทางพลวัตและผลตอบสนองเชิงพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่ง
และระบบอันดับสอง การควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด การควบคุมป้อนกลับและความไวของระบบ
แบบชนิดของการควบคุมป้อนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขเสถียรภาพของระบบ ระเบียบวิธีการตรวจสอบ
เสถียรภาพ การจาลองระบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัญญาณและระบบ
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, Signals and Systems
712110 ปฏิบัติการระบบควบคุม
(Control Systems Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712109 ระบบควบคุม
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 712109 ระบบควบคุม
Experiment aorresponding to the 712109 Control system course.

1(0-3-1)
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712111 วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเลือกประกอบอาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า หน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรไฟฟ้า ต่าง ๆ
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอัตราดอกเบี้ย วิเคราะห์ผลตอบแทนและการลงทุน
วิศวกรกับงานบริหารอุตสาหกรรมจรรยาบรรณของวิศวกร การคานวณโหลด ในมาตรฐานการติดตั้ง การ
คานวณวงจรย่อย การคิดค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆ แนะนาเทคโนโลยีใช้ง านปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกั บ
วิศวกรรมไฟฟ้าและ เทคโนโลยีการสื่อสาร
Electrical Engineering Career Selection, Duties and Responsibilities of Various
Electrical Engineers, Electrical Engineering Problem Solving, Economics, Interest Rate
Engineering, Return and Investment Analysis, Engineers and Industrial Management Jobs,
Engineer Code of Conduct, Words Load calculations in installation standards, sub- circuit
calculations, various types of electric charge calculations, Current application technology
introductions in relation to electrical engineering and Communication Technology
712112 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1(180ชั่วโมง)
(Electrical Engineering Practice)
วิชาบังคับก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของหน่วยกิต
ตลอดทั้งหลักสูตรหรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การฝึกงานในสาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เกี่ยวข้ อง ในสถานประกอบการเอกชน หน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นเวลาอย่างน้อย 180 ชั่วโมง ทั้งนี้นักศึกษาต้องได้เกรดเป็น S
Internships in electrical engineering or related fields. In private establishments
Government agencies or state enterprises for at least 1 8 0 hours, To pass this course, the
students must obtain a grade of S.
กลุ่มวิชาเพาะด้าน (specialization group)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (Specialized subjects - compulsory)
712201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712106 วงจรไฟฟ้า 1
หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า การจาแนกเครื่องมือวัดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด
การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบแอนะล็อกและ
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ดิจิทัล การวัดกาลังไฟฟ้า ตัวประกอบกาลัง และการวัดพลัง งานไฟฟ้า การวัดค่าความต้านทาน ค่าความ
เหนี่ยวนาและค่าความจุไฟฟ้า การวัดความถี่และคาบเวลา สัญญาณรบกวนและทรานสดิวเซอร์ การสอบ
เทียบเครื่องมือวัดให้ตรงตามมาตรฐาน แนะนาเทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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.
712202 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 712201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Experiment corresponding to the 712201 Electrical Instruments and Measurements course.
712203 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
(Microcontroller )
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา วิชา 712103 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคาสั่ง ภาษาแอสแซมบลี หรือ ภาษาซีของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมหน่วงเวลา การเขียนโปรแกรมอินเทอร์รัปต์ หน่วยอินพุต -เอาต์พุต
การสื่อสารข้อมูลแบบขนาน แบบ I2C อื่นๆ การเชื่อมต่อระบบด้วยสัญญาณแอนะล็อกและสัญ ญาณดิ จิทัล
การประยุกต์ใช้ในระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ากาลัง เช่น การวัดแรงดันและกระแสในระบบไฟฟ้ากาลัง การควบคุม
การทางานของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเรียงลาดับ การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมความเข้มแสง
ของหลอดไฟฟ้า เป็นต้น แนะนาเทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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.
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712204 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1(0-3-1)
(Microcontroller Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712203 ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 712203 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Experiment corresponding to the 712203 Microcontroller course.
712205 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 712101 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
ลักษณะคุณสมบัติข องอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์กาลัง หลักการของคอนเวอร์เตอร์กาลังแบบต่างๆ
เอซี- ดีซีค อนเวอร์เ ตอร์ ดี ซ ี- ดีซีค อนเวอร์เ ตอร์ เอซี- เอซีคอนเวอร์เ ตอร์ ดี ซี- เอซีค อนเวอร์เ ตอร์ แนะน า
เทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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.
712206 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
1(0-3-1)
(Power Electronics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712205 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 712205 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Experiment according to the 712205 Power Electronics course.
712207 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Systems Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า รหัสและมาตรฐาน ผังการจ่ายกาลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล รางเดินสายไฟฟ้า บริภัณฑ์และเครื่องสาเร็จ การคานวณภาระโหลด การปรับปรุงตัวประกอบ
กาลังและการออกแบบวงจรกลุ่มตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสงสว่างและวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบ
วงจรมอเตอร์ ตารางโหลด ตารางสายป้อนและตารางหลัก ระบบกาลังฉุกเฉิน การคานวณกระแสลัดวงจร
ระบบการต่อสายลงดินสาหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า แนะนาเทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อพึงปฏิบัติ
มาตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ้า
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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 Code of Practice, standards and safety in electrical design and installation.
712208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-1)
(Electrical Engineering Project 1)
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบหน่วยกิตได้เท่ากับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
นักศึกษาร่วมกลุ่ม 3-5 คนในแต่ละกลุ่มโครงงาน หรือเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยใน
แต่ละกลุ่มเกรดอาจจะได้รับเกรดเดียวหรือได้รับเกรดแยกแต่ละบุคคลก็ได้ นักศึกษาจะต้องสรรหาอาจารย์ที่
ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน จากนั้นกลุ่มนักศึกษาจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน
ศึกษาความรู้ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ศึกษาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง สืบค้นภูมิหลังของงานที่เกี่ยวข้อง
กับโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ทาการวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้ รั บ เมื่ อ โครงงานส าเร็ จ และจะต้ อ งท ารายงานความคื บ หน้ า ของโครงงานตามแบบที่ ท างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กาหนด
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.
712209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(0-6-2)
(Electrical Engineering Project 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 712208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
ท าการศึ ก ษาทดลองและพั ฒ นาโครงงานตามหั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ เ สนอไว้ ใ นวิ ช า 712208 โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และจะต้องจัดส่งปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เมื่อจบ
ภาคการศึกษา(รูปแบบและจานวนเล่มให้ดูจากคู่มือการจัดทาโครงงานวิศวกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์)
แนะนาการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรของผลงานนักศึกษาที่เป็นนวัตกรรม
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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).
712301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
(Electrical Machines 1)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 712106 วงจรไฟฟ้า 1
วงจรแม่เหล็ก หลักการแปรสภาพพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจร
แม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 1 เฟสและแบบ 3 เฟส หลัก การเครื่อ งจักรกลหมุ น เครื่องจั กรกลไฟฟ้ า
กระแสตรงและการควบคุมความเร็ว แนะนาเทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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 and speed control, the present technology in the related application
.
712302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
1(0-3-1)
(Electrical Machines Laboratory 1)
วิชาบังคับก่อน :ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 712301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Experiment corresponding to the 712301 Electrical Machines 1 course.
712303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
(Electrical Machines 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 712301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า กระแสสลั บ เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า แบบซิ ง โครนั ส เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า แบบ
เหนี่ยวนา1เฟสและ 3 เฟส การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า และการควบคุมความเร็ว แนะนาเทคโนโลยีใช้งาน
ปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
AC machines construction; synchronous machines; single phase and three phase
induction machines; protection of machines and speed control ; the present technology in
the related application.
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712304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
1(0-3-0)
(Electrical Machines Laboratory 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือ เรียนควบกับวิชา 712303 เครื่องจักรไฟฟ้า 2
ปฏิบัติการทดลองซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 712303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
Experiment according to the 712303 Electrical Machines 2 course.
712305 การส่งและจาหน่ายกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Power Transmission and Distribution)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานและสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้ากาลัง วงจรของการส่งและจาหน่ายกาลังไฟฟ้า การเขียน
ไดอะแกรมเส้นเดียว อิมพีแดนซ์และรีแอคแตนซ์ไดอะแกรม คุณลักษณะของโหลดและการคานวณ ชนิดของ
สายเคเบิลที่ใช้ในระบบส่งและจ่ายกาลังไฟฟ้า การออกแบบสายส่งเบื้องต้น การส่งและจาหน่ายกาลังไฟฟ้าที่
ทันสมัย
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
712306 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
(High Voltage Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 712105 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าสูงเกินในระบบกาลัง การสร้างแรงดันไฟฟ้าสูง สาหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด
แรงดันไฟฟ้าสูง เทคนิคการวัดความเครียดสนามไฟฟ้าและความเป็นฉนวน การเบรกดาวน์ของแก๊ส ค่าไดอิ
เล็กทของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง การป้องกันฟ้าผ่า การโคออร์ดิเนตชั่นของฉนวน
แนะนาเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปัจจุบัน
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.
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712307 ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Electrical Power System )
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 712305 การส่งและจาหน่ายกาลังไฟฟ้า
โครงสร้างระบบไฟฟ้ ากาลัง วงจรกาลัง ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบเปอร์ยูนิต คุณสมบัติและวงจร
สมมูลย์ ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าคุณสมบัติและวงจรสมมูลย์ของหม้อแปลงกาลัง พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้า
และวงจรเทียบเคียง (ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) พารามิเตอร์ของสายเคเบิลและวงจรเทียบเคียง การคานวณ
โหลดโฟลว์เบื้องต้น การคานวณฟอลต์เบื้องต้นและ แนะนาเทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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.
712308 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Power system Protection)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 712305 การส่งและจาหน่ายกาลังไฟฟ้า
หลักพื้นฐานการปฏิบัติการของการป้องกัน หม้อแปลงเครื่องวัดไฟฟ้าและทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์
ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและการป้องกันฟอลต์ลงดิน การป้องกันโดยใช้รีเลย์ผลต่าง
การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยไพลอตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์ การป้องกัน
หม้อแปลง การป้องกันเครื่องกาเนิดไฟฟ้า การป้องกันในขอบเขตของบัส แนะนาอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิตัล
สมัยใหม่ และ แนะนาเทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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.
712309 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)
(Power Plants and Substations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทานายสภาวการณ์โหลด โรงจักรกาลังแบบดีเซล โรงจักรพลังงานไอน้า โรงจักรกังหัน-แก๊ส
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย การออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อย
การป้องกันฟ้าผ่าในโรงไฟฟ้าย่อย ระบบการต่อสายลงดิน แนะนาเทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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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.
712314 การจัดการพลังงาน
(Energy Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาระบบการจัดการพลังงานที่ใช้งานในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวง และประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเนื้อหาอย่าง
น้อยประกอบด้วย สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน กฎหมายด้านการจัดการและ
อนุรักษ์พลัง งาน ขั้นตอนการจัดการพลังงาน คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลัง งาน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เกณฑ์ การตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและกรณีศึกษา รวมทั้งแนวทางการอนุรักษ์
พลังงาน และการกักเก็บพลังงาน
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 and Energy Storage
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (Specialized subject groups- choice)
712310 ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Drives)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712205 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
อุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า คุณสมบัติของโหลดแต่ละประเภทขอบเขตการทางานของ
ระบบ ขับเคลื่อน หลักการเบรคของมอเตอร์การส่งกาลังและขนาดพิกัดลักษณะสมบัติของแรงบิดต่อความเร็ว
รอบของมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนของวงจรมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับ ระบบขั บ เคลื่ อ นแบบเซอร์
โวการประยุกต์ระบบขับเคลื่อนในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และแนะนาเทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
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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.
712311 วิศวกรรมส่องสว่าง
3(3-0-6)
(Illumination Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริมาณการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงสว่าง การวัดแสงสว่าง การแผ่รังสีจากวัตถุร้อนจาก
การถ่ายประจุไฟฟ้าในก๊าซและจากฟอสเฟอร์ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง หลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น
หลอดไฟแบบมีไส้ หลอดฟูออเรสเซน และหลอดไฟความสว่างสูง การออกแบบจานวนโคมไฟภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร แนะนาเทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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.
712312 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาระบบกาเนิดพลังงานต่างๆ และแหล่งกาเนิดพลังงานทดแทนต่างๆ และเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม พลังงานจากคลื่น พลังงานจากชีวมวล พลังงานจาก
ใต้พิภพ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากขยะ พลังงานจากเซลเชื้อเพลิง แหล่งเก็บสะสมพลัง งาน
มาตรฐานและการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่างๆเข้ากับระบบไฟฟ้า กฎหมายข้อบังคับและ
นโยบายของพลังงานทดแทนรวมทั้งมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ และแนะนาเทคโนโลยี ใช้งานปัจจุบันในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
Introduction to energy systems and renewable energy resources; potential of
renewable resources; difference of conventional and renewable energy technologies;
renewable technologies such as solar, wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid
waste, wave energy, fuel cell; energy storages; laws, regulations, and policies of renewable
energy; economics aspects ; the present technology in the related application.
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712313 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างของวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ คุณสมบัติทาง
แสงของวัสดุ ตัวนาไฟฟ้า แนะนาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา ตัวนายิ่งยวด ไดอิเลคตริกของของแข็ง ของเหลว
และของก๊าซ การประยุกต์ใช้วัสดุในอุปกรณ์ทางไฟฟ้ากาลัง แนะนาเทคโนโลยีใช้ ง านปัจจุบันในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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.
712315 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Electrical Power Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อเรื่องที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบ ระบบไฟฟ้ากาลัง งานวิจัย หรือ นวัตกรรมทาง
สาขาไฟฟ้า แนะนาเทคโนโลยีใช้งานปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
Modern technology issues in design and procedure of design procedure of power
system ; the research or the innovation in the electrical engineering field ; the present
technology in the related application.
712316 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Vehicles)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ชนิด แบบจาลองและการนาไปใช้ของแหล่งกักเก็บพลังงาน เช่น
แบตเตอรี่ไฮโดรเจน เป็นต้น ระบบประจุไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า การออกแบบ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น
Types of electric vehicles; models and energy storage of electric vehicles such as
batteries and Hydrogen, etc.; charging and driving systems of electric vehicles; introduction to
electric vehicle
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712317 การบริหารจัดการโครงการทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมของการบริหารโครงการทางไฟฟ้า ความหมายโครงการทางไฟฟ้า ความสาคัญและความจาเป็น
ของการจัดการโครงการทางไฟฟ้า คุณลักษณะของโครงการทางไฟฟ้าวงจรโครงการทางไฟฟ้า โครงสร้างหลักของ
การบริหารโครงการทางไฟฟ้า การกาหนดแนวคิดและข้อกาหนดโครงการทางไฟฟ้า การศึกษาความเป็นไปได้
และการวิเคราะห์โครงการทางไฟฟ้า การวางแผนและการกาหนดกลยุทธ์ การควบคุมและประเมินผลโครงการ
ทางไฟฟ้า และกรณีศึกษาสาหรับการจัดการโครงการทางไฟฟ้า
Overview of electrical project management; electrical project definition; the
importance and necessity of Electrical Project Management; characteristics of electrical
project; electrical project circuit; the main structure of electrical project management;
conceptualization and electrical project requirements; feasibility studies and analysis of
electrical project; planning and strategy; control and evaluation of electrical project; case
studies for electrical project management.
712318 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Safety)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 712106 วงจรไฟฟ้า 1
การตรวจวัดความอันตรายและความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้า
และความเสียหายที่เกิดขึ้น ไฟฟ้าดูด แรงดันย่างก้าวและสัมผัส การถ่ายเทของประจุไฟฟ้าสถิต ประกายไฟ
จากการอาร์คทางไฟฟ้าและการป้องกัน การปลดวงจรทางไฟฟ้า การต่อลงดินการต่อประสานและการป้องกัน
การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร การแนะนาด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า และอุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัยในการทางานทางไฟฟ้า สาหรับระบบแรงดันต่าและแรงดันสูงความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ในที่ทางาน
Hazard detection and electrical safety; causes of electrical accidents and damage
result ; electric shock; step voltage and touch voltage; electrostatic transfer; sparks from
electrical arc and protection; electrical circuit disconnection; earthing, grounding; coordination and protection; electrical safety test; circuit protection device; Introduction to
electrical safety and electrical work safety protection devices for low-voltage and high-voltage
systems, workplace electrical safety
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712319 ระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical and Renewable Energy System)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับวิชา 712307 ระบบไฟฟ้ากาลัง
การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน เทคโนโลยีและความคุ้มค่าในการเลือกใช้ กฎหมาย
และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบต่างๆ กระบวนการการทดสอบ
การเริ่มเดินเครื่องมาตรการความปลอดภัย การป้องกัน และการบารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน
Generation system design of renewable energy power; technology and cost-effective;
laws and regulations related to the organization of renewable energy generation systems;
testing process; startup of the power generation system; safety measures, protection and
maintenance of renewable energy generation.
712320 อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
(Internet of Thinks)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรค การประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและเครื่องมือ การออกแบบในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์กับองค์กร รวมถึงข้อควรพิจารณาในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
รูปแบบการสื่อสารและผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม IoT
The meaning of the internet of things; opportunities; challenges; obstacles;
application of related technology; logical and physical design; creating and deploying includes
considerations regarding security and privacy; communication and IoT platform provider.
หมายเหตุ ผ่านการศึ กษา หมายถึง นั กศึ กษาได้ ลงทะเบี ยนเรี ยนและได้ ผลการสอบในรายวิ ชานั้นๆ ไม่รวม
นักศึกษาเพิกถอนโดยได้รับการอนุมัติ (W) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้
คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2564
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2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน
พ.ศ.2565
3. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28
เมษายน พ.ศ.2565
4. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ในปี พ.ศ.2567 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
1. วิศวกรเครื่องกล สามารถให้คาปรึกษา ออกแบบและคานวณ วางแผน ควบคุมการสร้างและการผลิต
การตรวจสอบ อานวยการใช้และซ่อมบารุงงานระบบกลไก ระบบอุณหพลศาสตร์ และระบบควบคุมเครื่องจักรกล
ในอาคารและอุตสาหกรรม และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีพลังงานวิศวกรรมยานยนต์
และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร และวิศวกรรมการผลิต
3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้กาหนดให้นักศึกษาที่เข้าเรียนจะต้องได้
เรียนรู้ในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อให้นั กศึกษาได้มีการเพิ่มพูนความรู้และปรับ
กระบวนการความคิดให้สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกันจะต้องได้เรียนรู้ในกลุ่มวิ ชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นมนุษย์และการปรับตัวให้อยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบัน
โดยสาขาวิชาได้มีการประสานงานร่วมกับคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในรายวิชาพื้นฐาน
ดังกล่าว ดังนี้
9.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
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- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
9.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตรให้กับสาขาวิชาหรือคณะอื่น เพื่อเรียน
ในหมวดวิชาเฉพาะหรือหมวดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย
9.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีประธานหลักสูตร และหัวหน้าสาขา เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักและการดาเนินงานทางวิชาการจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ.2559

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง มีความรู้และ
ความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับต่างๆ ที่สูงขึ้น มีทักษะและมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม
2. ความสาคัญ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น
งานทางด้านวิศวกรรมทางความร้อน งานด้านการอนุรักษ์พลังงาน งานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และ
งานวางแผนและควบคุมการผลิต
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2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานและความพร้อมที่จะไปศึกษาต่ อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาต่างๆ
นอกจากนั้น ยังสามารถที่จะท างานวิจัย รวมถึงน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสอดคล้อง
กับความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. เพื่อสนองความต้องการของผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มีศักยภาพให้มีโอกาสศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
5. เพื่อสนองนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐที่จะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมสาหรับการจัดการศึกษา
ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเอกชนมีความพร้อม
6. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสอนรู้ให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโลกยุคสื่อสาร
ข้อมูลไร้พรมแดน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
8. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้บัณฑิต ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม และ จริยะธรรม สามารถ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่อย่างเพียงพออย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
4. อัตลักษณ์
“บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี”

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่ง ออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุง พ.ศ 2554 เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ 2558 และข้อบัง คับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี -
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1
: เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2
: เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน
: เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม
วัน - เวลาในราชการ : วันอังคาร - เสาร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
วัน - เวลานอกราชการ : วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) รับผู้สาเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาช่ างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและ
ประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิค
การหล่อ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคนิคการทา
ต้นแบบ สาหรับสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2) รับผู้สาเร็จการศึกษาระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.) หรือเทียบเท่าโดยการเทียบ
โอนหน่วยกิตในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและ
ประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิค
การหล่อ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสิ่ง ทอ เทคนิคการท า
ต้นแบบ สาหรับสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
3) รับผู้ส าเร็จการศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี เพื่อศึกษาปริญ ญาที่สอง ระดับปริญ ญาตรี โดยมี
คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
2.3 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสภาวิชาชีพ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2559
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3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
135
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
6
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
2) หมวดวิชาเฉพาะ
99
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
12
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
6
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
3
3
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
33
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
12
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
21
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (วิชาเอกบังคับ)
45
(4) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก)
9
3) หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี
6
3.3 รายวิชา
1) รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก นาหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
70xxxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
71xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
72xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
73xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
74xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
ตัวเลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx1xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
xx9xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุม่ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
4) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล (วิชาเอกบังคับ)
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล (วิชาเอกเลือก)
ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม
3.4 รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)

547

700104

สุนทรียภาพของชีวิต
(Aesthetis of Life)
700105
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
(Analytical and Creative Thinking)
700106
จิตสาธารณะ
(Public Mind)
700107
ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence)
700105
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
(Analytical and Creative Thinking)
700106
จิตสาธารณะ
(Public Mind)
700107
ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence)
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
700201
700202
700203
700204
700205
700206
700207

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

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society )
พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
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700208
700209
700210
700211

จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology)
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
(FinancialLiteracy)
นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
(Innovation and Entrepreneurship)
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental and Sustainable Development)

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

(3) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จานวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
700303
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700302
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
700304
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
700305
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication)
700306
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
700307
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
700308
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
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700309

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
700310
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
700311
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
700312
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
700313
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
700314
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
700315
ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Thai Language for Creative Media Communication)
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
จานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700407
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700401
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
700402
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
700403
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
700404
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
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700405
700406
700408
700409
700410
700411

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
(Information Technology for Office Productivity)
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
(General Mathematics and Statistics)
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
สารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digital Business)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Management)
ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
(AI and Data Science for Busin

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จานวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
710111
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
710112
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
710113
ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-5)
(General Physics)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
710114
เคมีทั่วไป
3(2-3-5)
(General Chemistry)
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(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จานวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
710201
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
710202
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics, Static)
710203
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
710204
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล จานวน 21 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
714101
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics, Dynamic)
714102
กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
714103
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
714104
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
714105
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 2)
714106
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
714107
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
2(1-3-3)
(Mechanical Engineering Drawing)
714108
การฝึกฝีมือช่าง
1(0-3-3)
(Workshop Practices)
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714109

การฝึกงานทางวิศวกรรม
1(0-240-0)
(Engineering Practices)
714110
เธอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม(วิชาเอกบังคับ) จานวน 45 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
714201
การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
714202
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Numerical Method for Engineers)
714203
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
714204
การทาความเย็น
3(3-0-6)
(Refrigeration)
714205
วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
714206
การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
714207
การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
714208
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
714209
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
(Design of Machine Element 1)
714210
การวัดทางวิศวกรรมและระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Engineering Measurements and Digital Control Systems)
714211
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
714212
การบริหารและความปลอดภัยในงานวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)
(Management and Safety for Mechanical Engineering)
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714213
714214
714215
714216

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Project 1)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-6)
(Mechanical Engineering Project 2)
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
(Design of Machine Element 2)
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-5)
(Computer Aided Engineering for Mechanical Engineering)

(4) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก) จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
714301
การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
714302
การออกแบบระบบความร้อน
3(3-0-6)
(Thermal System Design)
714303
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Exchanger Design)
714304
การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
3(2-3-5)
(Hydraulics and Pneumatic Control)
714305
วิทยาการหุ่นยนต์
3(2-3-5)
(Robotics)
714306
การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ
3(2-3-5)
(Programmable Logic Control and Automation)
714307
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-5)
(Internet of Things for Mechanical Engineering)
714308
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3(2-3-5)
(Modern Automotive Engineering)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาที่สนใจ และเปิดสอนในคณะต่างๆ
ในระดับปริญญาตรี ภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
700301
700407
7004XX
710113
710204
710201

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ทั่วไป
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เขียนแบบวิศวกรรม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
รวม 18(X-X-X)

วิชาบังคับก่อน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
700303
710111
710114

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
เคมีทั่วไป

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน

710202

กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์

3(3-0-6)

ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710113
ฟิสิกส์ทั่วไป

710203
714108

วัสดุวิศวกรรม
การฝึกฝีมือช่าง

3(3-0-6)
1(0-3-3)
รวม 16(14-6-32)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
7002XX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
7003XX กลุม่ วิชาภาษา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(X-X-X)

710112

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

714101

กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์

3(3-0-6)

714107

เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

2(1-3-3)

714110

เธอร์โมไดนามิกส์
รวม

วิชาบังคับก่อน

ผ่านการศึกษาวิชา710111
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ผ่านการศึกษาวิชา 710202
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
ผ่านการศึกษาวิชา 710201
เขียนแบบวิศวกรรม

3(3-0-6)
17(X-X-X)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
7001XX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
7003XX กลุม่ วิชาภาษา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน

714102

กลศาสตร์วัสดุ

3(3-0-6)

ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714101
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์

714103
714106
714210

กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
การวัดทางวิศวกรรมและระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
รวม 18(18-0-36)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
714104

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1

714201

การถ่ายเทความร้อน

หน่วยกิต
1(0-3-3)
3(3-0-6)

714202

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร

3(3-0-6)

714208

กลศาสตร์เครื่องจักรกล

3(3-0-6)

714212
714216
714XXX

วิชาบังคับก่อน
ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา714110
เธอร์โมไดนามิกส์
ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710112
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ผ่านการศึกษาวิชา 714101
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์

การบริหารและความปลอดภัยในงาน
3(3-0-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทาง
3(2-3-5)
วิศวกรรมเครื่องกล
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(X-X-X)
รวม 19(X-X-X)
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน
ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714104
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714110
เธอร์โมไดนามิกส์
ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714110
เธอร์โมไดนามิกส์
ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714102
กลศาสตร์วัสดุ
ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา คณิตศาสตร์ 710112
มวิศวกรร 2 และ วิชา 714101 กลศาสตร์วิศวกรรม
ภาคพลศาสตร์

714105

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2

1(0-3-3)

714203

เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

3(3-0-6)

714204

การทาความเย็น

3(3-0-6)

714209

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1

3(3-0-6)

714211

การควบคุมอัตโนมัติ

3(3-0-6)

714XXX

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(X-X-X)
รวม 16(X-X-X)
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รหัส
714109

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฝึกงานทางวิศวกรรม
1(0-240-0)
รวม 1(0-240-0)

วิชาบังคับก่อน

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

714205

วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง

หน่วยกิต
3(3-0-6)

714206

การปรับอากาศ

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

714207

การสั่นสะเทือนทางกล

714213

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1

714215

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2

714XXX

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล

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

วิชาบังคับก่อน
ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา
714201 การถ่ายเทความร้อน
ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา
714204 การทาความเย็น
ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 710112 2
และ วิชา 714101
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
ผ่านการศึกษาวิชา 714209
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1

3(X-X-X)
รวม 16(1-6-43(2

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
7001XX
7002XX

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

714214

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2

XXXXXX
XXXXXX

หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-6)

รวม

วิชาบังคับก่อน

ผ่านการศึกษาวิชา 714213
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1

3(X-X-X)
3(X-X-X)
14(X-X-X)
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง
ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 714109 การฝึกงานวิศวกรรม (240 ชั่วโมง) และบังคับให้นักศึกษาทุก คน
ลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วยสัญ ลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน) หรือ
U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน) ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนน
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี้
- ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความเป็นในการเรียนรู้
ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
- บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ สถาน
ประกอบการได้
2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
โครงงานวิศวกรรมเป็นรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 (714213
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1) และภาคการศึกษาที่ 2 (714214 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2) ของปีการศึกษาที่ 4
นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน (จานวนนักศึกษาต่อกลุ่มขึ้นกั บระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องสรรหา
หัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน ความรู้
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน วางแผนดาเนินโครงงาน พิจารณา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทาการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ได้เสนอ เพื่อให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นาเสนอผลการดาเนินโครงการ พร้อมจัดทาปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะเวลาที่
กาหนดอย่างเคร่งครัด
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5. คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษานาเสนอโครงงานวิศวกรรมเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการสอบ ซึ่งเป็นกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบให้ดาเนินการ โดยหัวข้อโครงงานที่เสนออาจเป็นแนวการศึกษา
แก้ไ ข และออกแบบทางวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล, พลัง งาน หรือ
เครื่องจักรกลเกษตร ที่ซึ่งสามารถขยายผลเป็ นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตต่อไปได้ นักศึกษา
จะต้องนาเสนอผลการศึกษาและตอบคาถามต่อหน้ากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ พร้อมทั้งจัดทาปริญญา
นิพนธ์ตามรูปแบบส่งตามกาหนดเวลา
1) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรม จะได้รับการฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
- สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อประยุกต์ได้จริงในงานวิศวกรรมเครื่องกล
- สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ
- สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
- มีทักษะในการออกแบบ หรือทักษะการวิจัย
- สามารถสื่อสารและนาเสนอความคิด พร้อมทั้งตอบคาถาม
2) ช่วงเวลา
กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
3) จานวนหน่วยกิต
รายวิชา 714213 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 จานวน 1 หน่วยกิต
รายวิชา 714214 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 จานวน 2 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต
4) การเตรียมการ
นักศึกษาที่เสนอโครงงานจะได้รับมอบหมายให้รายงานและขอคาปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาโครงงานที่จะได้รับการพิจารณาในภาคการศึกษานั้น และดาเนินงานตามข้อกาหนดของรายวิชา
5) กระบวนการประเมินผล
นั ก ศึ ก ษานาเสนอโครงานต่ อ กรรมการสอบซึ่ง เป็ น กลุ่ ม อาจารย์ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รและผู้ สนใจ
เพื่ อ ประเมิ นผลการนาเสนอ เนื้อหารายงาน การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐาน
ความถูกต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการทาโครงงาน คะแนนที่อาจารย์พิจารณาจะนามาเฉลี่ย
และให้ผลการศึกษา เป็นเกรด A – F
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาค่าอนุพันธ์ และการอินทิเกรตของฟงกชันคาเปนจานวน
จริงและฟงกชันคาเวกเตอร์ของตัวแปรจริง อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การแก้อ นุพันธ์เบื้องต้น
และการประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา
Vector algebra in three dimensions; limit, continuity, differentiation and integration of
real- valued and vector- valued functions of a real variable. Introduction to line integrals;
improper integrals; differential equations and its applications.
710112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน
จานวนเชิงซ้อน การอินทิเกรตเชิงเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง 2 ตัวแปร เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและและการประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา
Mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansion
of elementary functions; complex number, 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.
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
710113 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-5)
(General Physics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน และวัตถุเกร็ง
สัมพันธภาพ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกและคลื่นกล ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล
องค์ประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การมองเห็น (เลนส์เว้า –
เลนส์นูน) ฟิสิกส์สมัยใหม่ การประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
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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; elements of electromagnetism, A. C. circuit; fundamental
electronics; optics (concave and convex Iens); modern physics; application of basic physics in
engineering studies.
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
710114 เคมีทั่วไป
3(2-3-5)
(General Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมี
สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุตามตาราง
ธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน และการปฏิบัติซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน
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 and practices which have consistent content.
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
710201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธ
กราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและการให้ขนาดความเผื่อ การเขียนภาพตัด วิวช่วยและการพัฒนา
การเขียนภาพร่างด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและภาพแสดงรายละเอียด การเขียนแบบที่สัมพันธ์กั บ
สาขาวิชาต่างๆ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerancing; sections; auxiliary views and development; freehand sketches,
detail and assembly drawings, Drawings related to various disciplines and the use of computer
aided drawings
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710202 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics, Static)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710113 ฟิสิกส์ทั่วไป
ระบบของแรง ผลลั พ ธ์ การสมดุ ล ความฝื ด หลั ก ของงานเสมื อ น เสถี ย รภาพ ของไหลสถิ ต
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัตถุแบบแข็งแกร่งและแบบอนุภาค กฏการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน
งานและพลังงาน แรงดลและการเคลื่อนที่ ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน กฎของงานเสมือนและ
เสถียรภาพ บทนาสู่ภาคพลศาสตร์
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;
Force system; resultant; equilibrium; friction; principle of virtual work and stability; Introduction
to dynamics.
710203 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งโครงสร้ า ง สมบั ต ิ ต ่ า งๆ ของวั ส ดุ กระบวนการผลิ ต และการ
ประยุกต์ใช้งานของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก ๆ เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิคและวัสดุคอมโพสิต สมบัติต่างๆ
ทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
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 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ภาษาสาหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สาหรับงานวิศวกรรม
Computer concepts; computer components; Hardware and software interaction; Current
programming language; Programming practices; Digital literacy for engineering tasks.
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
714101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics, Dynamic)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710202 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
โมเมนท์ความเฉื่อยของมวล กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็งสาหรั บการเคลื่อนที่เชิงระนาบ
สมการการเคลื่อนที่และกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน, กฎของการดลและโมเมนตัม กฎของงานและพลังงาน แรงกระแทก
พื้นฐานการเคลื่อนที่ในระบบ 3 มิติ
Mass moment of inertia, mechanics of particle and rigid body in plane motion,
equation of motion and Newton’ s second law of motion, principle of impulse and
momentum, principle of work and energy, impact, fundamental of space motion.
714102 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
แรงและความเค้ น การทบทวนเกี ่ ย วกั บ วั ส ดุ ท างวิ ศ วกรรม ความสั ม พั น ธ์ ข องความเค้ น และ
ความเครียด ความเค้นในคาน ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นของคาน การบิด การโก่งของเสา
ความเค้นในภาชนะรับแรงดัน วงกลมโมห์และความเค้นผสม กฎของฮุค พลังงานความเครียด เกณฑ์การแตกหัก
การวัดความเค้น
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.
714103 กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของของไหล สมบัติต่าง ๆ ของของไหล ของไหลสถิตย์ สมการโมเมนตัมและ
พลังงานสาหรับปริมาตรควบคุม สมการความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและสภาพความคล้าย
การไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ในสภาวะคงตัว แรงต้านและแรงยก การวัดการไหล เครื่องจักรกลกังหัน
เช่น ปั๊มและกังหัน
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.
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714104 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการด้านกลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม กลศาสตร์ของแข็ง เธอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์
เครื่องจักรกล ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Experimental works in engineering mechanics,engineering materials, solid mechanics,
thermodynamics, mechanics of machinery, and automatic control.
714105 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714104 ปฏิบัติการวิศวกรรม เครื่องกล 1
ปฏิบัติการด้านการถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล การทาความเย็น และระบบปรับอากาศ
การแปลงรูปพลังงาน วิศวกรรมยานยนต์และเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
Experimental works heat transfer, fluid mechanics, refrigeration, air conditioning,
energy conversion, automotive engineering and internal combustion engines.
714106 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานของกระบวนการผลติ การหลอ การขึ้นรูป การเชื่อม ผงโลหะวิทยา การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีร้อน
และเย็น การตัด กลึง ไส เจาะ กัด ขนาดและการท าผิว เรีย บ การวัดและตรวจสอบ ความสัมพันธ ของ
กระบวนการผลิตและวัสดุและคาใชจายในการผลิต
Fundamental of manufacturing processes: foundry, forming, welding, powder
metallurgy, hot and cold forming, cutting, turning, shaping, drilling, milling, and dimension and
surface finishing; measurement and inspection; relationship of materials and manufacturing
processes; and manufacturing costs.
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714107 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
2(1-3-3)
(Mechanical Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710201 เขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ การเขียนแบบชิ้นงานประกอบ การเขียนแบบชิ้นงานเพื่อสั่งผลิต การกาหนด
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปช่วยใน
การเขียนแบบ
3-D drawing, assembly drawing, drawing for producing, definition of the composition
of mechanical engineering drawing using computer aid drawing.
714108 การฝึกฝีมือช่าง
1(0-3-3)
(Workshop Practices)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและการใช้เครื่องมือกลในโรงงาน ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและวินัยการปฏิบัติงาน
ในโรงงาน ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน เช่น งานตะไบ งานตัด งานเจาะ งานไส งานกลึง งานเชื่อมแก๊ส
และไฟฟ้า 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.
714109 การฝึกงานทางวิศวกรรม
1(0-240-0)
(Engineering Practices)
วิชาบังคับก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
ปฏิบัติการฝึกงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆ ของภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวกับงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
Practice in government and private sectors with respect to the field of mechanical
engineering with working period of at least 240 hours.
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714110 เธอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่ง และข้อที่สองของเธอร์โม
ไดนามิกส์ เอนโทรปี พื้ น ฐานการถ่า ยเทความร้อนและการแปลงพลั ง งาน ความไม่ส ามารถย้ อนกลับได้
และอะเวเลบิลิตี้ วัฏจักรคาร์โนต์ วัฏจักรกาลังก๊าซ วัฏจักรทาความเย็น ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทางเธอร์โมไดนามิกส์
ก๊าซผสม ปฏิกิริยาเคมี
Properties of pure substances, work and heat, ideal gas, first and second laws of
thermodynamics, entropy, basic heat transfer and energy conversion Irreversibility and
availability, Carnot cycles, gas power cycles, refrigeration cycles, thermodynamics relations,
gas mixtures, chemical reaction.
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (วิชาเอกบังคับ)
714201 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชาหรือเรียนควบวิชา 714110 เธอร์โมไดนามิกส์
หลักการถ่ายเทความร้อนโดยการนา การพา และการแผ่รังสี การนาความร้อนในสภาวะคงตัว 2 มิติ
การประยุกต์ใช้การถ่ายเทความร้อนแบบต่างๆ เช่น การนาความร้อนในภาวะไม่คงที่ 1 มิติ การพาความร้อน
แบบบังคับและแบบอิสระ คุณสมบัติในการดูดกลืนและการแผ่กระจายความร้อนของผิว การแผ่รังสีของวัตถุดา
และวัตถุเทา อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน การเดือดและการควบแน่น
Modes of heat transfer, conduction, convection and radiation, two dimensional
steady state heat conduction, applications of heat transfer such as one dimensional transient
conduction, forced convection and free convection, พ radiation: absorption and emission
characteristics. angle factor. radiation of black and gray bodies. heat exchangers and heat
transfer enhancement, boiling and condensation.
714202 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Numerical Method for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม วิธีการแก้รากของสมการกาลังสองโดยใช้
วิธีการของนิวตัน, การหาผลเฉลยระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การหาค่าอินทิกรัล
และค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาค่าที่
เหมาะสมที่สุด สมการอนุพันธ์รูปแบบต่าง ๆ โดยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนส์
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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, finite difference approximation of derivatives.
714203 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714110 เธอร์โมไดนามิกส์
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และจุดระเบิด
ด้วยการอัด เชื้อเพลิงและทฤษฎีการเผาไหม้ ระบบจุดระเบิด วัฏจักรอุดมคติเชื้อเพลิงอากาศ การซุปเปอร์
ชาร์จและการไล่ไอเสีย สมรรถนะและการทดสอบเครื่องยนต์ สารหล่อลื่น รถยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น
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, introduction to electrical vehicles
714204 การทาความเย็น
3(3-0-6)
(Refrigeration)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714110 เธอร์โมไดนามิกส์
การทาความเย็นเบื้องต้น วัฏจักรการทาความเย็นแบบอุดมคติและวัฏจักรจริง กระบวนการทา
ความเย็นแบบหลายความดัน คุณสมบัติ ของสารทาความเย็นและน้ามันหล่อลื่น การคานวณภาระความเย็น
เครื่องอัด เครื่องควบแน่น เครื่องระเหย การขยายตัวและการควบคุมระดับสารทาความเย็น การควบคุมสาร
ทาความเย็น ส่วนประกอบของวาล์ว ระบบตรวจสอบและควบคุมไฟฟ้า ระบบท่อสารทาความเย็นและการ
ออกแบบถังเก็บสารทาความเย็น ความปลอดภัยของระบบทาความเย็น
Introduction to refrigeration, ideal and actual refrigeration cycles, 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.
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714205 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714110 เธอร์โมไดนามิกส์
และ วิชา 714201 การถ่ายเทความร้อน
หลักในการแปลงพลังงงานและแนวคิด การใช้ประโยชน์ เชื้อเพลิงและการวิเคราะห์การเผาไหม้
ระบบโรงจักรต้นกาลังแบบต่าง ๆ เช่น กังหันไอน้า กังหันก๊าซและเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน วัฏจักรความร้อนร่วม
และวัฎจักรโคเจนเนอเรชัน ระบบโรงจักรพลังงานน้า โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ระบบการวัดและการควบคุม
โรงจักรต้นกาลัง การคานวณทางด้านเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
Energy conversion principles and availability concept, fuels and combustion analysis,
component study of steam, gas turbine and internal combustion engine power plants,
combined and cogeneration cycle, hydro power plant, nuclear power plant, control and
instrumentation, power plant economics and environmental impacts.
714206 การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714204 การทาความเย็น
พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน สมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการต่างๆ ของอากาศชื้น ความสบาย
การประเมินภาระการทาความเย็น อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศชนิดต่างๆ การออกแบบ
ระบบท่อลมและการกระจายลม การออกแบบระบบระบายอากาศ สารทาความเย็นและการออกแบบระบบ
ท่อสารทาความเย็น พื้นฐานการควบคุมในการปรับอากาศ ความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ
คุณภาพอากาศภายในห้อง ประสิทธิภาพพลังงานในระบบปรับอากาศ
Basic of heat transfer, psychometric properties and processes of moist air, human
comfort, cooling load estimation, air conditioning equipment, various types of air conditioning
systems, air distribution and duct system design, ventilation system design, refrigerants and
refrigerant piping design, basic controls in air conditioning, fire safety in a/c systems, indoor air
quality, energy efficiency in a/c systems.
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714207 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
และวิชา 714101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
ระบบที่มีอันดับความอิส ระ 1 อั น ดั บ การสั่นสะเทือนโดยการบิด การเคลื่ อนที่แบบฮาร์มอนิก
การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธีของระบบสมดุลแบบต่างๆ ระบบที่มีอันดับความอิสระหล าย
อันดับ วิธีและเทคนิคในการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน
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.
714208 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
จลนคณิตศาสตร์ของวัตถุทรงรูป การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ การใช้วิธีคานวณ และวิธีกราฟในการวิเคราะห์
จลนคณิตศาสตร์ของเฟืองชุด ลูกเบี้ยว กลไก แขนต่อและกลไกส่งกาลังบางชนิด จลนศาสตร์ของวัตถุทรงรูป
หลักการของคาลอมแบร์ การวิเคราะห์แรงในกลไก การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล ล้อตุนกาลัง ไจโรสโคป
แนะนาวิธีการแก้ปัญหาทางจลนคณิตศาสตร์วิธีเชิงตัวเลข
Kinematics of rigid bodies, relative motion, mathematical and graphical analyses of
kinematics of gear trains, cams, linkages, and some power transmission mechanisms, kinetics
of rigid bodies, D'Alembert's principle, analysis of forces in mechanisms, balancing of
machinery, flywheel, gyroscope, introduction to numerical solution of kinematics problems
714209 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
(Design of Machine Element 1)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714102 กลศาสตร์วัสดุ
พื้นฐานการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายความล้า การออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้าและสลัก การยึดด้วยสลักเกลียว การออกแบบรอยเชื่อม
การออกแบบโครงงาน
Fundamental of mechanical design, properties of materials, theories of failure, design
of simple machine elements, keys and pins, rivets, welding design, design project.
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714210 การวัดทางวิศวกรรมและระบบควบคุมดิจิทัล

3(3-0-6)

(Engineering 31Measurements and Digital Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อกาหนดเฉพาะของเครื่องมื อวัด เช่น ความไม่แน่นอน ความถูกต้อง ความละเอียด ความไว
ความเป็นเชิงเส้น เป็นต้น วิธีสถิติเพื่อการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด การหาความสัมพันธ์เชิง เส้น
ด้ ว ยวิ ธี ค ณิ ต ศาสตร์ การสอบเที ย บ ทฤษฎี ก ารวั ด ปริ ม าณกายภาพต่ า งๆ เช่ น ความเครี ย ด ความดั น
อุณหภูมิ และ อัตราการไหล ฟังก์ชันถ่ายโอนและสมการเชิงผลต่างของระบบเวลาเต็มหน่วย การวิเคราะห์
เสถียรภาพและผลตอบสนองทางเวลาของระบบเวลาเต็มหน่วย การออกแบบตัวควบคุมโดยใช้ฟังก์ชันถ่ายโอน
Specification of the instruments such as uncertainty, accuracy, precision, sensivity
and linearlity etc. , statistic for estimating uncertainty, mathematic for linear relationship,
calibration, physical measurement theory such as strain, pressure, temperature, and fluid
flow, electric equipment for measuring of the close-loop control system, transfer function
and discrete-time system-difference equation, stability analysis and discrete-time system
response, controller designed by transfer function.
714211 การควบคุมอัตโนมัติ

3(3-0-6)

(Automatic Control)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิ ชา 710112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
และวิชา 714101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และการจาลองของระบบควบคุมเชิงเส้ น
การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพของระบบควบคุ ม แบบป้ อ นกลั บ การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบในโดเมนเวลา
ผลตอบสนองในโดเมนความถี่ การวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบเชิง เส้นโดยวิธีรูทโลคัส การออกแบบและ
ปรับปรุงสมรรถนะของระบบโดยใช้เทคนิคการชดเชย
Automatic control principles, analysis and modeling of linear control elements,
stability of feedback systems, time domain analysis and design, frequency response,
analysis of linear control systems by the root-locus, design and compensation of control
systems.
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714212 การบริหารและความปลอดภัยในงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Management and Safety for Mechanical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการบริหารแบบใหม่ วิธีการเพิ่มผลผลิต มนุษย์สัมพันธ์ ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม มลภาวะ กฎหมาย พาณิชย์ การเงิน การตลาดและการบริหารโครงการ เทคนิคการนาเสนอและ
การสรุปงานทางวิศวกรรมแบบมืออาชีพ หลัก PDCA ในงานวิศวกรรม มาตรการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมที่ใช้
ควบคุมการทางาน และตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัย สาหรับผู้ปฏิบัติงานกับ
เครื่องจักร ไฟฟ้า หม้อไอน้า การก่อสร้างตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ
Modern management, productivity, relationship, safety in industrial, environment,pollutions,
laws, commerce, finance, marketing and project management, presentation technique,
professional engineering comprehension, PDCA principle for engineering application,
engineering measures for control and inspect of work condition based on safety standard to
increase safety of workers working with machine, electric, stream boiler, construction and
other mechanics.
714213 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Project 1)
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้หน่วยกิตเท่ากับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
กลุ่มนักศึกษาจะต้องวางแผนศึกษาและพัฒนาความเป็นไปได้ของโครงงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
งานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องอยู่ในกรอบและทิศทางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษา
ต้องทางานเป็นกลุ่มซึ่งต้องมีทักษะความรู้ที่หลากหลายแตกต่างกัน
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.
714214 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-6)
(Mechanical Engineering Project 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 714213 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
ท าการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวข้อ ที่ไ ด้ เ สนอไว้ ในโครงงานวิ ศวกรรม 1 โดย
ครอบคลุมถึงการออกแบบ สรุป วิเคราะห์ และการนาเสนอโครงงาน
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project experiment and development as proposed and approved in 714213
Mechanical engineering project 1 course by including the design, analysis, conclusion and
project pesentation.
714215 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
(Design of Machine Element 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714209 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1
พื้ น ฐานการออกแบบชิ้ นส่ ว นทางกล, การออกแบบระบบขนถ่ า ยลาเลี ย ง เฟื อ งประเภทต่างๆ
คัปปลิง แบริ่ง เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ การทาโครงงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Design of simple mechanical elements, design of transmissions, gears, couplings,
rolling-element bearings, brake, clutch, belt, chain, Design project.
714216 คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-5)
(Computer Aided Engineering for Mechanical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ทบทวนวิธีการเชิงตัวเลข และการประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ปัญหาการไหล, การถ่ายเทความร้อน และความเค้น เป็นต้น
เทคนิคการหาจุดที่เหมาะสม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางเรขาคณิต การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การคานวณเชิงสัญลักษณ์ การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แผนภูมิประเภทต่างๆ สาหรับการนาเสนอ
ข้อมูลผลการคานวณและผลการทดลอง
Fundamental and component of computers, uses of computer for solutions
ofengineering problems, reviews of numerical methods and their applications to mechanical
engineering problems such as fluid flow, heat transfer and stress analysis problems, etc. ,
optimization techniques, computer aided geometric design, computer aided symbolic
computation, data acquisition, data analysis graphs and charts for presentation of
computational and experimental data.
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กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก)
714301 การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714110 เธอร์โมไดนามิกส์
และ วิชา 714201 การถ่ายเทความร้อน
ชนิดของพลังงาน การทางานและลักษณะเฉพาะของพลังงาน พื้นฐานของประสิทธิภาพพลัง งาน
หลักการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม แนวคิดในการอนุรักษ์ พลังงาน กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและการประหยัดพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงสาคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปพลังงาน
การตรวจสอบการใช้พลังงานของอาคารและอุตสาหกรรม การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน การตรวจวัด
พลังงานไฟฟ้าและความร้อน เทคนิคในการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบแสง
สว่าง ระบบปรับอากาศแบบแบกส่วนและแบบรวมศูนย์ ระบบทาความเย็น ระบบส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า มอเตอร์
และปั๊มน้า ระบบอากาศอัด ระบบหม้อไอน้าและเตาเผา การประเมินศักยภาพการประหยัดและผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์
Types of energy, operation and specification of energy, basic of energy efficiency,
principle of energy efficiency in building and industry, concepts of energy conservation, energy
conservation law for buildings and industries, important fuels for energy conversion, energy
auditing program for buildings and industries, energy audit report, electric and thermal energy
survey, techniques to use energy efficiently in several systems such as lighting, split type air
conditioning and chiller, refrigeration, power transmission, motor and water pump, air
compressor, steam boiler and furnace, energy saving potential estimation and economic return.
714302 การออกแบบระบบความร้อน
3(3-0-6)
(Thermal System Design)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714204 การทาความเย็น
และวิชา 714205 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
การออกแบบระบบความร้อนเพื่อให้ไ ด้จุดเหมาะสมในระบบความร้อน เศรษฐศาสตร์ของระบบ
ความร้อน การสร้างสมการจากข้อมูลการทดลอง การจาลองระบบความร้อนด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
การหาจุดเหมาะสมของระบบความร้อน
Thermal system design for the thermal systems optimization, thermal system
economics, System simulation, equation fitting, modeling thermal equipment, optimized
design of thermal system.
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714303 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Exchanger Design)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 714201 การถ่ายเทความร้อน
การศึกษาการทางานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่างๆ ศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการ
ออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และให้นักศึกษาออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่าง ๆ
Study of the principle of the heat exchangers, study of the factor affected on the
heat exchanger design and student practice for heat exchangers design.
714304 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
3(2-3-5)
(Hydraulics and Pneumatic Control)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714103 กลศาสตร์ของไหล
หลักการทางาน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระบบกาลังของของ
ไหล การออกแบบวงจรควบคุมและวงจรกาลัง การออกแบบระบบของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ การเขียน
รหัสอุปกรณ์และแผนภาพการทางานของวงจรนิวแมติกส์ หลักการเบื้องต้นในการนา PLC มาใช้ในการควบคุม
ระบบนิวแมติกส์ ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการตามหัวข้อที่เรียน
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.
714305 วิทยาการหุ่นยนต์
3(2-3-5)
(Robotics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
บทนาของแขนหุ่นยนต์ ระบบพิกัด การหมุน เมตริกซ์การแปลง ตัวแปรเดนาวิดฮาร์เทนเบิร์ก คิเนมาติกส์
และไดนามิกส์ของแขนหุ่นยนต์ มือจับ การวางแผนการเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมสาหรับหุ่นยนต์
Introduction to robot arm; coordinate frame system; orientation; transformation
matrix; Denavit- Hartenberg parameters; kinematics and dynamics of robot manipulator;
gripper; motion planning; programming for robots
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714306 การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ
3(2-3-5)
(Programmable Logic Control and Automation)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ชนิดอุปกรณ์ควบคุมใน ระบบควบคุม
อัตโนมัติ ตัวควบคุมตรรกะแบโปรแกรมได้ (PLC) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแลดเดอร์ การเขียนโปรแกรม
ด้ ว ยภาษอแลดเดอร์ ค าสั่ ง เวลา ค าสั่ ง ตั้ ง เวลา ค าสั่ ง นั บ จ านวน ค าสั่ ง เคลื่ อนย้ า ยข้ อ มู ล ค าสั่ ง ทาง
คณิตศาสตร์ อุปกรณ์ตรวจจับในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคนและเครื่องจักร
Fundamental of control system in industrial factory ; types of controller in automation; programmable logic controller ( PLC) ; Ladder programming; timer; counter; data
transfer instructions; arithmetic operation instructions; sensors in industry automations;
Human-Machine Interface (HMI)
714307 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-5)
(Internet of Things for Mechanical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกต์ ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
อุปกรณ์ควบคุมส าหรับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชู เอเตอร์เข้ากับระบบ
อินเตอร์เน็ต การควบคุมการท างานของแอคชูเอเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายของ
อุปกรณ์ การเก็บข้อมูลและประมวลผล การแสดงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ใน
อุตสาหกรรม
Introduction to Internet of things ( IoTs) ; IoT application; IoT controller and gateway;
connecting sensors and actuators to internet; controlling actuators via network; device
networking; data storing and processing; data plotting; data analytics; industrial IoT
714308 วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3(2-3-5)
(Modern Automotive Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 714203 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
หลักการทางานของระบบต้นกาลังไฮบริดสาหรับยานยนต์ มอเตอร์ขับเคลื่อน แบตเตอรี่และการเก็บ
พลังงานเเซลเชื้อเพลิง ระบบส่งกาลังของรถยนต์สมัยใหม่ ระบบรองรับน้าหนักและบังคับเลี้ยว แรงต้านการเคลื่อนที่
ของรถยนต์ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของยานยนต์ ปฏิบัติการตามหัวข้อที่เรียนพร้อมเขียนรายงานประกอบ
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Principle of hybrid powertrain system for vehicle, traction motor, battery and energy
storage, fuel cell, modern transmission system, suspension and steering syste, vehicle drag
force, automotive safety technologies. and decay rate, practice and report.
หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25351111100158
ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. Eng. (Civil Engineering)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
-ไม่มี4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบางรายวิชามีการใช้เอกสารและ
ตาราเป็นภาษาอังกฤษ
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรง
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุง
จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565
3. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้าง
งานสารวจ และงานสถาปัตยกรรม เป็นต้น
2. เป็นผู้ประกอบการอิสระ เช่น รับเหมางานก่อสร้าง และงานที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง เป็นต้น
3. วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า
กรมทางหลวง สานักการโยธา เทศบาล
4. วิศวกรส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
5. อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมโยธาหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนในระดับอนุปริญญา หรือเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านวิศวกรรมโยธาหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธาใน
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
6. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา
7. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. สามารถประกอบอาชีพอื่นๆได้
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้กาหนดให้นักศึกษาที่เข้าเรียนจะต้องได้
เรียนรู้ในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเพิ่มพูนความรู้และ
ปรับกระบวนการความคิดให้สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในขณะเดียวกัน
จะต้องได้เรียนรู้ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นมนุษย์และการปรับตัว
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ให้อยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบัน โดยสาขาวิชาได้มีการประสานงานร่วมกับคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งนักศึกษา
จะต้องเข้าเรียนในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว ดังนี้
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. กลุ่มวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตรให้กั บสาขาวิชาหรือคณะอื่น เพื่อเรียนในหมวดวิชา
เฉพาะหรือหมวดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และการดาเนินงาน
ทางวิชาการจะอยู่ภายใต้ข้อกาหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ.2559

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ต่องานด้านวิศวกรรมโยธา สามารถสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ตลอดชีวิต
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2. ความสาคัญ
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้น
ความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะ และทักษะด้าน
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์ด้านวิศวกรรมและประยุกต์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมโยธา ในการทางาน และ
นาองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และออกแบบอย่างเป็นระบบ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์ในการพิจารณารายวิชาที่กาหนด
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่าตามข้อกาหนดของสภาวิศวกร
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตปฏิบัติการระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมที่จะประกอบ
วิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา ในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรม
สารวจ วิศวกรรมแหล่งน้า วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสุขาภิบาล และวิศวกรรมโยธาทั่วไป โดย
สามารถนาความรู้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลตาม แผนพัฒนาประเทศ
และความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการ
บริการต่างๆ
2) เพื่อตอบสนองต่อ ความต้ องการของอุ ต สาหกรรมก่อ สร้ าง และสอดคล้ องกับวิว ัฒนาการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพทั้งลูกจ้างและนายจ้างได้อย่างมีความสุข
4) เพื่อผลิต บั ณฑิ ต ตามกรอบความสามารถในการประกอบวิ ชาชี พ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิ ช า
วิศวกรรมโยธา ได้อย่างเหมาะสม
5) เพื่อผลิตวิศวกรมาประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามที ่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนดอาทิ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558, แนวทางการบริหารเกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558,ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทางด้านวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2558, ระเบีย บ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญ ญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
2549, แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552,และแนวปฏิบัติใน
การน าเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ ง ข้อก าหนดและ
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อนที่กาหนดระยะเวลา และ
จานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาปกติ ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูร้อน จานวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 9 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มีโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2559 หมวด 10 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 :
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 :
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน
:
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
หรือ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้นต้นด้วย 713xxx
- xxxx0x หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับหลักทางวิศวกรรมโยธา
- xxxx1x หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
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5) ตัวเลขหลักหน่วยแสดงถึง ลาดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม
3.4 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic of Life)
700105
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
700106
จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Mind)
700107
ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
700201
700202

จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
(Psychology for Living)
วิถีของสังคม
(Path of Society)

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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700203
700204
700205
700206
700207
700208
700209
700210
700211

พลเมืองดิจิทัล
(Digital Citizenship)
ความสง่าแห่งตน
(Personality Development)
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
(Citizenship and Globalization)
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
(Law for Living)
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
(Sufficiency Economy and Application)
จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology)
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
(Financial Literacy)
นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
(Innovation and Entrepreneurship)
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental and Sustainable Development)

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

(3) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม
ภาษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
700302
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
700303
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
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700304
700305
700306
700307
700308
700309
700310
700311
700312
700313
700314
700315

การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
(Listening and Speaking English)
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
(English for Effective Communication )
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
(Japanese in Daily Life)
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
(Chinese in Daily Life)
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
(French in Daily Life)
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
(Vietnamese in Daily Life)
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
(Burmese in Daily Life)
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
(Khmer in Daily Life)
ทักษะภาษาไทย
(Thai Language Skills)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
(Literary Arts for All)
ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
(Thai Language for Creative Media Communication)

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
700401

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

6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(IT Information Technology)
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700402
700403
700404
700405
700406
700407
700408
700409
700410
700411

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
(Science and Technology for Modern Life)
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Life and Environment)
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
(Modern Information Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
(Information Technology for Office Productivity)
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
(General Mathematics and Statistics)
คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digital Business)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Management)
ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
(AI and Data Science for Business)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
710111
710112

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mathematics 1)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

102 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
710104

ฟิสิกส์ทั่วไป
(General Physics)
1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
710108

เคมีทั่วไป
(General Chemistry)

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
710201
710202
710203
710204
713205

เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
(Engineering Mechanics, Static)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
สถิติวิศวกรรม
(Engineering Statistics)

2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-5)
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-5)

27 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
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รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

713201

ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)
สารวจ
(Surveying)
ปฏิบัติงานสารวจ
(Surveying Laboratory)
ธรณีวิทยา
(Geology)
การฝึกสารวจภาคสนาม
(Surveying Field Camp)
การฝึกงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Practice)

713202
713203
713204
713205
713103

3) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mathematics 1)
710112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
710104 ฟิสิกส์ทั่วไป
(General Physics)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-0-80 ชั่วโมง)
1(0-0-240ชั่วโมง)

102 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-5)
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1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
710108 เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
710201 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
710202 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
(Engineering Mechanics, Static)
710203 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
713205 สถิติวิศวกรรม
(Engineering Statistics)
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
713201 ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)
713202 สารวจ
(Surveying)
713203 ปฏิบัติงานสารวจ
(Surveying Laboratory)

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-5)

27 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
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713204 ธรณีวิทยา
(Geology)
713205 การฝึกสารวจภาคสนาม
(Surveying Field Camp)
713103 การฝึกงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Practice)
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมโยธา
3.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
713301
713302
713303
713304
713305
713306

ทฤษฎีโครงสร้าง
(Theory of Structures)
การวิเคราะห์โครงสร้าง
(Structural Analysis)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
(Timber and Steel Design)
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
(Construction Materials Laboratory)
เทคโนโลยีคอนกรีต
(Concrete Technology)

2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
713601

วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
(Construction Engineering and Management)

3(3-0-6)
1(0-0-80 ชั่วโมง)
1(0-0-240ชั่วโมง)

63 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(1-3-4)
3(2-3-6)

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
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713602

การประมาณและวิเคราะห์ราคา
(Cost Estimation and Analysis)

3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
713501
713511

วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
วิศวกรรมการขนส่ง
(Transportation Engineering)

4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
713701
713702
713703
713704

ชลศาสตร์
(Hydraulics)
ปฏิบัติการชลศาสตร์
(Hydraulics Laboratory)
อุทกวิทยา
(Hydrology)
วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)

5) กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
713401

ปฐพีกลศาสตร์

713402

(Soil Mechanics)
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics Laboratory)

3(3-0-6)

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

10 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

7 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
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713403

วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)

6) กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

713101
713102

โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
(Civil Engineering Project I)
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2
(Civil Engineering Project II)

3.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมโครงสร้าง
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

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

12 หน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

713311
713312
713313
713314
713315
713316
713317

การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง
(Advanced Structural Analysis)
การออกแบบอาคาร
(Building Design)
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(Prestressed Concrete Design)
การออกแบบสะพาน
(Bridge Design)
พลศาสตร์โครงสร้าง
(Structural Dynamics)
การออกแบบโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว
(Seismic Design of Structures)
ความแข็งแรงของวัสดุขั้นสูง
(Advanced Strength of Materials)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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713318
713319
713320
713321

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง
(Computer Application in Structural Engineering)
เทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling Technology)
เทคโนโลยีชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูป
(Precast Concrete Technology)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีมาตรฐานยูโร
(Reinforced Concrete Design by EURO Code)

2) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมฐานรากและธรณีเทคนิค
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

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

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

713411

การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพดิน
(Soil Improvement)

3(3-0-6)

713412

วัสดุการทาง
(Highway Materials)
วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม
(Geo-environmental Engineering)
การแก้ไขการพิบัติของลาดดิน
(Stabilization of soil slope)

3(3-0-6)

713413
713414

3) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการทางและสารวจ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

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

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

713511
713512
713513

การออกแบบผิวทาง
(Pavement Design)
วิศวกรรมการจราจร
(Traffic Engineering)
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง
(Construction Survey)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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713514

การสารวจเส้นทาง
(Route Survey)

4) กลุ่มวิชาเลือกการบริหารงานก่อสร้าง
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

3(2-3-6)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

713611
713612
713713
713614

713615
713616

เทคนิคการก่อสร้าง
(Construction Techniques)
วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง
(Building Material Engineering)
การจัดการงานวิศวกรรม
(Engineering Management)
การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
(Construction Safety Management)
กฎหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
(Laws in Construction)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสาหรับวิศวกรโยธา
(Economics for Civil Engineering)

5) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมแหล่งน้าและสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

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

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

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

713711
713712
713713
713714

ชลศาสตร์ของทางน้าเปิด
(Hydraulics of Open Channels)
วิศวกรรมการระบายน้า
(Drainage Engineering)
วิศวกรรมทรัพยากรน้า
(Water Resources Engineering)
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
(Water Supply and Sanitary Engineering)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3.5 รายวิชายกเว้น
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โดยยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3.6 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน
ผู้เข้าศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน หรือหรือมีประสบการณ์ในการทางาน เมื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ ได้ ทั้ง นี้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ ก ารเที ยบโอนผลการเรี ยนระดับ ปริญ ญาเข้ า สู่ ก ารศึก ษาในระบบ พ.ศ. 2545 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
พ.ศ. 2559 ดังแสดงในหมวด 10 ภาคผนวก ค โดยผู้เข้าศึกษาสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่สะสมไว้
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์
ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนได้ดังนี้
1) คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
(1) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป
(2) ผู ้ ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นต้ อ งเป็ น หรื อ เคยเป็ น นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิ ทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย
รับรอง
2) รูปแบบและหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี
การเทียบโอนผลการเรียน ผู้เข้าศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีรูปแบบการเทียบวิชาเรียน
และโอนหน่วยกิต 2 รูปแบบ ได้แก่
1) การเทียบโอนผลการเรียน รายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียนดังแสดงในหมวด 10
2) การเทียบโอนประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ การฝึกอบรม หรือในการทางานเพื่อขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชารายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียนดังแสดงในหมวด 10
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7001xx
7002xx
7004xx
7003xx
710104
710108

ชื่อวิชา
วิชามนุษยศาสตร์
วิชาสังคมศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาภาษา
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
เคมีทั่วไป

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
รวม 18

(ท-ป-ศ)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(x-x-x)
(2-3-6)
(3-0-6)
(x-x-x)

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
รวม 18

(ท-ป-ศ)
(3-0-6)
(3-0-6)
(x-x-x)
(3-0-6)
(2-3-5)
(3-0-6)
(x-x-x)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7001xx
7002xx
7003xx
710101
710201
710202

ชื่อวิชา
วิชามนุษยศาสตร์
วิชาสังคมศาสตร์
วิชาภาษา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
เขียนแบบวิศวกรรม
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7003xx
710102
710203
713202
713205
713206
713411

ชื่อวิชา
วิชาภาษา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
วัสดุวิศวกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
สารวจ
ปฏิบัติงานสารวจ
ธรณีวิทยา

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
1
3
รวม 19

(ท-ป-ศ)
(x-x-x)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-3-2)
(3-0-6)
(x-x-x)

หน่วยกิต

(ท-ป-ศ)

3
3
3
1
2
3
18

(2-3-5)
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-3-2)
(1-3-4)
(3-0-6)
(x-x-x)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

710204
713301
713401
713402
713305
713701

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทฤษฎีโครงสร้าง
ปฐพีกลศาสตร์
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
อุทกวิทยา
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา
713207

ชื่อวิชา
การฝึกสารวจภาคสนาม

หน่วยกิต
(ท-ป-ศ)
1
(0-0-80 ชั่วโมง)
รวม
1
(0-0-80 ชั่วโมง)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
713302
713306
713203
713204
713501
710205

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์โครงสร้าง
เทคโนโลยีคอนกรีต
ชลศาสตร์
ปฏิบัติการชลศาสตร์
วิศวกรรมการทาง
สถิติวิศวกรรม

หน่วยกิต
3
3
3
1
3
3
รวม 16

(ท-ป-ศ)
(3-0-6)
(2-3-6)
(3-0-6)
(0-3-2)
(3-0-6)
(3-0-6)
(16-9-37)

หน่วยกิต
4
3
3
3
3
3
รวม 19

(ท-ป-ศ)
(3-3-8)
(3-0-6)
(x-x-x)
(3-0-6)
(x-x-x)
(x-x-x)
(x-x-x)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
713303
713702
713511
713403
713xxx
xxxxxx

ชื่อวิชา
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรรมชลศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมฐานราก
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
วิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
713103

ชื่อวิชา
การฝึกงานวิศวกรรมโยธา

หน่วยกิต
(ท-ป-ศ)
1
(0-0-240ชั่วโมง)
รวม
1 (0-0-240ชัว่ โมง)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
713304
713601
713101
713xxx
713xxx

ชื่อวิชา
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา

หน่วยกิต
4
3
1
3
3
รวม 14

(ท-ป-ศ)
(3-3-8)
(3-0-6)
(0-3-1)
(x-x-x)
(x-x-x)
(x-x-x)

หน่วยกิต
3
3
2
3
3
รวม 14

(ท-ป-ศ)
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-6-2)
(x-x-x)
(x-x-x)
(x-x-x)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7003xx
713602
713102
713xxx
xxxxxx

ชื่อวิชา
วิชาภาษา
การประมาณและวิเคราะห์ราคา
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
วิชาเลือกเสรี
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Basic Mathematics and Science Course)
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Core Course)
710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาค่าอนุพันธ์ และการอินทิเกรตของฟงกชันคาเปนจานวน
จริงและฟงกชันคาเวกเตอร์ของตัวแปรจริง อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การแก้อนุพันธ์เบื้องต้น
และการประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา
Vector algebra in three dimensions; limit, continuity, differentiation and integration of
real- valued and vector- valued functions of a real variabl Introduction to line integrals;
improper integrals; differential equations and its applications.
710112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
วิชาบังคับก่อน : 710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน
จานวนเชิงซ้อน การอินทิเกรตเชิงเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง 2 ตัวแปร เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและและการประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละ
สาขา
Mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansion
of elementary functions; complex number, 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.
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ (Physics Core Course)
710104 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-5)
(General Physics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน และวัตถุเกร็ง
สัมพันธภาพ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกและคลื่นกล ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของ
ไหล องค์ประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าตรงและกระแสสลับ การมองเห็น(เลนส์เว้า – เลนส์นูน)
ฟิสิกส์สมัยใหม่ การประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และการปฏิบัติซึ่งมี
เนื้อหาที่สอดคล้องกัน
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; Elements of electromagnetism, D.C.and A.C. circuit; optics
(concave and convex Iens) modern physics; application of basic physics in engineering studies
and practices which have consistent content.
3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี (Chemistry Core Course)
710114 เคมีทั่วไป
3(2-3-5)
(General Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมี
สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุตามตาราง
ธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน และการปฏิบัติซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน
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 and practices which have consistent content.
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Course)
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (Basic Engineering Core Course)
710201 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(2-3-5)
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เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธ
กราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและการให้ขนาดความเผื่อ การเขียนภาพตัด วิวช่วยและการ
พัฒนา การเขียนภาพร่างด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและภาพแสดงรายละเอียด การเขียนแบบที่สัมพันธ์
กับสาขาวิชาต่างๆและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerancing; sections; auxiliary views and development; freehand sketches,
detail and assembly drawings, Drawings related to various disciplines and the use of computer
aided drawings
710202 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics, Static)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ระบบของแรง ผลลั พ ธ์ การสมดุ ล ความฝื ด หลั ก ของงานเสมื อ น เสถี ย รภาพ ของไหลสถิ ต
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัตถุแบบแข็งแกร่งและแบบอนุภาค กฏการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน
งานและพลังงาน แรงดลและการเคลื่อนที่ หรือ Statics : ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน กฎ
ของงานเสมือนและเสถียรภาพ บทนาสู่ภาคพลศาสตร์
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 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ การบวนการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้งานของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก ๆ เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิคและวัสดุคอมโพสิต สมบัติต่าง ๆ
ทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
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.
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710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ภาษาสาหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer concepts; computer components; Hardware and software interaction;
Current programming language; Programming practices.
710205 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีความน่าจะเป็น และการแจกแจงทางสถิติ ตัวแปรสุ่ม การอนุมานผลทางสถิติ การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การนาสถิติมาประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านวิศวกรรม
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.
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Basic Courses)
713202 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Strength of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 710202 กลศาสตร์วิศวกรรม
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคานและคาน
ประกอบ แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคาน การบิด การโก่งเดาะในเสา วงกลมของโมร์
และความเค้นรวม เกณฑ์การวิบัติ
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.
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713205 สารวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสารวจและการระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม ความ
ผิดพลาดและการปรับแก้เนื่องจากงานสารวจ การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานใน
การสารวจ การปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาแอซิมุธ และระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอย่าง
ละเอียด การทาระดับอย่างละเอียด การสารวจและเขียนแผนที่ภูมิประเทศ เส้นโครงแผนที่ ระบบพิกัดฉากยูที
เอ็ม และ หลักการ จีพีเอสเบื้องต้น
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.
713206 ปฏิบัติงานสารวจ
1(0-3-2)
(Surveying Laboratory )
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านหรือเรียนควบกับวิชา 713205 สารวจ
การปฏิบัติงานสารวจจะสอดคล้องกับการเรียนทฤษฎี โดยจะเน้นไปที่การให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง
และมีความละเอียดในระดับที่ต้องใช้ในภาคทฤษฎี เริ่มจากครึ่ งภาคการศึกษาแรกจากการหาระยะทางใน
แนวราบด้วยเทปทั้งแบบที่ใช้งานทั่วไปและการหาระยะทางในแนวดิ่ง การทาวงรอบควบคุมทางดิ่ง การทา
ระดับตามแนวยาว และการทาระดับตามขวาง ในครึ่งภาคการศึกษาหลัง จะทาการหาค่ามุมและการนาไปใช้
การวัดค่ามุมดิ่ง การวัดค่ามุมราบ การวัดค่ามุมราบแบบมีทิศทาง การวัดค่ามุมราบแบบวัดซ้า การวัดค่ามุม
ราบแบบวัดซ้ารอบจุด การทาวงรอบควบคุมทางราบ และการทาแผนที่ภูมิประเทศ
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.
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713207 การฝึกสารวจภาคสนาม
1(0-0-80 ชั่วโมง)
(Surveying Field Camp)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชา 713205 สารวจ
และ 713206 ปฏิบตั ิงานสารวจ
การสารวจนอกสถานที่เป็นระยะเวลารวม 80 ชั่วโมง โดยมีงานสนามดังนี้ การวางแนวทางในการ
สารวจและการทาวงรอบ การวางโค้ง การหาปริมาตรและพื้นที่ของงานดิน โดยการทาระดับตามแนวยาวและ
ตามขวาง ซึ่งเป็นการสารวจเส้นทางและการสารวจก่อสร้าง การหาเส้นชั้นความสูง การทาโครงข่ายสามเหลี่ยม
การทาแผนที่ภูมิประเทศและการเก็บรายละเอียด ซึ่งแต่ละกลุ่มจะทารายงานผลแต่ละงานทุกชิ้นภายใน 2
สัปดาห์
An eighty hours 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. In addition to group field
reports on each exercise with in 2 weeks
713411 ธรณีวิทยา
3(3-0-6)
(Geology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ธรณีวิทยาทั่วไปเกี่ยวกับโลก ลักษณะ และการก าเนิดของหิน ลักษณะพื้นผิว ของเปลือกโลก
ธรณีวิทยาโครงสร้าง การระเบิดของภูเขาไฟและการเกิดแผ่นดินไหว โครงสร้างทางธรณีวิทยา แหล่งแร่และ
การเกิดของแหล่งแร่ประเภทต่าง ๆ การเกิดหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร การผุพัง การผุพังทางกายภาพ
การผุพังทางเคมี ผลของการผุพังทางเคมีของหินอัคนี การเกิดดิน น้าใต้ดิน การพิบัติของลาดดินและการแก้ไข
General geological of earth characteristics and origin of the rock. Volcanic eruptions
and earthquakes. Geological structures and Mineral. The volcanic rocks and igneous,
sedimentary rocks and metamorphic rot. Weathering groundwater. The failure of soil slope
and soil stabilization.
713103 การฝึกงานวิศวกรรมโยธา
1(0-0-240ชั่วโมง)
(Civil Engineering Practice)
วิชาบังคับก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของหน่วยกิต
ตลอดทั้งหลักสูตรหรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
ปฎิบัติการฝึกงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขา ระหว่างภาคฤดูร้อน โดยฝึกงานเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ
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Practical traning in industrial related department summer semeter least 240 working
hours and not less than 30 day
713101 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-1)
(Civil Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบหน่วยกิตได้เท่ากับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา
โครงร่างที่แสดงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษาแผนการทางาน และงบประมาณรายจ่าย
ของโครงงานในสาขาวิศวกรรมโยธา
Preparation of a proposal report showing objectives, concepts, methodology, work
schedule and budgetary for a selected project in the field of civil engineering.
713102 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2
2(0-6-2)
(Civil Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 713101 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
ดาเนินการศึกษาโครงร่างงานวิศวกรรมโยธาที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว และนาเสนอผลการศึกษาเป็น
งานในรูปเล่ม
Conduct the study of the approved project and present major findings in form of
project report.
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Core Course)
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Core Course)
713203 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : 710202 กลศาสตร์วิศวกรรม
คุณสมบัติของของไหล สถิตย์ศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของการไหล สมการพลังงาน สาหรับ
การไหลคงที่ โมเมนตัม และแรงพลวัตในการไหลของของไหล ทฤษฎีความคล้าย และการวิคราะห์มิติ การไหล
ของของไหลที่บีบอัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทางน้าเปิด การวัดการไหลของของไหล การไหลไม่คงที่
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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713204 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-2)
(Hydraulics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านหรือเรียนควบกับวิชา 713203 ชลศาสตร์
ปฏิบัติการทดลองที่สัมพันธ์กับทฤษฎีที่ได้ศึกษาในวิชา 713203 ชลศาสตร์ ได้แก่การไหลผ่านฝายน้า
ล้น แรงกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนโมเมนตัมของน ้า การไหลผ่านรูระบายน ้าขนาดเล็ก การทดสอบการ
สูญเสียพลังงานของของไหลเนื่องจากแรงเสียดทาน การวัดความดันของของไหล แรงพยุง และเสถียรภาพของ
วัตถุที่ลอยอยู่บนของเหลว
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.
713301 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
วิชาบังคับก่อน : 713202 ความแข็งแรงของวัสดุ
การหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโครงสร้างชนิดกาหนดได้โดยวิธีสถิต เส้นอิทธิพลของโครงสร้าง
แบบคานและแบบถักโดยวิธีการคานวณและวิธี เขียนรูป การหาการโก่งตัวโครงสร้างด้วยวิธีพื้นที่โมเมนต์ วิธี
คานเสมือน วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียดและวิธีแผนภาพวิลเลียท-โมร์ การวิเคราะห์เบื้องต้นสาหรับ
โรงสร้างชนิดกาหนดไม่ได้โดยวิธีสถิตโดยวิธี คอนซิซเทนซ์ดีฟอร์เมชั่น
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.
713302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 713301 ทฤษฎีโครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิตประกอบด้วย วิธีการเปลี่ยนรูปสอดคล้อง วิธีมุม
ลาดและการโก่ง วิธีการกระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างแบบอินดีเ ทอร์มิเนท การวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธีประมาณ แนะนาความรู้เบื้องต้นทางวิธีวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้เมตริกซ์และการวิเคราะห์
แบบพลาสติก
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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.
713303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
(Reinforced Concrete Design )
วิชาบังคับก่อน : 713301 ทฤษฎีโครงสร้าง
วัสดุคอนกรีตและเหล็กเสริม ศึกษาพฤติกรรมเบื้องต้นของแรงตามแนวแกน, โมเมนต์ดัด, โมเมนต์
บิด, แรงเฉือน, แรงยึดเหนี่ยว และแรงกระท าแบบผสม ศึกษาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต ชิ้นส่วน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกาลัง และวิธีหน่วยแรงใช้งาน ฝึกปฎิบัติออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และการกาหนดรายละเอียดการเสริมเหล็ก
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.
713304 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
4(3-3-8)
(Timber and Steel Design)
วิชาบังคับก่อน : 713301 ทฤษฎีโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างไม้ องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด การออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด คาน
ไม้ประกอบ การออกแบบจุดต่อ โดยวิธีการออกแบบหน่วยแรงที่ยอมให้ การออกแบบโครงสร้างเหล็ก องค์
อาคารรับแรงดึง องค์อาคารรับแรงอัด คานเหล็กรูปพรรณ องค์อาคารรับแรงตามแกนและแรงดัดร่วมกัน องค์
อาคารประกอบ คานขนาดใหญ่ การออกแบบจุดต่อด้วยใช้หมุดย้าหรือสลักเกลียว การออกแบบจุดต่อด้วยการ
เชื่อม โดยวิธีการออกแบบหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable Stress Design; ASD.) และโดยวิธีการออกแบบตัว
คูณความต้านทานและน้าหนัก (Load and Resistance Factor Design; LRFD.) การออกแบบในภาคปฏิบัติ
: ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างเหล็ก พร้อมทั้งเขียนแบบขยายองค์อาคาร
และจุดต่อด้วย
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.
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713305 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3-4)
(Construction Materials Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมพื้นฐานและคุณสมบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบ วัสดุวิศวกรรมโยธา
ต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กและเหล็กเส้น ไม้ คอนกรีต วัสดุการทาง และวัสดุวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
The fundamental behaviors and properties, introduction to inspecting and testing of
various civil engineering materials namely, steel and rebar, wood, concrete, highway materials,
and others civil engineering materials.
713306 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-6)
(Concrete Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของคอนกรีต กรรมวิธีการผลิต และมาตรฐานวิธีทดสอบซีเมนต์ น้า มวล
หยาบและมวลละเอียดของคอนกรีต วิธีทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต การคานวณหาส่วนผสมของคอนกรีต
การใส่สารผสมเพิ่ม แนวคิดของวิธีการทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การทดสอบแบบไม่
ทาลาย ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตกาลังอัดสูง คอนกรีตเบา คอนกรีตที่ มีความคงทนสูง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ของคอนกรีตและคอนกรีตผสมเถ้าลอย คอนกรีตสมรรถนะสูงสาหรับงานเฉพาะด้าน
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.
713401 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 713202 ความแข็งแรงของวัสดุ
การกาเนิดของดิน ส่วนประกอบของดิน คุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของดิน การจาแนก
ประเภทของดิน การสารวจดิน การไหลซึมของน้าในดินความเค้นในดิน คุณสมบัติทางด้านแรงเฉือนของดินเม็ด
ละเอียดและเม็ดหยาบ แรงดันทางด้านข้าง การทรุดตัวและทฤษฎีการยุบอัดตัว เสถียรภาพความลาดชัน
ทฤษฎีกาลังแบกทานของดิน
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Soil formation, index properties and classification of soil, compaction, permeability
of soil and seepage problems, principle of effective stresses within a soilmass; stress
distribution, compressibility of soil, shear strength of soil, earth pressure theory, slope stability,
bearing capacity
713402 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านหรือเรียนควบกับวิชา 713401 ปฐพีกลศาสตร์
ปฎิบัติการทดลองที่สัมพันธ์กับทฤษฏีที่ได้ศึกษาในรายวิชา 513401 ปฐพีกลศาสตร์ ได้แก่ การ
ทดสอบกลศาสตร์ ของดิน ในสนามและในห้องปฎิบั ติก าร ซึ่ง เป็ นไปตามวิธีทดสอบแบบมาตราฐาน เพื่อ
คานวณหาคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม เช่น การหาค่าขีดจากัดและดัชนีอัตตะเบิร์กของดิน การบดอัดดิน
การหาการกระจายของเม็ดดิน ความถ่วงจาเพาะ ความสามารถในการซึมผ่าน การทดสอบหาความหนาแน่น
ในสนาม การทดสอบอัตราส่วนแรงธารคาลิฟอร์เนีย การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจากัด การทดสอบแรงเฉือน
แบบโดยตรง การทดสอบแรงเฉือนด้วยการบิดด้วยใบมีด แฉก การทดสอบ 4การอัดตัวคายน ้า และการ
ทดสอบแรงอัดสามแกน
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.
713403 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 713401 ปฐพีกลศาสตร์
การส ารวจใต้ดิน การรับแรงแบกทานของฐานรากแผ่ การออกแบบการรับแรงของเสาเข็ม การ
วิเคราะห์การทรุดตัว การรับแรงดันด้านข้างของดิน การออกแบบเข็มพืดเหล็กและกาแพงกันดิน การออกแบบ
ฐานรากเสื่อและเคซอง การปรับปรุงคุณภาพดินเบื้องต้น การออกแบบค้ายันหลุมขุดและการคานวณหลุมขุดดิน
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.
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713501 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 713205 สารวจ และให้ผ่านการลงทะเบียนเรียน
วิชา 713702 วิศวกรรมชลศาสตร์
ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของทางหลวง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานทางหลวง หลักการของ
การวางแผนทางหลวง การศึกษาด้านการจราจร การออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิต และ การควบคุมการใช้
งานทางหลวง การศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนด้านการเงิน และเศรษฐกิจ รูปตัดโดยทั่วไปของถนน
และดินคันทาง วัสดุงานทาง การก่อสร้างถนนและการซ่อมบารุงถนน
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.
713601 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาอย่างน้อยชั้นปีที่ 3
หรือเทียบหน่วยกิตได้เท่ากับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
การจัดองค์กร การบริหารและการจัดการโครงการ การจัดการและการควบคุมระบบต่างๆของ
โครงการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานจนส่งมอบงาน การใช้เครื่องจักรและเครื่องมือในการก่อสร้างให้เป็นประโยชน์
และได้ผลดีที่สุด การวางผังงานก่อสร้าง การวางแผนโครงการก่อสร้างวิธีวิกฤติ (Critical Path Method ,
CPM.) การจัดการทรัพยากร การวัดความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
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
713602 การประมาณและวิเคราะห์ราคา
3(3-0-6)
(Cost Estimation and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาอย่างน้อยชั้นปีที่ 3
หรือเทียบหน่วยกิตได้เท่ากับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
หลักการประมาณราคา การประมาณราคาอย่างหยาบและการประมาณอย่างละเอียด การวิเคราะห์
ต้นทุนของแรงงานและเครื่องจักร การเสนอราคาและการประมูลงาน
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Principle of estimating, approximate and detailed cost estimate, cost analysis of
construction equipment and materials, budding and tendering.
713701 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวัฎจักรอุทกวิทยา ภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา น้าจากอากาศ การระเหยและการคายระเหย
การดัก การซึมลงดิน น้าใต้ผิวดิน น้าท่า การประเมินน้านองสูงสุด การไหลหลาก และการประยุกต์ใช้งาน
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.
713702 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 713203 ชลศาสตร์
การประยุกต์ใช้หลักการทางชลศาสตร์ เพื่อการศึกษาและปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ ระบบ
ท่อ และการกระแทกของน้าในท่อ เครื่องสูบน้าและกังหัน การไหลในทางน้าเปิด อ่างเก็บน้า และการออกแบบ
อ่างเก็บน้า เขื่อน ทางระบายน้าล้น แบบจาลองทางชลศาสตร์ และการระบายน้า
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
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Selective Course)
1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
713201 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : 710102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
สมการเชิงเส้นพีชคณิต การแนะนาทฤษฎีการประมาณการ การหาคาตอบของสมการพีชคณิตและ
สมการอดิศัย การหาคาตอบของระบบเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลการแปลงฟู
เรียร์และผลการแปลงลาปลาซ แคลคูลัสเวกเตอร์
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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.
713311 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Structural Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 713302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้เมตริกซ์และคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธีเฟลกซิบิลิตี้ การสร้างเมตริกซ์เฟลกซิบิลิตี้ของชิ้นส่วน การสร้างเมตริกซ์เฟลกซิบิลิตี้ ของ
โครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธี สติฟเนส การสร้างเมตริกซ์สติฟเนสของชิ้นส่วน การสร้างเมตริกซ์
สติฟเนสของโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้วิเคราะห์โครงสร้างทั้งวิธีเฟลกซิบิลิตี้และวิธีสติฟ
เนส
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.
713312 การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
(Building Design)
วิชาบังคับก่อน : 713303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
แนวคิดในการคานวณออกแบบ ระบบการวิเคราะห์โครงสร้างโดยรวม ระบบรับแรงแนวนอนและ
ระบบรับแรงแนวดิ่ง อาคารสูง ระบบโครงข้อแข็ง ก าแพงรับแรงเฉือน โครงสร้างรูปกล่อง ระบบฐานราก
โครงสร้างพิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างการคานวณออกแบบและการก่อสร้าง การฝึกฝน คานวณออกแบบ
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.
713313 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน : 713303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
แนวความคิดและหลักการของการอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้ อง ระบบการอัดแรง การ
สูญเสียแรงอัด การวิเคราะห์และการออกแบบชิ้นส่วน ดีเทอร์มิเนททางสถิตย์ ทั้งระบบการดึงเหล็กก่อนและ
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ดึงเหล็กทีหลัง แรงเฉือน การยึดเหนี่ยวและการแบกทาน การโก่งตัวและแคมเบอร์ การออกแบบป้องกันการ
แตกปริบริเวณสมอยึด การออกแบบเสาเข็ม โครงสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง
The concept and priciple of prestressed concrete; Properties of prestressed concrete
materials; Prestressed System; Losses; Analysis and Desgin 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.
713314 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
วิชาบังคับก่อน : 713304 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
และ 713313 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
ทฤษฎีการกระจายน้าหนักบรรทุกบนโครงสร้างสะพานและการประยุกต์ การเลือกแบบและขนาด
สะพานการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างส่วนบนและการออกแบบโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานคอนกรีตอัดแรงและสะพานเหล็ก เศรษฐศาสตร์สาหรับงานสะพาน
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.
713315 พลศาสตร์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 713302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
แนวคิ ด พลศาสตร์ โ ครงสร้ า ง การตอบสนองของแบบระบบที่ มี ระดั บ ความอิ ส ระเดี ่ย วต่อแรง
พลศาสตร์แบบต่างๆ การตอบสนองของระบบที่มีระดับความอิสระหลายขั้น การควบคุมการสั่นตัวของ
โครงสร้าง พื้นฐานวิศวกรรมแรงลม พื้นฐานวิศวกรรมแผ่นดินไหว
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;
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713316 การออกแบบโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว
3(3-0-6)
(Seismic Design of Structures)
วิชาบังคับก่อน : 713315 พลศาสตร์โครงสร้าง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินไหว พลศาสตร์โครงสร้างเบื้อ งต้น การวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างโดยวิธีแรงสถิติเทียบเท่า หลักการพื้นฐานของการออกแบบอาคารต้านทาน แผ่นดินไหว การเลือก
รูปทรงของอาคารสาหรับการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว พฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใต้แรงแผ่นดินไหว การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ กต้านทานแผ่นดินไหว รายละเอียดของ
โครงสร้างสาหรับต้านทานแผ่นดินไหว
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.
713317 ความแข็งแรงของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Strength of Materials)
วิชาบังคับก่อน : 713202 ความแข็งแรงของวัสดุ
ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นเนื่องจาก
น้าหนักแบบต่างๆ ความเค้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทฤษฎีการวิบัติ วิธีทางพลังงาน จุดศูนย์กลาง
แรงเฉือนการดัดแบบไม่สมมาตร คานโค้ง ปัญหาเกี่ยวกับแรงบิดและการโก่งเดาะ คานบนฐานรากยืดหยุ่น
ทฤษฎีการยืดหยุ่นเบื้องต้น
Stress and strain, The relationship between stress and strain; Stress under general
loading conditions; Component of stress; Stress from temperature changes; Theory of failure;
Energy methods; Shear center and unsymetrical bending; Curved beam; Problem solving in
torsion and bulking; Beam of elastic foundation; Introduction to theory of elastics.
713318 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Computer Application in Structural Engineering )
วิชาบังคับก่อน : 710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแก้ปัญหาทางการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้
ในการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง
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Solving problems in analysis and structural design with computer; Structural Analysis
and Design Software; Computer applications in structural engineering.
713319 เทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
3(3-0-6)
(Building Information Modeling Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาเทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้อต้น เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนแนวคิดแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ออกแบบและเขียนแบบอาคารสองมิติและสามมิติในระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง
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.
713320 เทคโนโลยีชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูป
3(3-0-6)
(Precast Concrete Technology)
วิชาบังคับก่อน : 713303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูป การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูปและระบบโครงสร้าง
จุดต่อ แนวคิดการออกแบบ การขนส่ง 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.
713321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีมาตรฐานยูโร
3(3-0-6)
(Reinforced Concrete Design by EURO Code)
วิชาบังคับก่อน : 713303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศึกษาพฤติกรรมเบื้องต้นของแรงตามแนวแกน, โมเมนต์ดัด, โมเมนต์บิด, แรงเฉือน, แรงยึดเหนี่ยว
และแรงกระทาแบบผสม ศึกษาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี
มาตรฐานยูโร
Fundamental behavior in axial load, flexure, torsion, shear, bond and combined
actions; design of reinforced concrete structural components according to EURO Code;
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2กลุ่ (มวิชาวิศวกรรมฐานรากและธรณีเทคนิค
713412 การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพดิน
3(3-0-6)
(Soil Improvement)
วิชาบังคับก่อน : 713401 ปฐพีกลศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและหลักการการปรับปรุงดิน ทฤษฎีการอัดแน่นและการควบคุม การปรับปรุง
คุณภาพดินโดยใช้สารผสมเพิ่ม กลไกการเชื่อมประสาน การปรับปรุงดินระดับลึก การออกแบบเสาเข็มดิน
ซีเมนต์เพื่อรับภาระในแนวดิ่งและด้านข้าง การเร่งการทรุดตัวโดยการให้ภาระก่อน การออกแบบแถบระบาย
น้าในแนวดิ่งสาเร็จรูป การออกแบบการเสริมแรงดินสาหรับโครงสร้างกันดินและเสถียรภาพของความชัน
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.
713413 วัสดุการทาง
3(3-0-6)
(Highway Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับ วัสดุที่ใช้ในงานทาง ซึ่งประกอบด้วยดิน แอสฟัลต์ (ยางมะตอย) ซีเมนต์ มวลรวม,
และทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน การบดอัดดิน การปรับปรุงคุณภาพดินเบื ้องต้น
ทราบถึงลักษณะของผิวทางลาดยางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ , แบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ชั้ นเดียว , แบบเซอร์
เฟซทรีตเมนต์สองชั้น , เคพซีล , แผ่นเส้นใยธรณี , ดินซีเมนต์ , การนาวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีตกลับมาใช้ใหม่
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.
713414 วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Geo-environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 713401 ปฐพีกลศาสตร์
แนวคิดและหลักการของวิศวกรรมปฐพีสิ่ง แวดล้อม การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม การ
ป้องกันภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและจากการก่อสร้างโดยประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางสาขาวิศวกรรมปฐพี
เทคโนโลยีคอนกรีตและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักการเบื้องต้นในการใช้ประโยชน์ของกากของเสียสาหรับเป็น
วัสดุก่อสร้าง วิศวกรรมปฐพีในการฝังกลบมูลฝอย การปรับปรุงฐานรากเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้าบาดาล
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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.
713415 การแก้ไขการพิบัติของลาดดิน
3(3-0-6)
(Stabilization of soil slope)
วิชาบังคับก่อน : 713401 ปฐพีกลศาสตร์
ส่วนประกอบและรูปแบบการพิบัติของลาดดิน ลักษณะและสาเหตุการพิบัติ เสถียรภาพของลาดดิน
การแก้ไขการพิบัติของลาดดิน โดยวิธี การลดน้าหนักที่กระทากับลาดดิน การตัดดินเป็นขั้นบันได การทาระบบ
ค้ายัน การระบายน้าใต้ดินและบนดิน การเสริมกาลัง ให้ดินด้วยวัสดุเสริมก าลัง การทากาแพงกันดิน การ
ป้องกันการกัดเซาะผิวหน้า การปรับปรุงคุณภาพดิน
Mode of Slope Failure. The cause of failure. The stability of slope. The method to
stabilization slope such as Unloading, Benching of slope, Bracing of slope, Serface and
subsurface drainage, Reinforcement of soil, Retaining wall and sheet pile wall, Surface
protection and Soil improvement.
3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทางและสารวจ
713511 วิศวกรรมการขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้า และทางท่อ การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง
การวางแผนเพื่อประสานระบบการขนส่งประเภทต่างๆ การออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของ
ระบบขนส่ง
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.

618

713512 การออกแบบผิวทาง 3)3-0-6(
)Pavement Design(
วิชาบังคับก่อน :713401 ปฐพีกลศาสตร์
หลักการทั่วไปของถนนและสนามบินรวมถึงผิวจราจรแบบต่างๆ และน้าหนักล้อ ศึกษาเกี่ยวกับความ
เค้นที่เกิดโครงสร้างชั้นทางแบบหยุ่นตัวและโครงสร้างชั้นทางแบบแกร่งตัว พิจารณาเกี่ยวกับวัสดุที่จะนามาใช้
เป็นโครงสร้างของถนนและการออกแบบทดสอบ วิธีออกแบบผิวจราจรโครงสร้างชั้นทางแบบหยุ่นตัวและ
โครงสร้างชั้นทางแบบแกร่งตัว ของถนนและของสนามบิน รวมถึงวิธีการก่อสร้างและบารุงรักษา
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.
713513 วิศวกรรมการจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 713511 วิศวกรรมการขนส่ง
ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของการจราจร การสารวจและวิเคราะห์การจราจร การควบคุมการจราจร ทาง
แยกและทางแยกต่างระดับ การวิเคราะห์ความจุ การออกแบบสัญญาณไฟจราจร และจัดรอบสัญญาณไฟ การ
จัดการจราจร การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร และความปลอดภัยทางด้านจราจร
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.
713514 การสารวจเพื่อการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Survey)
วิชาบังคับก่อน : 713205 สารวจ และ 713206 ปฏิบัติงานสารวจ
งานโครงการวิศวกรรมส ารวจ รายละเอียด ความถูกต้อง และข้อก าหนดการวางแผน และการ
กาหนดขั้นตอนสาหรับการรังวัดเพื่อการก่อสร้างของโครงการวิศวกรรมต่างๆ การรังวัดเพื่อการก่อสร้าง การ
รังวัดเพื่อการอุทก
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.

619

713515 การสารวจเส้นทาง
3(2-3-6)
(Route Survey)
วิชาบังคับก่อน : 713205 สารวจ
การสารวจแนวทาง เทคนิคการสารวจในการหาตาแหน่งและออกแบบถนน การวางโค้งราบและโค้ง
ดิ่ง ทาสารวจภูมิประเทศและทาแผนที่ การออกแบบระดับแนวทาง การทาระดับตามแนวขวางและแนวยาว
การหาพื้นที่และปริมาตรของงานดิน การแก้ไขแนวทาง การสารวจก่อสร้างถนน
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.
4) กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
713611 เทคนิคการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการก่อสร้าง การใช้เครื่องจักรและเครื่องมือ ในการก่อสร้าง ความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่
Study of construction techniques and methods throughout construction processes,
using tools and equipment, safety in construction, modern construction engineering and
technology.
713612 วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Building Material Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ข้อดีข้อเสียของวัสดุเมื่อนาไปใช้ในงานประเภทต่างๆ
แหล่งผลิต กรรมวิธีผลิต กรรมวิธีติดตั้ง ตลอดจนแนะนาผลิตภัณฑ์วัสดุที่ทันสมัยที่ สามารถประยุกต์ใช้ในงาน
ก่อสร้างประเภทต่างๆ วัสดุทางกลและเคมีที่ใช้ในงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่ชารุด
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.
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713613 การจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดการสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง วิธีการเพิ่มผลผลิตในการทางาน มนุษยสัมพันธ์
ความปลอดภ้ยในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ประยุกต์ การเงิน การตลาด การบริหารโครงการก่อสร้าง
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.
713614 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Safety Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักของความปลอดภัย สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในการใช้
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า ความปลอดภั ยในการเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ การบริหาร
ความปลอดภัย การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ การส่ง เสริมสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจน
กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย ในงานก่อสร้ าง และศึกษาดูง านระบบความปลอดภัยในโครงการ
ก่อสร้าง
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 visited of safety systems in construction projects.
713615 กฎหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Laws in Construction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อมสาหรับอาคาร พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
วิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร จรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ บทลงโทษและความรับผิดทางกฎหมาย
อนุญาโตตุลาการ
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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.
713616 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสาหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
(Economics for Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเศรษฐศาสตร์ และการน ามาประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยรายวิชานี้จะเน้น
ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งประกอบไปด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ ดอกเบี้ย มูลค่าของเงินตามเวลา การ
วิ เ คราะห์ จ ุ ด คุ ้ ม ทุ น การคิ ด ค่ า เสื ่ อ มราคา การวิ เ คราะห์ ก ารทดแทนทรั พ ย์ ส ิ น การเปรี ย บเที ย บอั ต รา
ผลตอบแทนในการลงทุน และการตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ
Economics and methods which will able them to apply for civil engineering. This
course emphasizes the application of basic microeconomics concepts including principle of
economics, interest, time value of money, break even point analysis, depreciation, analysis of
replacement, analysis of engineering project, return on investment, computation methods of
project comparison, and techniques for economically analysis of engineering project.
5) กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้าและสิ่งแวดล้อม
713711 ชลศาสตร์ของทางน้าเปิด
3(3-0-6)
(Hydraulics of Open Channels)
วิชาบังคับก่อน : 713702 วิศวกรรมชลศาสตร์
การจ าแนกชลศาสตร์ ของทางน ้ าเปิ ด คุณสมบัติก ารไหลในทางน ้ า เปิด หลักการของพลั ง งาน
หลักการของโมเมนตัม การคานวณเกี่ยวกับการไหลแบบคงตัว การวัดอัตราการไหลในทางน้าเปิด อาคาร
ควบคุมในคลองส่งน้า และการเปลี่ยนหน้าตัดของคลองส่งน้า การออกแบบทางน้าเปิด การคานวณเกี่ยวกับ
การไหลแบบแปรเปลี่ยนน้อยอย่างช้า และอย่างเร็ว และการคานวณระดับผิวน้า
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.
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713712 วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6)
(Drainage Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 713702 วิศวกรรมชลศาสตร์
ความสาคัญของการระบายน้า การสารวจ และเก็บข้อมูลการระบายน้า การวัดการไหล ฝนและน้าท่า หลัก การ
ของดิน และน้าในเชิงสถิตและพลวัต การวิเคราะห์หาปริมาณการรั่วซึม ระบบการระบายน้าเหนือผิวดิน และ
ใต้ดิน การระบายน้าแบบร่องน้า 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.
713713 วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Water Resources Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 713702 วิศวกรรมชลศาสตร์
การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้าตามแผนโครงการด้วยแบบจ าลอง การออกแบบ
เบื้องต้นสาหรับองค์ประกอบของโครงการ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการน้าในระบบลุ่มน้าด้วย
แบบจาลอง โค้งการบริหารอ่าเก็บน้า 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.
713714 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งน ้าดิบเพื่อการผลิ ตน ้า ประปา ปริมาณและคุณภาพน ้า ที่ ต้องการ มาตรฐานของน ้า การ
คาดคะเนจานวนประชากร ความต้องการใช้น้า และความผันผวนของระบบส่งน้า การนาน้าใต้ดินขึ้นมาใช้ การ
ออกแบบระบบส่งน้า และระบบจ่ายน้าเทคนิคต่างๆ ในการบาบัดน้า โดยการใช้ตะแกรง การสร้างตะกอนและ
รวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง การป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค การแก้น้ากระด้าง การกาจัดเหล็ก
การกาจัดรสและสีของน้า การวางแผนเกี่ยวกับระบบประปา และการบาบัดน้าเสีย
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,
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coagulation and flocculation, sedimentation, filtration, disinfection, softening, iron removal,
taste and color removal.

หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2564
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3. วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบางรายวิชามีการใช้
เอกสารและตาราเป็นภาษาอังกฤษ
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรง
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้ง ที่ 8/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 2
เมษายน พ.ศ.2565
3. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28
เมษายน พ.ศ.2565
4. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2567 ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. วิศวกรควบคุมคุณภาพและบารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
2. วิศวกรความปลอดภัยและควบคุมกระบวนการผลิต
3. วิศวกรออกแบบและประเมินโครงการ
4. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้กาหนดให้นักศึกษาที่เข้าเรียน
จะต้องได้เรียนรู้ในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเพิ่มพูน
ความรู้และปรับกระบวนการความคิดให้สอดคล้องกับหลักทางวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกันจะต้องได้เรียนรู้
ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นมนุษย์และการปรับตัวให้อยู่รอดใน
สังคมยุคปัจจุบัน โดยสาขาวิชาได้มีการประสานงานร่วมกับคณะและสาขาวิชาอื่น ๆ ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้า
เรียนในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว ดังนี้
1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
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- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญ ญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตรให้กับสาขาวิชาหรือคณะอื่น เพื่อ
เรียนในหมวดวิชาเฉพาะ หรือหมวดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการ
ด าเนิ น การโดยคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต ร ซึ ่ ง มี ห ั ว หน้ า สาขา (ประธานหลั ก สู ต ร) เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลัก และการดาเนินงานทางวิชาการจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2569

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมอุตสาหการที ่มี
คุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพสรรสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศและสากล
2. ความสาคัญ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกั บ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตวิศวกรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่มีมาตรฐานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น สังคม และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
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2. เพื่อผลิตบั ณฑิ ตให้ม ีค ุณ สมบั ติ สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของ อว. มีคุณธรรม
จริยธรรม และ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมี จรรยาบรรณทางวิศวกรรม สามารถน าความรู้ด้าน
วิศวกรรมไปประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสอนรู้ให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโลก
ยุคสื่อสารข้อมูลไร้พรมแดน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยพัฒนาด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
4. อัตลักษณ์
“บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมเชี่ยวชาญปฏิบัติสามารถเทคโนโลยี”

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบการศึกษาแบบ ทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่ง ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาซึ่ง 1 ภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปรับปรุง พ.ศ 2554 เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามข้อบังคับของสภาวิศวกร (ว่าด้วยองค์ความรู้ พศ. 2562)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิด ชอบ
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
1. ระยะเวลาการศึกษา
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – เดือน ธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – เดือน พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน
เดือน มิถุนายน – เดือน กรกฎาคม
- วันเวลาในราชการ วันอังคาร–ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันเวลานอกราชการ
วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
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2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่าในสาขาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่าง
โลหะแผ่นเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเครื่องมือวัดและ
ควบคุมในอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคนิคการทาต้นแบบ สาหรับสาขาวิชาอื่น ๆ
นอกจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2) รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการเทียบ
โอนหน่วยกิตในสาขาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิ ต ช่าง
โลหะแผ่นเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเครื่องมือวัดและ
ควบคุมในอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคนิคการทาต้นแบบ สาหรับสาขาวิชาอื่น ๆ
นอกจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
3) รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี โดยมี
คุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
4) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
โดยเคร่งครัดทุกประการ
2.3 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสภาวิชาชีพและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรอง ปริญญาประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพควบคุม
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.2 โครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาภาษา

134
134
30
6
6
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

629

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (วิชาเอกบังคับ)
2.4) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก)
3) หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี
3.1 รายวิชาในหลักสูตร
- รหัสวิชาใช้เลขอาระบิก 6 หลักนาหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
ตัวเลขหลักแสนหลักหมื่นหมายถึงคณะหรือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้
70xxxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
71xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
72xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
73xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
74xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
ตัวเลขหลักพันหมายถึง สาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วมดังนี้
xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx1xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
xx9xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชาดังนี้
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6
98
12
6
3
3
32
12
20
36
18
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
xxx3xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย
xxx4xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ
xxx5xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
xxx6xx หมายถึงกลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
xxx7xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึงลาดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม
รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetis of Life)
700105
การคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
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700106
700107

จิตสาธารณะ
(Public Mind)
ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence)

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

1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700201
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
700202
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
700203
พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
700204
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
700205
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
700206
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
700207
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
700208
จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
700209
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
700210
นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship)
700211
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Environmental and Sustainable Development)
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1.3) กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จานวน 6 หน่วยกิตได้แก่
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
700303
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
700302
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
700304
การฟังการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
700305
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication)
700306
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
700307
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
700308
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
700309
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
700310
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
700311
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
700312
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
700313
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
700314
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
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1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
จานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700407
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700401
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
700402
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
700403
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
700404
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
700405
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
3(2-2-5)
(Information Technology for Office Productivity)
700406
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
700408
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
700409
สารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
700410
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Technology and Innovation Management)
700411
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(AI and Data Science for Business)
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 98 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จานวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
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รหัสวิชา
710111
710112

รหัสวิชา
710113

รหัสวิชา
710114

รหัสวิชา
710201
710202
710203
710204

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematic 2)
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-5)
(General Physics)
3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีทั่วไป
3(2-3-5)
(General Chemistry)
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จานวน 32 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 20 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
715105
ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
715106
กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(2-3-5)
(Manufacturing Processfor Industrial Engineers)
714110
เธอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
715104
หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-3-5)
(Principle of Electrical Engineering)
715107
หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม
1(1-0-3)
(Principle of Engineering Profession)
715108
กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3(3-0-6)
(Industrial and Commercial Laws)
715109
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-3)
(Industrial Engineering Laboratory)
715110
การฝึกฝีมือช่าง
1(0-3-3)
(Workshop Practices)
714104
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
715205
การฝึกงานวิศวกรรม
1(0-240-0)
(Engineering Internship)
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (วิชาเอกบังคับ) จานวน 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
715201
วิศวกรรมการบารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
715202
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
3(3-0-6)
(Computer Aided Manufacturing)
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715301

การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
715302
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
715401
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
715402
การออกแบบแผนการทดลองสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Experimental Design for Engineers)
715501
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
715502
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Cost Analysis)
715601
การวิจัยดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research)
715602
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
715701
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Project 1)
715702
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2(0-6-2)
(Industrial Engineering Project 2)
715703
การวางผังโรงงานและสิ่งอานวยความสะดวก
3(3-0-6)
(Industrial Plant and Facility Design)
2.4) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก) จานวน 18 หน่วยกิต
1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
715203
การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
3(2-3-5)
(Hydraulics and Pneumatics Control)
715204
กระบวนการทางวิศวกรรมการขึ้นรูปวัสดุ
3(3-0-6)
(Forming Materials Process Engineering)
715205
กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Manufacturing Process)
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715206
715207
715208
715209

รหัสวิชา
715303
715304
715305
715306
715307
715308

รหัสวิชา
715403
715404
715405

การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ
(Programmable Logic Control and Automation)
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
(Internet of Things for Industrial Engineering)
การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
(Analysis for Product Design and Process)
วัสดุคอมโพสิตเชิงโครงสร้าง
(Structural Composite Materials)
2) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การยศาสตร์สาหรับวิศวกรอุตสาหการ
(Ergonomics for Industrial Engineers)
การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
การจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
วิศวกรรมระบบ
(System Engineering)
คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
(Computer in Industrial Engineering)
3) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพและผลิตภาพ
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม
(Industrial Quality Assurance)
วิศวกรรมคุณภาพ
(Quality Engineering)
การวัดและการบริหารผลิตภาพ
(ProductivityMeasurement and Management)

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

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
715503

4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
(Industrial Project Feasibility Study)
715504
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Applied Industrial Economics)
5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและการดาเนินการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
715603
การควบคุมวัสดุคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory Control)
715604
เทคนิคการพยากรณ์
3(3-0-6)
(Forecasting Techniques)
715605
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(Computer Application in Simulation)
715606
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
715607
การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
(Operation Management)
715608
การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
6) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
715704
วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6)
(Value Engineering)
715705
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3(2-3-5)
(Modern Automotive Engineering)
715706
หัวข้อพิเศษในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Industrial Engineering)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาที่สนใจและเปิดสอนในคณะ
ต่างๆ ในระดับปริญญาตรีภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัสวิชา

700301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

700407 คณิตศาสตร์ทั่วไป

3(3-0-6)

710113 ฟิสิกส์ทั่วไป

3(2-3-5)

710203 วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

710201 เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-5)

715107 หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม

1(1-0-3)

วิชาบังคับก่อน

รวม 16(X-X-X)

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

3(3-0-6)

710114 เคมีทั่วไป

3(2-3-5)

710202 กลศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)

710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

714110 เธอร์โมไดนามิกส์

3(3-0-6)

715110 การฝึกฝีมือช่าง

1(0-3-3)
16(13-931)

รวม

วิชาบังคับก่อน

ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710113
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน

7003XX กลุ่มวิชาภาษา

3(X-X-X)

7001XX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

3(3-0-6)

710112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

ผ่านการศึกษาวิชา 710111

715202 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

3(3-0-6)

ผ่านการศึกษา วิชา 710201 และ
710204

715104 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3(2-3-5)

715501 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)
รวม 18(X-X-X)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

7001XX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

3(3-0-6)

7003XX กลุ่มวิชาภาษา

3(3-0-6)

7004XX กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(x-x-x)

714104

ปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล 1

1(0-3-3)

715105

ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สาหรับวิศวกร

3(3-0-6)

715XXX กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [1]

วิชาบังคับก่อน

3(x-x-x)
รวม 16(X-X-X)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัสวิชา

วิชาบังคับก่อน

7002XX

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

715106

กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรอุตสาหการ

3(2-3-5) ผ่านการศึกษา วิชา 710203

715401

การควบคุมคุณภาพ

3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 715105

715502

การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 715501

715XXX

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [2]

3(x-x-x)

715XXX

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [3]

3(x-x-x)
รวม 18(x-x-x)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัสวิชา

วิชาบังคับก่อน

715201

วิศวกรรมการบารุงรักษา

3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 715105

715302

วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

715301

การศึกษางานอุตสาหกรรม

3(3-0-6) ผ่านการศึกษา วิชา 715105

715601

การวิจัยดาเนินงาน

3(3-0-6)

715602

การวางแผนและควบคุมการผลิต

3(3-0-6)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)
รวม 18(x-x-x)

รหัสวิชา
715205

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฝึกงานวิศวกรรม

วิชาบังคับก่อน

1(0-240-0)

รวม 1(0-240-0)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

715402

การออกแบบแผนการทดลองสาหรับวิศวกร

3(3-0-6)

715701

1(0-3-1)

715XXX

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
การวางผังโรงงานและสิ่งอานวยความ
สะดวก
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [4]

715XXX

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [5]

3(x-x-x)

715703

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน
ผ่านการศึกษา วิชา 715105

ผ่านการศึกษา วิชา 715501

3(x-x-x)
รวม

16(x-x-x)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

7002XX

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

700303

ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3(3-0-6)

715108

กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

3(3-0-6)

715109

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

1(0-3-3)

715702

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2

2(0-6-2)

715XXX

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม [6]

3(x-x-x)

วิชาบังคับก่อน

ผ่านการศึกษา วิชา 715701

รวม 15(x-x-x)
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1. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ
ทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 710205 การฝึกงานวิศวกรรมและบังคับให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน) หรือ U
(ผลการศึกษาไม่ผ่าน) ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนน
1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
(3) มนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
1.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
1.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
2.1 มาตรฐานการทาโครงงาน
การทาโครงงานคือการที่นักศึกษาทางานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เป็น
โครงงานวิจัยที่ใช้เวลาไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมอุตสาหการเป็นหลัก
ในการดาเนินงานดังกล่าวเช่นการศึกษาเวลามาตรฐานในการทางาน การลดเวลาในการทางานการวางแผน
และควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการบารุงรักษาต่างๆ และ
การออกแบบการทดลอง (DOE) วัตถุประสงค์ของการทาโครงงานก็เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้การ
ท างานจริ ง ในโรงงานอุต สาหกรรม พร้ อ มทั ้ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางด้ านวิ ศ วกรรมอุ ตสาหการใน
สถานการณ์จริงซึ่งนักศึกษาจะได้มีความรู้ ความคุ้นเคยกับการทางานในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนออกไป
ทางานจริงหลังจบการศึกษา
2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การทาโครงงานดังกล่าวข้างต้นจะมีประโยชน์กับนักศึกษา เช่น
(1) มีองค์ความรู้จากการทาโครงงาน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
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(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
(5) สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(6) สามารถนาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
2.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
2.4 จานวนหน่วยกิต
โครงงานหรือปริญญานิพนธ์ มีค่า 3 หน่วยกิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 1 หน่วย
กิต และในภาคการศึกษาที่ 2 อีก 2 หน่วยกิต ในการเรียนชั้นปีที่ 4
2.5 การเตรียมการ
การเตรียมการให้คาแนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
(3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการทางานโครงงานวิจัยเช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องมืออุปกรณ์และสารเคมี เป็นต้น
2.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น
(1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์
ประจาวิชาและอาจารย์ประจาอย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
(3) ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางานผลงานที่เกิดใน
แต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการนาเสนอเนื้อหารายงานการตรงต่อเวลา
ความสามารถในการแก้ปัญหาและมาตรฐานความถูกต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการทา
โครงงานคะแนนที่อาจารย์พิจารณาจะนามาเฉลี่ยและให้ผลการศึกษาเป็นเกรด A – F
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาค่าอนุพันธ์และ การอินทิเกรตของฟังก์ชัน ค่าจานวน
จริงและ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การแก้อนุพันธ์เบื้องต้น
และ การประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา
Vector algebra in three dimensions; limit, continuity, differentiation andintegration
of real-valued and vector- valued functions of a real variable .Introduction to line integrals;
improper integrals; differential equations and itsapplications.
710112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ลาดับ และอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟัง ก์ชัน
จานวนเชิงซ้อน การอินทิเกรตเชิงเลขพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง 2 ตัวแปร เส้นตรงระนาบและ
พื้นผิวในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและ การประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา
Mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor seriesexpansion
of elementary functions; complex number, Numerical integration; polarcoordinates; calculus
of real- valued functions of two variables; lines; planes, andsurfaces in three- dimensional
space; calculus of real-valued functions of severalvariables and its applications.
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
710113 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-5)
General Physics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุนและวัตถุเกร็ง
สัมพันธภาพ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกและคลื่นกล ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล
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องค์ประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การมองเห็น (เลนส์เว้า–เลนส์
นูน) ฟิสิกส์สมัยใหม่ การประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และงาน
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับ หลักการด้านฟิสิกส์
Force and motion; work and energy; system of particles; rotational motionand rigid
body; relativity; harmonic motion and mechanical waves; kinetic theory ofgases and
thermodynamics; fluid mechanics; elements of electromagnetism, A. C. circuit; fundamental
electronics; optics (concave and convex Iens); modern physics;application of basic physics in
engineering studies. and laboratory related to principle of physics.
3. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
710114 เคมีทั่วไป
3(2-3-5)
(General Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุล
เคมีสมดุลไอออน จลนศาสตร์ เคมีโครงสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมพันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟอ โลหะทรานซิชัน และงานปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับ หลักการด้าน
เคมี
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; representativeelements; nonmetal and
transition metals and practices which have consistentcontent.
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
710201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธ
กราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและการให้ขนาดความเผื่อ การเขียนภาพตัดวิวช่วยและ การ
พัฒนาการเขียนภาพร่างด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและภาพแสดงรายละเอียด การเขียนแบบที่สัมพันธ์
กับสาขาวิชาต่างๆ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
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Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorialdrawings,
dimensioning and tolerancing; sections; auxiliary views and development; freehand sketches,
detail and assembly drawings, Drawings related to variousdisciplines and the use of computer
aided drawings
710202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710113 ฟิสิกส์ทั่วไป
ระบบของแรงผลลัพธ์ การสมดุลความฝืดหลักของงานเสมือน เสถียรภาพของไหลสถิตจลนศาสตร์
และจลน์พลศาสตร์ของวัตถุแบบแข็งแกร่งและแบบอนุภาค กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและ
พลั ง งาน แรงดลและการเคลื ่ อนที่ ระบบแรงแรงลั พธ์ สมดุ ล ความเสี ย ดทาน กฎของงานเสมือ นและ
เสถียรภาพ บทนาสู่ภาคพลศาสตร์
Force system; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kineticsof particles
and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy;impulse and momentum;
Force system; resultant; equilibrium; friction; principle ofvirtual work and stability;
Introduction to dynamics.
710203 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสมบัติต่างๆของวัสดุ กระบวนการผลิตและการประยุกต์
ใช้งานของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลักๆ เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิคและวัสดุคอมโพสิตสมบัติต่างๆ ทางกลและ
การเสื่อมสภาพของวัสดุ
Study of relationship between structures, properties, production processesand
applications of main groups of engineering materials i. e. metals, polymers, ceramics and
composites; mechanical properties and materials degradation.
710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ภาษาสาหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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Computer concepts; computer components; Hardware and softwareinteraction;
Current programming language; Programming practices.
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
715105 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีความน่าจะเป็น และการแจกแจงทางสถิติ ตัวแปรสุ่มการอนุมานผลทางสถิติ การทดสอบ
สมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การนาสถิติมาประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านอุตสาหกรรม
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.
715106 กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(2-3-5)
(Manufacturing Processfor Industrial Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710203 วัสดุวิศวกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ด้วยวัสดุประเภทอโลหะ และ โลหะ
เช่น งานพลาสติก การหล่อการตี การขึ้นรูปโลหะแผ่น การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องจักรกลและการเชื่ อม
ข้อจากัดสาหรับการแปรรูปและการขึ้นรูป การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกรรมวิธีการผลิต รวมถึง
หลักการพื้นฐานด้านต้นทุนการผลิต
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.
714110 เธอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของเธอร์โม
ไดนามิกส์เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการแปลงพลัง งาน ความไม่สามารถย้อนกลั บ ได้
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และอะเวเลบิลิตี้ วัฏจักรคาร์โนต์ วัฏจักรก าลังก๊าซ วัฏจักรท าความเย็น ความสัมพันธ์ต่างๆทางเธอร์โม
ไดนามิกส์ ก๊าซผสมปฏิกิริยาเคมี
Properties of pure substances, work and heat, ideal gas, first and secondlaws of
thermodynamics, entropy, basic heat transfer and energy conversionIrreversibility and
availability, Carnot cycles, gas power cycles, refrigeration cycles,thermodynamics relations,
gas mixtures, chemical reaction.
715104 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-3-5)
(Principle of Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฎพื้นฐานทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดและวิธีการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
ทางไฟฟ้า ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า หลักการของเครื่องจักรกลหมุนและงานปฏิบัติการซึ่งมี
เนื้อหาสอดคล้องกับ หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Composition of circuit; basic DC and Ac circuit; concept of three-phase systems; unit
and standards of electrical measurement; introduction to some basic electical instruments;
theory and analysis of transformer; the principle of rotating machines. and the experiment
topics related to principle of Electrical Engineering.
715107 หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม
1(1-0-3)
(Principle of Engineering Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ การแก้ปัญ หาทางวิศวกรรม หลักการ
ทดลองและการทดสอบ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทักษะทางด้านการบริหารสาหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรม งานวิศวกรรมกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ลักษณะงานอาชีพของวิศวกร
อุตสาหการ
Control engineering profession; Industrial engineering profession; the engineering
solutions; Principles of experiments and tests interpretation for engineering; basic math and
science; management skills of engineers; computer with engineering; engineering
environmental impacts, ethics in engineering profession, and Professional characteristics of
industrial engineers
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715108 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3(3-0-6)
(Industrial and Commercial Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรม
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมสัญญาละเมิดประกันภัยตัวแทนกู้ยืมเงินค้าประกัน จานองจานา
ตั๋วเงินห้างหุ้นส่วนและบริษัทกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เช็คภาษีอากรเบื้องต้นลิ ขสิทธิ์
และสิทธิบัตรการระงับข้อพิพ าททางธุรกิ จและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกั บการประกอบอุ ตสาหกรรมอาทิ
กฎหมายแรงงานและความปลอดภัยกฎหมายโรงงานและสิ่งแวดล้อมกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เครื่องจักรกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมกฎหมายวิ ศวกร
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
The relationship between laws and business; the laws relating to commerce: civil
and commercial law contract, tort insurance, agency, repayable, suretyship, mortgage and
pawn, bill, partnership and company law pubic companies, law about usage check, basic
taxation copyright and patent, dispute settlement business and the laws relating to industries;
labor laws and safety, factory laws and environmental laws, laws registering machine, laws
e-commerce and laws for engineers and professional ethics.
715109 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-3)
(Industrial Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 715301 การศึกษางาน, 715401 การควบคุมคุณภาพ, 715703
การวางผัง โรงงานอุตสาหกรรม, 715602 การวางแผนและควบคุมการผลิต
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับระบบทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น การศึกษางาน การควบคุม
คุณภาพ การออกแบบโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิตและการทดสอบโครงสร้างวัสดุ เป็นต้น
Operations of industrial engineering system experiments such as work studies,
quality control, plant design. production Planning and control and testing of material
structures, etc.
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715110 การฝึกฝีมือช่าง
1(0-1-5)
(Workshop Practices)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและการใช้เ ครื ่ องมื อกลในโรงงาน ความปลอดภั ย ในการใช้ เ ครื ่ องมือ และวินั ยการ
ปฏิบัติงานในโรงงาน การฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน งานตะไบ งานตัด งานเจาะ งานเชื่อมแก๊สและ
ไฟฟ้า
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,
dilling, welding and gas welding.
714104 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการด้านกลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของแข็ง เธอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์เครื่องจักรกล
ระบบควบคุมอัตโนมัติและ วัสดุวิศวกรรม
Experimental works in engineering mechanics, solid mechanics, thermodynamic,
mechanics of machinery, automatic control and engineering materials.
715205 การฝึกงานวิศวกรรม
1(0-240-0)
(Engineering Internship)
เงื่อนไข : ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิต
ทั้งหลักสูตร หรือได้รับการความเห็นชอบจากสาขาวิชา
ปฏิบัติการฝึกงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆ ของภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวกับงาน
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
Practice in government and private sectors with respect to the field of Industrial
engineering with working period ofat least 240 hours.
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3. กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (เอกบังคับ)
715201 วิศวกรรมการบารุงรักษา
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ผ่านการศึกษาวิชา 715105 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สาหรับวิศวกร
การซ่อมบารุงทางอุตสาหกรรม และแนวคิดการซ่อมบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
การสึกหรอเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ วิศวกรรมการหล่อลื่น การบารุงรักษาเชิงป้องกัน เทคโนโลยี
การเฝ้าสังเกตสภาวะการทางาน การควบคุมและระบบการจัดการงานซ่อมบ ารุง การรายงานผลการซ่อม
บารุง ระบบการจัดการบารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์และ ดัชนีชี้วัดสมรรถนะการพัฒนาระบบการซ่อมบารุง
Maintenance in industry and concept of Total Productive Maintenance (TPM); failure
statistics; reliability analysis; lubricant engineering, preventive maintenance system and
condition monitoring technologies; maintenance control and work order system;
maintenance organization; personnel and resourse; maintenance reports and key
proformance index; Computerize maintentance management system ( CMMS) ; maintenance
system development.
715202 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
3(3-0-6)
(Computer Aided Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และวิชา 710201 เขียนแบบวิศวกรรม
เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบเชิงตัวเลข การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีกรุ๊ปและ การประยุกต์ใช้งานในการวางแผนการผลิต ตารางการผลิตและการรวมเอา
CAD/CAM เข้ า ไปในระบบการผลิ ต ิ ตั ว อย่ า งการใช้ ง านระบบควบคุ ม เชิ ง ตั วเลขและ CAD/CAM ทาง
อุตสาหกรรม
Mechanical machine by Nummerical control system, Information and
Communication Technology for industrial robot; group technology and application in
planning scheduling, and total Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing:
CAD/ CAM into production system; example using mechanical hardware part programming
and CAD/CAM in Industry.
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715301 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 715105 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สาหรับวิศวกร
หลักการของขั้นตอนการทางาน การวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการ
ไหลแผนภูมิคน-เครื่องจักร การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิไซโม หลักการปรับปรุงงานและ
ออกแบบการทางานรวมทั้งการประยุกต์หลักการของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม การกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน การสุ่มงาน หลักการศึกษาเวลา การศึกษาเวลาโดยตรง และฐานข้อมูลเวลาพื้นฐาน การหาค่าเผื่อ
การใช้เวลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจ หลักการและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (แขน
กล) ในระบบการทางานสมัยใหม่ การจาแนกประเภทและลักษณะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Principles of elements of works, analysis of production process by using of
production process chart,flow process,man- machine chart, micro motion study, SIMO chart,
work improvement and job design including applications of principles of motion
economy, standardization of works operations, work sampling, time study principles,
direct time study and elemental time data, determination of allowance factor and the
use of standard time in establishing various production-based incentive schemes. Principles
and applications of industrial robots in modern working systems. Robot classifications and
configuration.
715302 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการป้องกันความเสียหาย การออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมอันตรายของสถานีที่
ปฏิบัติงานและองค์ประกอบมนุษย์ เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลักการจัดการความปลอดภัยและ
การออกแบบการป้องกันอัคคีภัย การควบคุมเสียง การป้องกันรัง สี การจัดการสารกัมมันตรัง สี ค วาม
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า อันตรายจากเครื่องจักรงานซ่อมบารุงกับความปลอดภัยและการป้องกัน กฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย
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, Radiation protection, Radioactive Management, safety in electrical
work, principles of machine guarding, maintenance safety and safety laws.
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715401 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน :ผ่านการศึกษาวิชา715105 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สาหรับวิศวกร
แนวความคิด และวิวัฒนาการด้านคุณภาพ การจัดการด้านคุณภาพ การประยุกต์วิธีการทางสถิติ
ในการควบคุมกระบวนการและการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การจัดการควบคุมคุณภาพและ
กระบวนการ เทคนิคการควบคุ มคุ ณภาพ เทคนิคการชัก ตัวอย่ างเพื ่อการยอมรั บ ความเชื่อถือได้ ท าง
วิศวกรรมสาหรับสินค้าและกระบวนการผลิต
Quality concept and evolution of quality control method; quality control
management; application of statistical methods in control process and analysis performance
of process; management quality and process control; quality control techniques; Aceptance
sampling techniques, reliability for goods and manufacturing.
715402 การออกแบบแผนการทดลองสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Experimental Design for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา วิชา715105 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สาหรับวิศวกร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในระบบงานอุตสาหกรรมและปัญ หาการวิเ คราะห์ ทางสถิติ การ
ออกแบบการทดลองในงานอุตสาหกรรม แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง การวิเคราะห์ตัวแปรผิวสะท้ อน
และวิธีการทากูชิ
Relationship between factors in the industrial system and their problems, statitical
analysis and design of control in industrial work, advancd mathematical models, respone
surface methodology, and Taguchi method.
715501 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม หลักการเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การคานวณดอกเบี้ย
วิธีการเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ ค่าเสื่อมราคา ผลกระทบของภาษีอากรต่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์
ต้นทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การประมาณค่าที่เกิดจากภาษีเงินได้และการวิเคราะห์ความไว
การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
Principles of engineering economy; principles of costs of decision, calculation of
interest; method of comparision for decision; depreciation, effect of tax on decision ,cost
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analysis; evaluation of replacement, estimations of income tax consequences and sensitivity
analysis, decision under risk and uncertainty.
715502 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Cost Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 715501 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
พื้นฐานของบัญชีต้นทุน การเงินในส่วนของการจัดการอุตสาหกรรม ต้นทุนมาตรฐานและต้นทุน
ทางตรง การควบคุมต้นทุน เศรษฐศาสตร์ด้านการวางแผนและการดาเนินงานอุตสาหกรรม เหตุผลและการ
ตัดสินใจสาหรับการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์การลดต้นทุน
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 principles of cost reduction.
715601 การวิจัยดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาระเบียบวิธีของการวิจัยดาเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการแนวใหม่ โดย
เน้นการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเชิงเส้น ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ์ ระเบียบวิธีบิ๊กเอ็ม
แบบจาลองการขนส่งทฤษฎีของเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย แบบจาลองวัสดุคงคลังและ การจาลองกระบวนการ
ตัดสินใจ
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.
715602 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาระบบการผลิต องค์ประกอบของการผลิตทางอุตสาหกรรม และกระบวนการที่ใช้ในการ
ผลิตเทคนิคการพยากรณ์การจัดการและควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิตการวิเคราะห์ต้นทุนและ
กาไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิ ต การจัดสมดุลสายงานการประกอบ การควบคุมการผลิต การ
จัดการโครงการและการวิเคราะห์แผนภูมิเพิร์ท–ซีพีเอ็ม พร้อมทั้งทฤษฎีเกม
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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. Including of
game theory.
715701 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Project 1)
เงื่อนไข : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้หน่วยกิตเท่ากับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
โดยที่นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม (ที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย) เป็นการนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ดาเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือเกิดจากกรณีศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่ม
วิชาที่สนใจเพื่อให้คาแนะนา จากนั้นนักศึกษาจะต้องศึกษาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของ
งานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ทาการวางแผนการทางานพิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงานสาเร็จ
ในการดาเนินงานของนักศึกษาต้องมีหลักฐานการเข้าพบและปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อ ยกว่า 10 ครั้ง
จึง จะมีสิทธิสอบความก้าวหน้าซึ่งมีเนื้อหาและวิธีการด าเนินโครงการชัดเจน และมีการประเมินผลโดย
คณะกรรมการสอบโครงงาน
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.
715702 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2(0-6-2)
(Industrial Engineering Project 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 715701 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
โครงงานต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ1 นักศึกษาจะต้องดาเนินการโครงการตามแผน
ที่วางไว้ ท าการศึกษาและทดลองเพื ่อ ให้ ส าเร็จ ตามวัต ถุ ประสงค์ ที่ ตั ้ง ไว้แ ละคณะกรรมการจะท าการ
ประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยนักศึกษาจะต้องน าเสนอบรรยายสรุปวิธีการด าเนินการ
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โครงการอย่างละเอียดและสรุปผลที่ได้จากการดาเนิ นโครงการตามหลักการของวิศวกรรมอุตสาหการพร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะโดยระหว่างภาคการศึกษาต้องมีหลักฐานการเข้าพบและปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อย
กว่า 10 ครั้งและจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เมื่อจบภาคการศึกษา (รูปแบบและจานวนเล่มตาม
ระเบียบการของมหาวิทยาลัย)
Project experiments and developments are conducted following the proposal in the
course 615701 Industrial EngineeringProject 1to 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).
715703 การวางผังโรงงานและสิ่งอานวยความสะดวก
3(3-0-6)
(Industrial Plant and Facility Design)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 715501 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การวิเคราะห์การออกแบบการวางผังโรงงานเบื้องต้น การจัดการวัสดุปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์และ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม การคั ด เลื อ กเครื ่อ งมือ อุป กรณ์ แ ละกระบวนการธรรมชาติ ข องปั ญ หา การวางผั ง โรงงาน
อุตสาหกรรม การคัดเลือกทาเลสถานที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รูปแบบพื้นฐานของการบริการเพื่อ
การวางผังโรงงานและสิ่งอานวยความสะดวก กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวางผังโรงงาน และ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางผังโรงงาน
Introduction to production design, preliminary analysis of plant design, material
management, 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; eaws and regulation related to plant layout and simulation
program to plant layout.
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก)
1. กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
715203 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
3(2-3-5)
(Hydraulics and Pneumatics Control)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710202 กลศาสตร์วิศวกรรม
กฎพื้นฐาน ขอบเขตของการประยุกต์ พิสัยในการทางานความได้เปรียบและเสียเปรียบลักษณะ
สถิตย์และพลวัตของระบบ พร้อมทั้งส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ การออกแบบวงจร
ระบบเปิดและระบบปิด ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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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.
715204 กระบวนการทางวิศวกรรมการขึ้นรูปวัสดุ
3(3-0-6)
(Forming Materials Process Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการขั้นรูปโลหะแบบต่างๆ การตีขึ้นรูป การดันขึ้นรูป การอัดขึ้นรูปการดึงขึ้นรูป และการ
คานวณหาแรง แรงบิดและความดันที่ใช้ การออกแบบชั้นส่วนประกอบ การเลือกวัสดุทาเครื่องมือ และการ
เลือกกระบวนการผลิตเพื่อประหยัด
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.
715205 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Manufacturing Process)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 715106 กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรอุตสาหการ
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ อ อกแบบและวิ เ คราะห์ ง านวิ ศ วกรรมกั บ ระบบการผลิ ต หลั ก การของ
CAD/CAM/CAE การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง CAD/CAM/CAE
Computer-assisted-design and analysis of engineering work with production system;
principle of CAD/ CAM/ CAE; using computer control ofmachinery and process, induction
robots connecting data between CAD/CAM.
715206 การควบคุมแบบตรรกะและระบบอัตโนมัติ
3(2-3-5)
(Programmable Logic Control and Automation)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ชนิดอุปกรณ์ควบคุมในระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแลดเดอร์คาสั่ง
ตั้งเวลา คาสั่งนับจานวน คาสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล คาสั่งทางคณิตศาสตร์ อุปกรณ์ตรวจจับในงานอุตสาหกรรม
อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคนและเครื่องจักร
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Fundamental of control system in industrial factory; types of controller in
automation; programmable logic controller (PLC); Ladder programming; timer; counter; data
transfer instructions; arithmetic operation instructions; sensors in industry automations;
Human-Machine Interface (HMI)
715207 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3(2-3-5)
(Internet of Things for Industrial Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
อุปกรณ์ควบคุมส าหรับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์เข้ากับระบบ
อินเตอร์เน็ต การควบคุมการทางานของแอคชูเอเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายของ
อุปกรณ์ การเก็บข้อมูลและประมวลผล การแสดงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ ่ง ใน
อุตสาหกรรม
Introduction to Internet of things ( IoT) ; IoT application; IoT controller and gateway;
connecting sensors and actuators to internet; controlling actuators via network; device
networking; data storing and processing; data plotting; data analytics; industrial IoT
715208 การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
3(2-3-5)
(Analysis for Product Design and Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีทางวิศวกรรม การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การ
พิจารณาและการตัดสินใจเลือกกระบวนการผลิต ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
The principles and engineering theory; analysisand design product and process;
consider and decisions process experiment analysis product and procedure by package
program.
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715209 วัสดุคอมโพสิตเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
(Structural Composite Materials)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710203 วัสดุวิศวกรรม
แนวคิดการออกแบบวัสดุคอมโพสิตและโครงสร้างคอมโพสิตเส้นใยและการเสริมระบบเรซินเมตริก
เครื่องมือในการขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิต การติดประสานโครงสร้างแซนวิช คุณสมบัติเชิงกลของ
คอมโพสิต
Design concepts for composite materials and composite structure; Fibers and
Reinforcements; Matrix Resin System; Fabrication Tooling; Composite Fabrication Processes;
Adhesive Bonding; Sandwich Structure; Composite Mechanical Properties
2 กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย
715303 การยศาสตร์สาหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Ergonomics for Industrial Engineers)
วิชาบังคับก่อน:ผ่านการศึกษาวิชา715105 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สาหรับวิศวกร
การจัดสภาพการท างาน วิธีท างานและสถานที ่ ท างานให้เ หมาะสมกับ ลัก ษณะของงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน ขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์และการออกแบบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรความสามารถ
ในการทางานของมนุษย์ งานซ้าซาก งานกะ ความเครียด ความล้า ความแข็งแรงของร่างกาย ความทนทาน
ของร่ า งกาย แนวทางแก้ ป ั ญ หาด้ า นการยศาสตร์ ใ นสถานที ่ ท างานและ แนวคิ ด หลั ก การออกแบบ
อารยสถาปัตย์
The working conditions method and workplace suitable with nature of workand
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 and Universal Design.
715304 การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในองค์กรและอุตสาหกรรมการจัดการไหลของวัตถุดิ บและ
วัสดุคงคลัง การบริหารการขนส่ง การผลิต การจัดซื้อและคลังสินค้า การพยากรณ์และวางแผนในโซ่อุปทาน
ตัวขับเคลื่อนและอุปสรรคในโซ่อุปทานพร้อมกับวิธีการควบคุมประสิทธิภาพ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
The roles logistics and supply chain in organization and industry; management flow
of metarial and inventory, transportation, procurement, purchaseand warehouse, forecast
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and planning supply chaindrivers and and obstaclsin supply chain together with performance
control logistics and supply chain.
715305 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
(Risk Management)
วิชาบังคบก่อนหน้า : ไม่มี
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการจัดการเชิงวิศวกรรม วิธีการวิเคราะห์และการประเมินความ
เสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยผังต้นไม้ การจัดการความเสี่ยงแบบไม่แน่นอน
The factors affecting conflict in engineering management; analysis method and risk
assessment, risk control, error analysis by tree diagram, uncertainty risk management.
715306 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทบาทของระบบข้อมูลในการจัดการและกระบวนการตัดสินใจ การพัฒนาของระบบข้อมูลจาก
การวางแผนและออกแบบโดยละเอียด ทฤษฎีของระบบข้อมูล คุณค่าของข้อมูลตัวอย่างและการประยุกต์
การใช้ระบบข้อมูล และผลที่มีต่อการปฏิบัติการขององค์การ
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 aperation of organization. examples
and application.
715307 วิศวกรรมระบบ
3(3-0-6)
(System Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 715601 การวิจัยดาเนินงาน
การศึกษาวิธีการวิศวกรรมระบบ หลักปฏิบัติการวางแผน การจัดองค์การและการจัดการสาหรับ
ออกแบบและ ดาเนินงานของระบบงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน
Method of system engineering, practice to planning, organization and management
for design and operation of complex enginnering system.
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715308 คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Computer in Industrial Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสานักงาน การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ใน
งานด้านเอกสาร ความรู้เบื้องต้นในการกาหนดรูปแบบการเขียนรายงาน การสร้างแม่แบบในงานเอกสาร การ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในงานด้านตาราง ความรู้เบื้องต้นในการกาหนดสูตรคานวณ และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเพื่อการเก็บข้อมูลการผลิต การประมวลผลและการวางแผนการผลิตอย่างง่าย การใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ในงานน าเสนอ การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมประยุกต์ในงานน าเสนอ การใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ในงานฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลขององค์กรขนาดเล็ก
The principles about office application program; application program for documents;
basic knowledge informat report, template document, table, basic knowledge in
Fomula calculation and application program of production data storage processor and
production, presentation and other toolbarsin management in small organizations.
3. กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพและผลิตภาพ
715403 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Quality Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการประกันคุณภาพ ความต้องการและข้อกาหนดของลูกค้าและตลาด การพัฒนาและจัดการ
ผลิตภัณฑ์ การหาแหล่งต้นทางและความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ การประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต การ
บริการและความสัมพันธ์กับลูกค้าความรับผิดชอบและการรับประกันผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองผู้บริโภค ต้น ทุน
และระบบสารสนเทศคุณภาพ การตรวจประเมินคุณภาพ และ ระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9000
ของโรงงานอุสาหกรรม
Quality assurance principles, market and customer needs and requirement, product
development and management, sourcing 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 and ISO 9000 Quality
Management System of Industry.
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715404 วิศวกรรมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปรับปรุงและการแก้ปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต ฟังก์ชั่นความสูญเสียทางคุณภาพ การ
วิเคราะห์ระบบการวัด การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ความสามารถของกระบวนการ เครื่องมือคุณภาพในการป้องกัน และแก้ปัญหาในการควบคุมการผลิต
The system qulity Improvement such as quality Process, Quality loss funcion,
Measurment system analysis, Process capability analysis, use for programming and Quality
tools for problem preventing and solving on production control.
715405 การวัดและการบริหารผลิตภาพ
3(3-0-6)
(Productivity Measurement and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด เครื่องมือและเทคนิคในการวัดผลิตภาพในระดับองค์กร ฝ่ายและบุคลากร ดัชนีค่าชี้วัด
การจัดกลุ่มด้านสารสนเทศและการรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการปรับปรุงน าการ
วัดผลผลิตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลการทางาน การเชื่อมโยงผลิตภาพกับความสามารถในการทากาไร
คุณภาพชีวิตในการทางาน นวัตกรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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.
4. กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
715503 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-6)
(Industrial Project Feasibility Study)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 715501 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการทางด้านอุตสาหกรรม การวางแผน
โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์โครงการ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ ด้าน
การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการความเสี่ยง การติดตามและประเมินผ ล
โครงการและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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Concept, theory and principles of industrial, project planning, feasibility study and
analysis of project maketing, technique, management, financie, economy, society and
emviroment risk management, monitoring and evaluation of projects and orther factors.
715504 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Applied Industrial Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับการ
ดาเนินงานอุตสาหกรรม อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิตและต้นทุน
การผลิต ทฤษฎีหน่วยผลิตต้นทุนธุรกรรม โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันและการด าเนินงานของ
หน่วยธุรกิจ การวิเคราะห์และการพยากรณ์อุปสงค์ การตั้งราคา การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจเพื่อการ
ตัดสินใจในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ทฤษฎีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมเครือข่ายวิสาหกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและอุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน
The meaning and characteristics of microeconomics; relationship of microeconomic
with industry 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 affect industrial development
andcapabilitytocompetition of business and industry economic present in today’s.
5.กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและการดาเนินการ
715603 การควบคุมวัสดุคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory Control)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 715601 การวิจัยดาเนินงาน
ศึกษาระบบวัสดุคงคลัง การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบวัสดุคงคลัง เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานต่าง ๆ แบบจาลองพลวัต การพยากรณ์ความต้องการ ลีดไทม์ (Lead
Time)และผลกระทบของแบบจาลองที่สร้างขึ้น
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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.
715604 เทคนิคการพยากรณ์
3(3-0-6)
(Forecasting Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของการพยากรณ์ในการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ วิธีพยากรณ์โดย
ใช้อนุกรมเวลาวิธีถดถอยแบบง่ายและแบบตัวแปรหลายตัว การพยากรณ์โดยใช้แบบจ าลอง การวัดเชิง
เศรษฐศาสตร์ การเลือกวิธีการเชิงปริมาณที่เหมาะสมสาหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ข้อจากัดของวิธีการพยากรณ์
แบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการพยากรณ์
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, limiy of methods forecasting,
package program of forecasting.
715605 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(Computer Application in Simulation)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 715105 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สาหรับวิศวกร
พื้นฐานการสร้างแบบจาลองและการจาลองสถานการณ์ การสร้างแบบจาลองของระบบที่มีความ
ซับซ้อน การวิเคราะห์และเลือกปัจจัยเข้า การสร้างตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ผลลัพธ์ การออกแบบและการ
สร้างแบบจาลองทางเลือกใหม่ ศึกษาวิธีการสร้างแบบจาลองและทาโครงการทางอุตสาหกรรมการผลิต และ
บริการด้วยโปรแกรมการจาลองสถานการณ์
The basic design in simulation and animation simulation, design in simulation system
in complex, analysis and select in factors, design sample, result analysis, design
samelingvariablesalternrative simulation study methods simulation and industry project
process and service by program simulation.
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715606 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการทางเทคนิคและการจัดการโครงการในงานบริหารโครงการ การวางแผนและการจัดลาดับ
งานของโครงการ การจัดลาดับกิจกรรมโดยวิธีเพิร์ทและซีพีเอ็ม (PERT/CPM) การเร่งโครงการ การจัดทา
ต้นทุนและงบประมาณของโครงการ การตรวจติดตามและการควบคุมโครงการ การประเมินและการปิ ด
โครงการ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการจัดการโครงการ การจาลองสถานการณ์เพื่อการจัดการความ
เสี่ยงและแนวทางการบริหารโครงการแบบ อไจล์ (Agile)
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, and Project management by Agile
Technic.
715607 การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
(Operations Management)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 715601การวิจัยดาเนินงาน
หลักการเบื้องต้นและหน้าที่ในการจัดการผลิต การวางแผนการจัดการองค์การ การออกแบบระบบ
การผลิต และควบคุมการผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
The principles and function of manufacturingmanagement, organization planning,
design system process, and qualitative and quantitative production control.
715608 การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถานการณ์ แ ละแนวคิ ด การอนุ รัก ษ์พลั ง งานการจัด ท า Energy audit การแยกประเภทของ
พลังงานแหล่งกาเนิดพลังงานและการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงสาคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปพลังงานการตรวจวัด
พลังงานไฟฟ้าและความร้อนการวิเคราะห์การประหยัดพลังงานของระบบมอเตอร์แสงสว่างไอน้าเครื่องทา
ความเย็นอากาศอั ดการศึกษาการท างานและการก าหนดลัก ษณะเฉพาะของระบบทางกล กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การประหยัดพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม
Energy situation and concepts of energy conservation, energy audits, types of
energy, energy source and apllication, fuel for energy conversion, electric and thermal energy
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survey, energy conservation analysis for motor, lighting, steam, refrigeration, air compressor,
operation and specification of mechanical system, energy conservation law for buildings and
industry.
6. กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
715704 วิศวกรรมคุณค่า
3(3-0-6)
(Value Engineering)
วิชาบังคับก่อน:ผ่านการศึกษาวิชา 715106 กระบวนการผลิตสาหรับวิศวกรอุตสาหการ
ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมคุณค่าหลักการของวิศวกรรมคุณค่าการประยุกต์วิธีการของ
วิศวกรรมคุณค่า ในการวิเคราะห์การออกแบบและการเลือกกรรมวิธีการผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดซื้อ
วัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ทาให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ลดลง กรณีศึกษาและการทดสอบกับปัญหา
จริงที่เกิดขึ้น
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.
715705 วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3(2-3-5)
(Modern Automotive Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางานของระบบต้นกาลังไฮบริดสาหรับยานยนต์ มอเตอร์ขับเคลื่อน แบตเตอรี่และ
การเก็บพลังงาน เซลเชื้อเพลิง ระบบส่งกาลังของรถยนต์สมัยใหม่ ระบบรองรับน้าหนักและบังคับเลี้ยว แรง
ต้านการเคลื่อนที่ของรถยนต์ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของยานยนต์ ปฏิบัติการตามหัวข้อที่เรียนพร้อม
เขียนรายงานประกอบ
Principle of hybrid powertrain system for vehicle, traction moter, battery and energy
storage, fuel cell, modern transmission system, suspension and steering system, vehicle drag
force, automotive safety technologies. and decay rate, practice and report.
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715706 หัวข้อพิเศษในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Industrial Engineering)
วิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลพินิจของสาขาวิชาฯ
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษาของ
ปัญหาในอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยขั้นพื้นฐาน
Current interesting topics and new development in Industrial engineering, case study
on problem in industry or basic research.
หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25481111102245
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Safety Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Safety Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. Eng. (Safety Engineering)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลักโดย ในบางรายวิชามี การใช้เอกสารและตารา
เป็นภาษาอังกฤษ
4. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรง
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer)
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ (Safety Officer, Professional Level)
หรือ จป.วิชาชีพ
3. นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygienist)
4. นักอาชีวอนามัย (Occupational Health Officer)
5. พนักงานตรวจความปลอดภัย (Safety Auditor)
6. ผู้ชานาญการด้านความปลอดภัย (Safety Officer, Senior Professional Level)
7. เจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อม (Environmental Sampling Officer)
8. นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher)
สามารถประกอบอาชีพตามที่ระบุและอาชีพอื่นๆ ได้ ยกเว้นอาชีพที่ต้อ งขอใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
7. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ได้กาหนดให้นักศึกษาที่เข้าเรียนจะต้องได้
เรียนรู้ในกลุ่มวิชาปรับเพิ่มพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ครบ 22 หน่วยกิต และ 12 หน่วยกิต
ตามลาดับ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเพิ่มพูนความรู้และปรับกระบวนการความคิดให้สอดคล้องกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในขณะเดียวกันจะต้องได้เรียนรู้ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นมนุษย์และการปรับตัวให้อยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบัน โดยสาขาวิชาได้มีการประสานงาน
ร่วมกับคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว ดังนี้
7.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์
- กลุ่มวิชาเคมี
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

671

7.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ได้เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตรให้กับสาขาวิชาหรือคณะอื่น
เพื่อเรียนในหมวดวิชาเฉพาะหรือหมวดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย
7.3 การบริหารจัดการ
ด าเนิ นการโดยคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตร ซึ ่ งมี ห ัวหน้ าสาขาวิ ชา (ประธานหลั กสู ตร) เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลัก และการดาเนินงานทางวิชาการจะอยู่ในข้อก าหนดและระเบียบ ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
เอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
มุ่ง เน้นการพัฒนาบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ต่องานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่พร้อ มปฏิบัติง าน
มีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต
2. ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เน้ น ความรู้ สมรรถนะและทั กษะด้ า นวิ ช าชี พตามข้ อก าหนดของมาตรฐานวิ ช าชีพหรื อมีส มรรถนะและ
ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิ คในศาสตร์ ด้านวิ ศวกรรมและประยุก ต์ศ าสตร์ ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์
ทางด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน และองค์ค วามรู้ต่างๆ มาใช้ใน
การวิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และออกแบบอย่างเป็นระบบ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยผ่ า นการฝึ ก งานในสถานประกอบการ หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
ของสานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื ่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้ า นวิ ศ วกรรมความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ตามกฎหมาย ตาแหน่งวิศวกร หรือตาแหน่งอื่นๆได้ตาม
นโยบายของรั ฐบาล แผนพั ฒนาประเทศ และความต้ องการก าลั ง คนของตลาดแรงงานและสั ง คมทั ้ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ
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2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อ ประยุกต์ศาสตร์ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้ง
ด้านภาษาตามมาตรฐานสากล ในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการตระหนัก ประเมิน และควบคุมอันตรายและ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมการท างาน รวมทั้งบริหารจัดการและสื่อสาร เพื่อให้เกิดสภาพการท างาน
ที่ปลอดภัย
3. เพื่อผลิ ตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่ คุณธรรม จริธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนาความรู้ ที่
ได้ ไ ปประกอบสั มมาอาชี พ ได้ เ ป็ นอย่า งดี ทั้ ง ตาแหน่ ง ของลู ก จ้ า งของสถานประกอบกิจ การ หรื อ เจ้ า ของ
สถานประกอบกิจการ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่ง
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กาหนดระยะเวลาโดยสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจาหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยการศึกษาภาคฤดูร้อน กาหนดให้มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคเรียนที่ 1 : เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
- ภาคเรียนที่ 2 : เดือนมกราคม - พฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
ใช้ เวลาศึ ก ษาไม่ เกิ น 8 ปี ก ารศึ ก ษา สาหรั บ การลงทะเบีย นเรีย นเต็ มเวลา และไม่ เ กิ น 12 ปี
การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2559 และ ผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยต้องมี
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่าฯ
ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาหนด ดังนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์หรือมีพื้นฐาน
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ
2) สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ
มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่เพียงพอ โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับเพิ่มพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ครบจานวน 22 หน่วยกิต , คณิตศาสตร์ให้ครบจานวน 12 หน่วยกิต ซึ่ง
สถาบันการศึกษาจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนปรับพื้นให้
3) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุ ตสาหกรรม โดยการเทียบโอนหน่วยกิต โดยจะต้ อง
ลงทะเบี ยนเรี ยนวิ ชาปรั บเพิ ่ มพื ้นฐานกลุ ่ มสาระการเรี ยนรู ้ทางวิ ทยาศาสตร์ ให้ ครบจ านวน 22 หน่ วยกิ ต,
คณิตศาสตร์ให้ครบจานวน 12 หน่วยกิต ซึ่งสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนปรับพื้นให้ สาหรับ
สาขาวิชาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
4) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ นับว่ามีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ หากเป็นคุณวุฒิการศึกษาในศาสตร์ด้านอื่นๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับเพิ่ม
พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ครบจานวน 22 หน่วยกิต , คณิตศาสตร์ให้ครบจานวน 12
หน่วยกิต ซึ่งสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนปรับพื้นให้
5) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.3 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยฯ
การเที ย บโอนหน่ว ยกิ ต รายวิ ช าและการลงทะเบีย นเรี ยนข้า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญ ญาเข้าสู่
การศึ ก ษาในระบบ พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชา ข้าม
สถาบัน
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3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต โดยให้
ศึกษาในรายวิชาต่างๆ จนครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาหนดของหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ดังนี้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 107 หน่วยกิต ดังนี้
1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน จานวน 46 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
22
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
24
หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน จานวน 61 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหรือวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จานวน
55 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุม สิ่งแวดล้อมในการทางาน
20
หน่วยกิต
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาด้านความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย
18
- กลุ่มวิชาด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
17
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม จานวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาดังนี้
- กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุม สิ่งแวดล้อมในการทางาน
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาด้านความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
3.3 หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาของสาขาวิ ชา
วิศวกรรมความปลอดภัย โดยใช้รหัสวิชาใช้เลขอารบิก 6 หลัก นาหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
1. เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
70xxxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
71xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
72xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
73xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
74xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
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2. เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx1xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
xx9xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
7171xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7172xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
7173xx หมายถึง กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทางาน
7174xx หมายถึง กลุ่มวิชาชีพด้านความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย
7175xx หมายถึง กลุ่มวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
4. ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม
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3.4 รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
700105 การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
700106 จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded)
700107 ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700201
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
700202
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
700203
พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
700204
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
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700205

ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์

3(3-0-6)

(Citizenship and Globalization )
700206

กฎหมายในการดาเนินชีวิต

3(3-0-6)

(Law for Living)
700207

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

3(3-0-6)

(Sufficiency Economy and Application)
700208

จิตวิทยาเชิงบวก

3(3-0-6)

(Positive Psychology)
700209

ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน

3(3-0-6)

(Financial Literacy)
700210

นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6)

(Innovation and Entrepreneurship)
700211

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3(3-0-6)

(Environmental and Sustainable Development)
1.3 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จานวน 12 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

700301

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

(English in Daily Life)
700302

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

(English for Communication)
700303

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3(3-0-6)

(Integrated English Language Skills Development)
700304

การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

(Listening and Speaking English)
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
จานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700407 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)
3(3-0-6)
และให้เลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
700401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
700402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
700403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
700404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
700405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
3(3-0-6)
(Information Technology for Office Productivity)
700406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
700408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
700409 ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(IT for Digital Business)
700410 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Technology and Innovation Management)
700411 ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(AI and Data Science for Business)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 46 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
710101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
710102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
710104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics 1)
710105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 1)
710106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics 2)
710107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 2)
710108 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
10109
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
717101 ชีววิทยาและจุลชีววิทยา
2(2-0-4)
(Bilogy and Microbiology)
717102

พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

2(2-0-4)

(Basic Human Anatomy and physiology)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

710201

เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-5)

(Engineering Drawing)
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710202

กลศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)

(Engineering Mechanics)
710203

วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

(Engineering Materials)
710204

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

(Computer Programming)
717201

หลักการทางวิศวกรรมสาหรับงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

(Principles of Engineering for Occupational Health, Safety
and Environment)
717202

สถิติสาหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

(Statistics for Safety Engineering Research)
717203

หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3(2-3-5)

(Fundamental of Electrical Engineering)
717204

มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

(International Standard for Occupational Health
and Safety Environment Management System)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 61 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมความปลอดภัย
55 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทางาน 20 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
717301 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety Engineering)
717302 ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Industrial Safety Engineering Laboratory)
717303 วิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย
3(3-0-6)
(Chemical and Fire Emergency Protection Engineering)
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717304
717305
717306
717307
717308
717309

ปฏิบัติการวิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย
(Chemical and Fire Emergency Protection Engineering
laboratory)
วิศวกรรมการออกแบบระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Ventilation Engineering Design)
วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
(Air and Noise Polution Control Engineering)
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
(Safety Engineering in Construction)
โครงงานวิศวกรรม 1
(Engineering Project 1)
โครงงานวิศวกรรม 2
(Engineering Project 2)

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

- กลุ่มวิชาด้านความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
717401 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
3(3-0-6)
(Industrial Processes and Hazards)
717402 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Occupational Health Safety and Environmental Laws)
717403 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Risk Assessment and Management)
717404 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management and Organizational Psychology)
717405 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Occupational Health and Safety Management)
717406 การยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
- กลุ่มวิชาด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 17 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
717501 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Principles of Industrial Hygiene)
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717502

การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
717503 พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
(Occupational Toxicology)
717504 อาชีวเวชศาสตร์และวิทยาการระบาด
3(3-0-6)
(Occupational Medicine and Epidemiology)
717505 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
2(2-0-4)
(First Aid in Workplaces)
717506 ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 1
1(0-3-1)
(Industrial Hygiene and Safety Practice 1)
717507 ปฏิบัติการสุข ศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2
1(0-3-1)
(Industrial Hygiene and Safety Practice 2)
717508 การฝึกงานภาคสนาม 1
(0-0-320ชม.)
(Field Training)
2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่างๆดังนี้ เพื่อให้ได้
หน่วยกิตรวม 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทางาน
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
717310 วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation Engineering)
717311 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Special Topics in Safety Engineering)
717312 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrialized Environmental Engineering)
717313 วิศวกรรมการบาบัดน้าเสีย
3(3-0-6)
(Wastewater Treatment Engineering)
717314 วิศวกรรมการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
3(3-0-6)
(Electrical and Illumination System Design Engineering)
717315 เทคนิคการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Techniques)
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- กลุ่มวิชาด้านความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
717410 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Waste Management)
717411 การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในงาน
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessesment for Industrial)
717412 การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
3(3-0-6)
(Management of Chemicals and Hazardous Materials)
717413 การบริหารทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Administration)
- กลุ่มวิชาด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
717510 วิทยาการฝึกอบรมและสัมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
(Occupational Health Safety and Seminar Training)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาของคณะวิชาต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จานวน 6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7001xx
7002xx
700301
700407
710104
710105
710108
710109

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1)
คณิตศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

หน่วยกิต
(3-0-6)
(3-0-6)
(2-2-5)
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-3-1)
(3-0-6)
(0-3-1)
รวม 20(17-8-37)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7002xx
700302
7004xx
710101
710106
710107
710201
717101

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
เขียนแบบวิศวกรรม
ชีววิทยาและจุลชีววิทยา
รวม

หน่วยกิต
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-3-1)
(2-3-5)
(2-0-4)
21(19-6-40)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
700303
710102
710202
710204
717102
717501
717505

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
กลศาสตร์วิศวกรรม
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
รวม

หน่วยกิต
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(2-3-5)
(2-0-4)
(3-0-6)
(2-0-4)
19(18-3-37)

ชัน้ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
700304
7004xx
710203
717201
717203
717502
717xxx

ชื่อวิชา
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (3)
วัสดุวิศวกรรม
หลักการทางวิศวกรรมสาหรับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเลือกในวิชาชีพ (1)
รวม

หน่วยกิต
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(2-3-5)
(3-0-6)
(3-0-6)
21(20-3-41)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
717301
717302
717303
717304
717401
717503
717506
717xxx

ชื่อวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย
ปฏิบัติการการป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัย
ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 1
กลุ่มวิชาเลือกในวิชาชีพ (2)
รวม

หน่วยกิต
(3-0-6)
(0-3-1)
(3-0-6)
(0-3-1)
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-3-1)
(3-0-6)
18(15-9-33)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
717204
717305
717307
717402
717403
717405
717507

ชื่อวิชา
มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมการออกแบบการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2
รวม

หน่วยกิต
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-3-1)
19(18-3-37)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
717508

ชื่อวิชา
การฝึกงานภาคสนาม
รวม

หน่วยกิต
(0-320-0ชม.)
1(0-320-0ชม.)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
717202
717306
717308
717406
717504
Xxxxxx
Xxxxxx

ชื่อวิชา
สถิติสาหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย
วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
โครงงานวิศวกรรม 1
การยศาสตร์
อาชีวเวชศาสตร์และวิทยาการระบาด
กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1)
กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-3-1)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
19(17-3-35)

รวม

หน่วยกิต
(3-0-6)
(0-6-2)
5(3-6-8)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
717404
717309

ชื่อวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โครงงานวิศวกรรม 2
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม
เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางาน
จริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 717508 การฝึกงานภาคสนาม และบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้
โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน) หรือ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน)
ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนน

1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
- ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
- บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปปฏิบัติหน้าที่และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ สถาน
ประกอบการได้

2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3 ฝึกงานภาคสนามไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง

3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5. คาอธิบายโดยย่อ
การทาโครงงานของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาว่าด้วยการทาโครงงานวิศวกรรม 3
รายวิชา โดยมีลาดับการลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนวิชา 717308 โครงงานวิศวกรรม 1 และ 717202 สถิติสาหรับ
งานวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย โดยมีข้อกาหนดของการทาโครงงานวิศวกรรม คือ นักศึกษาต้องสอบ
ผ่านวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมความปลอดภัยตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดไว้ ไม่น้อยกว่า
47 หน่วยกิต หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนวิชา 717309 โครงงานวิศวกรรม 2 โดยมีข้อกาหนดของรายวิชา
ว่านักศึกษาต้องสอบผ่านวิชา 717308 โครงงานวิศวกรรม 1
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1) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ส่งเสริม หรือสนับสนุน
การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และเรียบเรียงผลการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของปีการศึกษาที่ 4
3) จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม 6 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 3 รายวิชา ดังนี้
717308 โครงงานวิศวกรรม 1
จานวน 1 หน่วยกิต
717309 โครงงานวิศวกรรม 2
จานวน 2 หน่วยกิต
717202 สถิติสาหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย จานวน 3 หน่วยกิต
4) การเตรียมการ
สาขาวิชาฯ จัดให้มีการแนะนาหัวข้อโครงงานวิศวกรรมที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
พร้อมทั้งแนะนาอาจารย์ประจา ที่สามารถให้คาปรึกษาในการทาวิจัยในหัวข้อเหล่านั้นแก่นักศึกษาก่อนที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัย หรือโครงงานที่อยู่ในความสนใจของตน
ได้อย่างแท้จริง
5) กระบวนการประเมินผล
การวัดและประเมินผลทาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของข้อเสนอโครงงาน และ
คณะกรรมการสอบ โดยจะพิจารณาจากความเข้าใจของนักศึกษาในงานวิจัยหรือโครงงานที่จะทาและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยเบื้องต้น หรือนาเสนอความเป็นไปได้ของโครงงานหรืองานวิจัย
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (Specific Requirement Course)
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
710101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่องการหาค่าอนุพันธ์ และการอินทิเกรตของฟงกชันคาเปนจานวน
จริงและฟงกชันคาเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการนาไปใช้งาน เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์ในงาน
วิศวกรรมแต่ละสาขา
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 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ก าหนดแนะน าการแก้อนุพันธ์
เบื้องต้น และการนาไปใช้งาน การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์
เลอร์ของฟังก์ชัน จานวนเชิงซ้อน และการประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา
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 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน และวัตถุเกร็ง
สัมพันธภาพ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกและคลื่นกล ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล
การประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
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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 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics Laboratory 1)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการสาหรับวิชา 710104 ฟิสิกส์ทั่วไป1
Experiment corresponding to the 710104 General Physics 1 Course.

1(1-3-0)

710106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษา 7 10104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

3(3-0-6)

องค์ประกอบของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเ ล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การมองเห็น
(เลนส์เว้า – เลนส์นูน) ฟิสิกส์สมัยใหม่ การประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
Elements of electromagnetism, A.C. circuit; fundamental electronics optics (concave
and convex Iens) modern physics; application of basic physics in engineering studies.
710107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(1-3-0)
(General Physics Laboratory 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชา 710105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 และผ่านการศึกษา
หรือ เรียนควบวิชา 710106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการสาหรับวิชา 710106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
Experiment corresponding to the 710106 General Physics 2 Course.
710108 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฏีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุล
เคมี สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน
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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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
(General Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710108 เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการสาหรับวิชา 710108 เคมีทั่วไป
Experiment corresponding to the 710108 General Chemistry course.

1(1-3-0)

717101 ชีววิทยาและจุลชีววิทยา
2(2-0-4)
(Biology and Microbiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ และกระบวนการทางานเพื่อการดารงชีพของสัตว์ตั้งแต่ระดับโมเลกุล
เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ ถึงระดับชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
การเจริญพันธุ์ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและวิวัฒนาการ จุลชีววิทยาเบื้ องต้นที่เกี่ยวข้องกับชนิด รูปร่าง ลักษณะ
การสืบพันธุ์ การเจริญเติ บโต การดารงชีวิต และอนุกรมวิธานของจุ ลิน ทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุ ลิน ทรี ย์
กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ทางด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยากับงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
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 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
2(2-0-4)
(Basic Human Anatomy and Physiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้างและกลไกการทาหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ในส่วนของหน่วยที่ทางานประสานกันซึ่งมีอยู่
ตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ จนไปถึ งระบบต่างๆ ของร่างกาย ที่เป็นพื้นฐานสาหรับการศึกษาศึกษาต่อใน
วิชาการยศาสตร์ การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ และพิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
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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.
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
710201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิก
การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและการให้ขนาดความเผื่อ การเขียนภาพตัด วิวช่วยและการพัฒนา
การเขียนภาพร่างด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและภาพแสดงรายละเอียด พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การเขียนแบบ
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 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาหรือเรียนควบวิชา 710104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ระบบของแรง ผลลัพธ์ การสมดุล ความฝืด หลักของงานเสมือน เสถียรภาพ ของไหลสถิต จลนศาสตร์
และจลนพลศาสตร์ของวัตถุแบบแข็งแกร่งและแบบอนุภาค กฏการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน
แรงดลและการเคลื่อนที่ หรือ Statics : ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน กฎของงานเสมือนและ
เสถียรภาพ บทนาสู่ภาคพลศาสตร์
Force system; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kinetics of particles
and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy, impulse and momentum;
Statics; Force system; resultant; equilibrium; friction; principle of virtual work and
stability; Introduction to dynamics.
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710203 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ การบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้
งานของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก ๆ เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิคและวัสดุคอมโพสิต สมบัติต่าง ๆ ทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
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 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ การบวนการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้งานของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก ๆ เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิคและวัสดุคอมโพสิต สมบัติต่าง ๆ
ทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Computer concepts; computer components; Hardware and software interaction;
Current programming language; Programming practices.
717201 หลักการวิศวกรรมสาหรับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Principles of Engineering for Occupational Health Safety and Environment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์์ เช่น แบบพื้นฐานทางวิศวกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมอุดสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิ ศวกรรมเคมี และลักษณะงานในด้านอนุภาค
ในบรรยากาศ ด้านพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ ด้านพื้นฐานสาหรับเทอร์โมไดนามิคส์ การถ่ายเทความร้อน
ด้านพื้นฐานคุณสมบัติของกลศาสตร์์ของไหล ด้านสถิตยศาสตร์ ด้านระบบท่อ ปั๊ม เครื่องอัดอากาศ ด้านระบบ
ควบคุมทางวิศวกรรม ด้านการผลิตและกระบวนการผลิต เพื่อประยุกต์ใช้งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
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
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mechanics; Statics, piping, pumps, air compressors, engineering control systems Production
and production processes For occupational health applications Safety and environment.
717202 สถิติสาหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Statistics for Safety Engineering Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาสถิติวิจัยเบื้องต้น ได้แก่ ทฤษฎีความน่าจะเป็น และการแจกแจงทางสถิติ ตัวแปรสุ่ม
การอนุมานผลทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์
รู ป แบบและกระบวนการวิ จั ย ตลอดจนการเลื อ กและกาหนดปั ญ หาการวิ จั ย การทบทวนวรรณกรรม
การกาหนดตัวแปร และสมมติฐาน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการออกแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล รวมถึงการนาสถิติมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
ได้อย่างเหมาะสม
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 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-3-5)
(Fundamental of Electrical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า
การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม เซอร์กิตเบรกเกอร์และฟิวส์แรงต่า มาตรฐานสายไฟฟ้า มาตรฐานการ
ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสายดิน อุปกรณ์แสงสว่าง กฎหมายความปลอดภัยในการทางานเกี่ ยวกั บ ไฟฟ้ า
ฝึกปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฏีที่ศึกษา
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.
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717204 ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

(Occupational Health and Safety and Environmental Management System Standard)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในระดับชาติและระดับสากล เพื่อนาไปประยุกต์ใช้การบริหารงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ
การปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ของมาตรฐานที่สาคัญได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 มรท. 8000
การจัดการระบบเฝ้าระวังและการตรวจประเมินองค์กร 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.

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทางาน
717301 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักความปลอดภัยในการทางาน เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม,การใช้เครื่องมือ
และเครื่องมือกลอย่างปลอดภัย การควบคุมป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้า การจัดการ
สารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อรองรับการเป็นบุคคลากรเฉพาะ(บฉ.) ตามกฎหมาย การบารุงรักษาเพื่อความปลอดภัย
การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุหรือวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามระบบมาตรฐานสากล
การจัดการกากอุตสาหกรรม การควบคุมป้องกันอันตรายจากรังสี การควบคุมป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า หลักและ
วิธีการควบคุมป้องกันทางวิศวกรรม การระบายอากาศเบื้องต้น เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย การจัดการ
โรงงานที่มีฝุ่นระบิดได้ ฝึกปฏิบัติการวางแผนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายและภัยพิบัติ
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ฝึกการจ าลองการแพร่กระจายสารเคมีผ่านโปรแกรมจ าลอง 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
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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 ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Industrial Safety Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมความปลอดภัยซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 717301 วิศวกรรมความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม
Safety engineering practice with content consistent with subject 717301, Industrial
Safety Engineering.
717303 วิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย
3(3-0-6)
(Chemical and Fire Emergency Protection Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการปฏิบัติตาม
แผน ทฤษฎีการเกิดไฟไหม้และการป้องกัน เครื่องดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่ได้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิง มาตรฐาน
ป้ายสัญ ลักษณ์เกี่ยวกับอั คคีภ ัยและไฟฟ้าฉุกเฉิน มาตรฐานระบบแจ้ง เหตุเพลิง ไหม้ ระบบท่อในอาคาร
มาตรฐานการออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้าและสารสะอาด
กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การป้องกันและระงับ
เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี แผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) และการปฏิบัติตามแผน หลักการจัดเก็บ
สารเคมีอันตราย
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 ปฏิบัติการการป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย
1(0-3-1)
(Chemical and Fire Emergency Protection Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 717303 วิศวกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและอัคคีภัย
Operations which are consistent with subject 717303, Chemical and Fire Emergency Protection
Engineering Laboratory.
717305 วิศวกรรมการออกแบบการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Ventilation Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบระบบระบายอากาศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น นาหลักการของการระบายอากาศ
แบบทั่วไป โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการคานวณหาอัตราการถ่ายเทอากาศ เพื่อ
ควบคุมความเข้มข้นของสารปนเปื้อน ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และควบคุมความร้อนให้เหมาะสมกับลักษณะการ
ทางาน รวมถึงหลักการออกแบบการระบายอากาศเฉพาะที่ สาหรับควบคุมสารปนเปื้อนในสถานที่ปฎิบัติงานที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักการออกแบบและเลือกใช้ชนิดของฮู ด
ท่ อ ลาเลี ย งอากาศ อุ ป กรณ์ ค วบคุ มมลพิ ษ และพั ด ลม ที่ เ หมาะสมกับ กระบวนการผลิ ต และสารปนเปื้อน
รวมถึงการตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเฉพาะที่โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือตรวจวัด
ประเภทต่าง
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 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
3(3-0-6)
(Air and Noise Polution Control Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานทั่วไปของการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรม
ในการควบคุมมลพิษที่แหล่งกาเนิด ทางผ่าน และผู้ได้รับสัมผัสกับมลพิษ การออกแบบและประเมินประสิทธิภาพ
ของวิธีการควบคุมเสียงและอุปกรณ์ควบคุมมลพิษของระบบระบายอากาศทั่วไปและแบบเฉพาะที่ กฎหมาย
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เกี่ยวกับมลพิษและเสียง การป้องกันมลพิษทางอากาศและเสียง มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง และการ
นามาประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 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 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Safety Engineering in Construction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักวิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง การบริหารความ
ปลอดภัยทั่วไปในงานก่อสร้าง การออกแบบทดสอบปั้นจั่น การตรวจและรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น (ป.จ.1 และ
ป.จ.2) การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของเครื่องจักรในงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้รอก
ลวดสลิง และการออกแบบความสามารถในการใช้งานลวดสลิงในการยกย้ายวัสดุ การปฏิบัติงานและการป้องกัน
อันตรายในการทางานบนที่สูง วิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้างใต้น้า งานอับอากาศ การใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล การฝึกอบรมลูกจ้างด้านความปลอดภั ยในงานก่อสร้างตามกฎหมาย เช่น งานปั้นจั่น
งานที่สูง งานอับอากาศ การออกแบบและการคานวณการรับน้าหนักของวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง การ
วางแผนงานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การควบคุมป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายหรืออุบัติภัยในงานก่อสร้าง
การตรวจความปลอดภัยในงาน การฝึก Safety Talk และอื่นๆ ระบบใบอนุญาตการท างาน และการศึกษา
กรณีศึกษาภาคสนามหรือศึกษาดูงาน
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.
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717308 โครงงานวิศวกรรม 1
1(0-3-1)
(Engineering Project 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในการท าโครงงานทางวิศวกรรมหรือทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การเลือกประเด็น หัวข้อโครงงานหรืองานวิจัยทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม การน าเสนอหัวข้อโครงงานหรือหัวข้อการการวิจัย การก าหนดรูปแบบการศึกษา การทบทวน
หลักการ ทฤษฎี และเอกสารปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง การจัดทารูปเล่มปริญญานิพนธ์ การเขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานโครงงานและงานศึกษาวิจัยตามหลักวิชาการ กระบวนการและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทาโครงงาน ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงงานหรือการวิจัย
ในสถานประกอบการ
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 โครงงานวิศวกรรม 2
2(0-6-2)
(Engineering Project 2)
วิชาบังคับก่อน : วิชา 717308 โครงงานวิศวกรรม 1
ท าการศึกษา วิจัย ทดลอง สร้าง และพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่เสนอไว้ในโครงงานวิศวกรรม 1
เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรืออาจจะเปลี่ยนเรื่องใหม่ในกรณีที่ประสบปัญหาตามที่เสนอในโครงงาน
วิ ศวกรรม 1 โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการของสาขาวิ ชา จั ดส่ ง ปริ ญ ญานิ พนธ์ ฉบั บสมบู รณ์ สื ่ อ
infographic และนาเสนอต่อคณะกรรมการสอบ
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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กลุ่มวิชาด้านความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย
717401 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
3(3-0-6)
(Industrial Processes and Hazards)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการและกรรมวิธีการผลิต ขั้นตอนการผลิต ศึกษาปัญหาและหาอันตราย การป้องกัน
และวิธีควบคุมอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม อันตรายในกระบวนการผลิต เน้น อุตสาหกรรมปิโตเลี่ยม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดิน
เผา อุตสาหกรรมทางด้านงานก่อสร้าง และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ตามกฎหมาย และศึกษาดูงาน
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 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Occupational Health Safety and Environmental Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาระส าคั ญของกฎหมายกั บการประยุ ก ต์ ใช้ ก ฎหมายด้ านความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่มีความเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยจากหลายๆหน่วยงานเช่น
จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
ที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาขณะนั้น โดยเน้นเฉพาะกฎหมายที่ยังคงบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย การละเมิดกฎหมายของสถานประกอบการที่มีผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ใช้แรงงาน และบทกาหนดโทษของแต่ละกฎหมาย ตัวอย่างคาพิพากษกฎหมายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน และตัวอย่างคาพิพากษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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
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of each law Examples of legal discussions on safety Occupational health and work environment
And examples of other relevant legal judgments.
717403 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Risk Assessment and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง การจัดตั้งคณะทางาน การจัดทา
บัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ศึกษาคุณลักษณะ ข้อจากัด และประยุกต์การชี้บ่งอันตรายและ
ประเมินความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมหรือสภาวะการผลิตของ
สถานประกอบการ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้
ป้องกันและควบคุมความเสียหายจากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม
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.
717404 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Industrial Psychology and Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมให้การทางานมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย เทคนิค วิธีการ และทักษะในการติดต่อสื่อสาร
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การปรับทัศนคติ การปรับพฤติกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะการเป็นผู้นาและผู้
ตาม การสร้างทีมงาน มนุษยสัมพันธ์กับความขัดแย้ง เทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาภายใต้สภาวะกดดัน ทฤษฎี
องค์การ โครงสร้างองค์กร การบารุงรักษาทรัพยากรบุคคล หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
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.
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717405 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Occupational Health and Safety Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน การจัดองค์กรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ การตรวจความปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(JSA) การกาหนดขั้นตอนการและวิธีการทางานที่ปลอดภัย (W.I.) การเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย
หลักและวิธีป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การควบคุมการสูญเสียจากอุบัติเหตุ การสื่อสารเพื่อ
ความปลอดภัย การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางาน บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางานทุกระดับ การจัดทาแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
การจั ด ทาเอกสารรายงานผลการดาเนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย (จป.ท.และจป.ว.) การรณรงค์ แ ละ
การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการทางาน การประกันการประสบอันตราย การส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทางาน พฤติกรรมที่ดีด้านความปลอดภัยในการทางาน การจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยในสถานประกอบการ
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 (จป.ท. and จป.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 การยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนและสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยการประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพของมนุษย์ประสานเข้ากับองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม มาใช้ในการการออกแบบงาน
และพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมกับความสามารถและข้อจากัดของร่างกายผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ปฏิบัติงานเกิดความสุขสบาย และมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี
ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการยศาตร์และการกาหนดมาตรการป้องกัน
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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.

กลุ่มวิชาด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
717501 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Principles of Industrial Hygiene)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี จิตวิทยาสัง คมและการยศาสตร์
การประเมินและการควบคุมอันตรายต่ อสุ ขภาพอนามั ยของผู ้ ปฏิ บ ัต ิ งาน จรรยาบรรณของนักสุ ขศาสตร์
อุตสาหกรรม ค่ามาตรฐานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การสารวจ โปรแกรมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
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 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาหลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการเก็บตัวอย่างสิ่งคุกคามสุขภาพในการท างาน
ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสุ่มเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์
การประเมินและแปลผลข้อมูล โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อบ่งชี้ระดับความเสี่ ยง ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน การกาหนดมาตรการป้องกัน และวิธีดาเนินการควบคุมเพื่อลด
การสัมผัสให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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
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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 พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
(Occupational Toxicology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาขอบเขตของงานพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัย หลักการทางพิษวิทยา กลไกลการเกิดพิษต่อ
เซลล์และระบบอวัยวะต่างๆในร่างกาย กลไกการกาจัดสารพิษออกจากร่างกาย อันตรายจากสารพิษที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ สารพิษกับงานอาชีวอนามัย การประเมินสารพิษในร่างกายและดัชนีที่ สา คัญ
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งคุกคามจากการประกอบอาชีพ และการดาเนินงานอาชีวเวชกรรมใน
สถานประกอบการ
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.
717504 อาชีวเวชศาสตร์และวิทยาการระบาด
3(3-0-6)
(Occupational Medicine and Epidemiology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาอาชีวเวชศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการสาเหตุ ลักษณะอาการและการวินิจฉัยโรคจากการประกอบ
อาชีพที่มีปัจจัยมาจากสิ่งแวดล้อมการทางานและการยศาสตร์ รวมทั้งการตรวจประเมินสุขภาพ การส่งเสริม
รักษา การฟื้นฟูและเฝ้าระวังสุขภาพสุขภาพวัยท างาน และ ศึกษาวิทยาการระบาดทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสาเหตุ วิธีการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ ที่มี
สาเหตุมาจากปัจจัยด้านกายภาพ ชีวภาพ สารเคมี การยศาสตร์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ดัชนีอนามัยที่สาคัญ ประเมินอันตรายจากสิ่งคุกคามทางด้านวิทยาการระบาดและ
หาทางป้องกัน 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.
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717505 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
2(2-0-4)
(First Aid in Workplaces)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายมี่เกี่ยวข้องด้านการจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพนักงาน
ศึกษาความรู้เบื้องต้น หน้าที่ และกลไกการทางานของอวัยวะที่สาคัญต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาล
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากปัจจัยในการในเรื่องของ บาดแผล กระดูก ข้ อ กล้ามเนื้อ ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
สารเคมี สัตว์มีพิษ แผลไหม้ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยฟื้นคืนชีพ และการบาดเจ็บอื่นๆ ที่เกิดจากการทางาน
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 ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 1
1(0-3-1)
(Industrial Hygiene and Safety Practice 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 717502 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยการฝึกปฏิบัติตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทางานด้านกายภาพ ได้แก่ เครื่องวัดความร้อน แสง และเสียง
ตั้งแต่การกาหนดจุดเก็บตัวอย่าง จานวนตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการเก็บวิเคราะห์และการน าส่ง
ตัวอย่าง หลักการทางานของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเน้น
วิเคราะห์สถานการณ์และประยุกต์ใช้วิธีมาตรฐานในการกาหนดกลยุทธ์และเลือกใช้เครื่องมือสาหรับการตรวจวัด
ระดับแสงสว่าง เสียง และความร้อน
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 ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2
1(0-3-1)
(Industrial Hygiene and Safety Practice 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิ ชา 717502 การเก็บและวิเคราะห์ ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม โดยการฝึกปฏิบัตกิ ารตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทางานด้านเคมี และชีวภาพ โดยเน้นการวิเคราะห์
สถานการณ์และประยุกต์ใช้วิธีมาตรฐานในการกาหนดกลยุทธ์และเลือกใช้เครื่องมือส าหรับการตรวจวัดความ
เข้มข้นของฝุ่นละออง ไอระเหยของสารเคมี ก๊าซพิษ ตลอดจนการทดสอบประสิทธิภาพของการระบายอากาศ
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 การฝึกงานภาคสนาม
1(0-0-320 ช.ม.)
(Field Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทางาน ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ระดับวิ ชาชีพ และวิธีการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยมีระยะเวลาการฝึกงานรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง จัดทาเอกสารรายงานและนาเสนอรายงานผล
การฝึกงานภาคสนาม
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.
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กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทางาน
717310 วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแยกประเภทของพลังงาน แหล่งก าเนิดพลังงาน การเปลี่ยนรูปและการใช้ประโยชน์ กฎหมาย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านเครื่องกล
การจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างงานด้านความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน มาตรฐานระบบจัดการด้านพลังงาน ISO 50001
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
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 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Special Topics in Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของสาขาวิชา
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจซึ่งอาจเป็นทฤษฎีหรือนวัต กรรมใหม่ทางวิศวกรรมความปลอดภัย มาตรฐาน
หรือข้อกาหนดใหม่ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานต่างประเทศ เช่น
OSHA, NIOSH, NFPA CODE
An interesting topic that can be theoretical or innovative in safety engineering. New
standards or regulations for safety, occupational health and foreign work environment such as
OSHA, NIOSH, NFPA CODE.
717312 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrialized Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม ระบบประปาและน้าเสีย สิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม การออกแบบ
วิเคราะห์และควบคุมระบบบาบัดและกาจัดน้าเสีย การควบคุมคุณภาพน้าดี การบาบัดและกาจัดของเสียที่เป็น
ของแข็ง ของเสียอันตรายการบาบัดและกาจัด มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ISO14000 และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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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 วิศวกรรมการบาบัดน้าเสีย
3(3-0-6)
(Wastewater Treatment Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมายของวิศวกรรมการบาบัดน้าเสีย ความสาคัญของการบาบัดน้าเสีย แหล่งกาเนิดและ
คุณลักษณะของน้าเสีย กระบวนการการบาบัดน้าเสียด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิธีทางกายภาพ วิธีทางเคมี วิธีทาง
ชีวภาพและวิธีอื่นๆ การบาบัดและกาจัดสลัดจ์ การบาบัดน้าเสียแบบธรรมชาติ การควบคุมดูแล การบารุงรักษา
ระบบบาบัดน้าเสีย และการนาน้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์
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 วิศวกรรมการออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
3(3-0-6)
(Electrical and Illumination System Design Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าออกแบบระบบไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า การคานวณโหลด การเดิน
สายไฟฟ้า ระบบต่อลงดิน การปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลัง การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า การออกแบบ
แสงสว่างภายในอาคารและนอกอาคาร
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 เทคนิคการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงวิธีการและขั้นตอนการก่อสร้างเบื้องต้น การบริหารและการจัดการโครงการ การจัดองค์กร การ
วางผัง งานก่อสร้าง การจัดการและการควบคุมระบบต่างๆ ของโครงการก่อสร้าง การใช้เครื่องจักร และ
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เครื่องมือในการก่อสร้าง การวางแผนและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง วิธีวิกฤติ (CPM) การ
จัดการทรัพยากร การวัดความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และการควบคุมคุณภาพ
ในงานก่อสร้าง
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..

กลุ่มวิชาด้านความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย
717410 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ของเสียประเภทต่างๆ ในรูปแบบของแข็ง น้าเสีย และมลพิษทางอากาศ มาตรฐานและกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับของเสียทั้งจากบ้านเรือนและอุตสาหกรรม การจัดการของเสียเหล่านี้ตั้งแต่แหล่งที่มา การป้องกัน
การลดปริมาณการใช้ซ้า การนากลับมาใช้ใหม่ การใช้ประโยชน์ การบาบัด และการกาจัดของเสีย น้าเสียและ
กากของเสียอุตสาหกรรม ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้าเสียและกากของเสีย
อุตสาหกรรม ปัญหาของน้าเสียและกากของเสียที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ผลกระทบของน้าเสียและกากของเสีย
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุม
การคัดแยก การเก็บรวบรวม การกาจัด การขนส่ง และการนาน้าเสียและกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมาย
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.
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717411 การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Assessment and Analysis of Industrial Environmental Impact)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญ และความเป็ น มาของระบบการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ มในประเทศไทย
กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้ อม
เทคนิคการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานและบริเวณโรงงาน ปัจจัยที่ทาให้เกิดโรค หรืออันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน และประชาชนบริเวณใกล้โรงงาน รวมทั้งวิธีวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อหามาตรการ
ควบคุม ป้องกัน และแก้ไข การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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 การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
3(3-0-6)
(Management of Chemicals and Hazardous Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย บุคลากร
เฉพาะด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย เทคโนโลยีงานความปลอดภัยสารเคมี ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและ
คุณสมบัติต่างๆ ความรู้ทั่วไปในการใช้การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตราย
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม การจาแนกและการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุตรายระบบ GHS
และระบบ UN ฉลากและป้าย ในภาชนะบรรจุสารเคมี การสื่อสารความเป็นอันตราย การขนส่งวัตถุอันตราย
ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (SDS) การจัดทาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (สอ.1) การอนุญาต
มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย อันตรายและการป้องกันสารไวไฟกับไฟฟ้าสถิต การออกแบบและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีสารไวไฟ การออกแบบและสร้างฝักบัวอาบน้าและที่ล้างตาฉุกเฉินตามมาตรฐาน 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
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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 การบริหารทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการบริหารแบบใหม่ วิธีการเพิ่มผลผลิต มนุษย์สัมพันธ์ ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
มลภาวะกฎหมาย พาณิชย์ การเงิน การตลาดและการบริหารโครงการ
New management principles How to increase productivity Human relations Industrial
safety, pollution, law, commerce, finance, marketing and project management.

กลุ่มวิชาด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
717510 วิทยาการฝึกอบรมและสัมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Occupational Health Safety and Seminar Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดการฝึกอบรมและสัมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทคนิคการเป็นวิทยากร
การจัดอบรมสัมมนา งานด้านเอกสารและการทาสื่อที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม การทาโครงการด้ าน
ความปลอดภัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย
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.

หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. Eng. (Environmental Engineering)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบางรายวิชามีการใช้เอกสารและ
ตาราเป็นภาษาอังกฤษ
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. ความร่ วมมื อกั บสถาบันอื่น เป็ น หลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น งานออกแบบ
งานก่อสร้าง งานผลิตน ้าประปา งานบาบัดน้าเสีย งานกาจัดขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรม และการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นผู้ประกอบการอิสระ เช่น รับเหมางานก่อสร้างระบบบาบัด และงานที่ปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า
สานักสิ่งแวดล้อม เทศบาล
3. วิศวกรส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
4. อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานศึก ษาที่
จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา หรือเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ต่องานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ตลอดชีวิต
2. ความสาคัญ
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้
สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะ และทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์ด้านวิศวกรรมและประยุกต์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในการทางาน และนาองค์
ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และออกแบบอย่างเป็นระบบ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์ในการพิจารณารายวิชาที่กาหนดตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่าตามข้อกาหนดของสภาวิศวกร
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3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิชาการและปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมที่
จะประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในสาขาต่างๆ เช่น การออกแบบและดาเนินการระบบบาบัดน้าเสีย
วิศวกรรมประปา วิศวกรรมขยะมูลฝอย การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นต้น
โดยสามารถนาความรู้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลตาม แผนพัฒนาประเทศ
และความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ทั้ง ในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรม
การบริการต่างๆ
2. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของวิศวกรสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพทั้งลูกจ้างและนายจ้างได้อย่างมีความสุข

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
ของสถาบั น อุ ด มศึก ษา ตามที ่ ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด อาทิ ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558, แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558, ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558, ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกร
จะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558,
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553,
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549, แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552, และแนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการน าเสนอหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งข้อกาหนดและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
แต่ไม่น้อยกว่าจานวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน
: เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม
ภาคปกติ และภาคสมทบ จะมีเวลาเรียน ดังนี้
- ภาคปกติ
: วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลาเรียน 08.30 – 16.30 น.
- ภาคสมทบ
: วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลาเรียน 17.45 – 20.45 น.
: วันอาทิตย์
เวลาเรียน 08.30 – 20.45 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ค) และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญาตรีสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมดังนี้
1) รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่าในสาขาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก
ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสิ่งทอ
เทคนิคการทาต้นแบบ สาหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2) รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการเทียบโอน
หน่วยกิตในสาขาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก
ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสิ่งทอ
เทคนิคการทาต้นแบบ สาหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
3) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติ
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (หมวด 11
การศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี)
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4) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.3 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยฯ
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช าและการลงทะเบีย นเรี ยนข้า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสภาวิ ชาชีพ และข้อบัง คับมหาวิทยาลั ยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : จานวน 145 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาภาษา
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2. วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
6
12
6
109
61
21
40
48
30
18
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของรหัสวิชา ความหมายของเลขรหัสประจาวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเลขอารบิก 6 หลัก นาหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
60xxxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
2. เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx1xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
xx8xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. เลขหลักร้อย หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงาน
5. เลขหลักร้อย หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมน้าเสีย/ประปา
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมมลพิษทางอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
xxx5xx หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม
xxx6xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลและสุขภาพ
xxx7xx หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6. เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม
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2) รายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music an d Life)
600102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics of Life)
600105
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106
จิตสานึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
60020
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
600206
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
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600207

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
600208
จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
1.3 กลุ่มวิชาภาษา จานวน 12 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600302
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600304
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600303
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600305
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
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600311

ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
600312
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
600313
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600407
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
600402
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
600403
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
600404
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
600405
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ
3(2-2-5)
(Information Technology for Documentation and Presentation)
600406
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
600408
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 109 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
610102
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
610103
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 3)
610104
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics 1)
610105
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 1)
610106
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics 2)
610107
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 2)
610108
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
610109
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จานวน 40 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
610202
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
610203
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
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610204
610205
613202
613203
613204
613205
613206
613207
613701
616101
616102
616201

616202

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
การฝึกงานวิศวกรรม
1(0-240-0)
(Engineering Practice)
ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Strength of Materials)
ชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulics)
ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-2)
(Hydraulics Laboratory)
สารวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
ปฏิบัติงานสารวจ
1(0-3-2)
(Surveying Laboratory)
การฝึกสารวจภาคสนาม
1(0-0-80 ชั่วโมง)
(Surveying Field Camp)
อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
(Chemistry for Environmental Engineering)
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Biology for Environmental Engineering)
ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยสาหรับ
3(3-0-6)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
(Unit Operations and Processes for
Environmental Engineering 1)
ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยสาหรับ
3(3-0-6)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
(Unit Operations and Processes for
Environmental Engineering 2)
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2.3 กลุ่มวิชาหลักด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จานวน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
1(0-3-1)
616701
(Environmental Engineering Project I)
616702
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
2(0-6-2)
(Environmental Engineering Project II)
616103
หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Fundamental of Environmental Engineering)
616203
การออกแบบทางวิศวกรรมประปา
3(3-0-6)
(Water Supply Engineering Design)
616204
การออกแบบทางวิศวกรรมน้าเสีย
3(3-0-6)
(Wastewater Engineering Design)
616301
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3(3-0-6)
(Air Pollution and Control)
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
3(3-0-6)
616401
(Solid Waste Engineering)
616402
การจัดการขยะอันตราย
3(3-0-6)
(Hazardous Waste Management)
616501
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
616502
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Law)
616601
สุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
(Building Sanitation)
2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมโยธา จานวน 18 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
616104
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Computer Application for Environmental Engineering)
616105
วิศวกรรมนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
(Ecological Engineering)

725

616205

การควบคุมมลพิษน้าเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Water Pollution Control)
616302
การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
(Noise and Vibration Control)
616503
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
616504
ระบบและการจัดการทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental System Management)
616505
การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety Management)
616506
การป้องกันมลพิษ
3(3-0-6)
(Pollution Prevention)
616602
วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Health Engineering)
2) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง ฐานราก และธรณีเทคนิค)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613301
ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structure)
613302
การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
613303
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
(Reinforced Concrete Design)
613304
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
4(3-3-8)
(Timber and Steel Design)
613401
ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
613402
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นรายวิชาเลือกเสรี
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
6001xx
6002xx
600407
6004xx
610104
610105
610108
610109

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
คณิตศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
20(18-6-38)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
600302
610101
610106
610107
610204
610201
610202

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เขียนแบบวิศวกรรม
กลศาสตร์วิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
19(17-6-35)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
600304
610102
610203
613202
613701
616101
616103

ชื่อวิชา
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
วัสดุวิศวกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
อุทกวิทยา
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
**หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
21(20-3-41)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
6003xx
610103
613203
613204
613205
613206
616102
616201

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
ชลศาสตร์
ปฏิบัติการชลศาสตร์
สารวจ
ปฏิบัติงานสารวจ
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วย
สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20(x-x-x)
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส

ชื่อวิชา

613207

การฝึกสารวจภาคสนาม
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-0-80)
1(0-0-80)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
** รายวิชาเปิดใหม่

รหัส
6001xx
6003xx
616401
616301
616202
616xxx

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วย
สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
18(x-x-x)
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
616203
616501
616xxx
616xxx
616xxx
xxxxxx

ชื่อวิชา
การออกแบบทางวิศวกรรมประปา
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
610205

ชื่อวิชา
การฝึกงานวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-240-0)
1(0-240-0)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

6002xx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

616204
616601
616xxx
616701

การออกแบบทางวิศวกรรมน้าเสีย
สุขาภิบาลอาคาร
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(0-3-1)
13(x-x-x)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
616402
616502
616xxx
xxxxxx
616702

ชื่อวิชา
การจัดการขยะอันตราย
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเสรี
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(0-6-2)
14(x-x-x)
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง
ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 610205 การฝึกงานวิศวกรรม 1(0-240-0) หน่วยกิต และบังคับให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S
(ผลการศึกษาผ่าน)และ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน)

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อให้มี ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
1) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่กาหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1
(616701 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1) และภาคการศึกษาที่ 2 (616702 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2)
ของนั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 4 นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม โครงงาน (จานวนนัก ศึ กษาต่ อกลุ่ มขึ้ นกั บ ระเบีย บของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์) จะต้องสรรหาหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบค้น
ภูมิหลังของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางแผนดาเนินโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทาการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ
ที่ได้เสนอ เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นาเสนอผลการด าเนินงานโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
พร้อมจัดทาปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
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5. คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษานาเสนอโครงงานวิศวกรรมเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการสอบ ซึ่งเป็นกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบให้ดาเนินการ โดยหัวข้อโครงงานที่เสนออาจเป็นแนวการศึกษา
แก้ไข และออกแบบทางวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ซึ่งสามารถขยาย
ผลเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตต่อไปได้ นักศึกษาจะต้องนาเสนอผลการศึกษาและตอบคาถาม
ต่อหน้ากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ พร้อมทั้งจัดทาปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบส่งตามกาหนดเวลา
1) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรม จะได้รับการฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
- สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อประยุกต์ได้จริงในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ
- สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
- มีทักษะในการออกแบบ หรือทักษะการวิจัย
- สามารถสื่อสารและนาเสนอความคิด พร้อมทั้งตอบคาถาม
2) ช่วงเวลา
กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
3) จานวนหน่วยกิต
รายวิชา 616701 โครงงานวิศวกรรมสิ่ง แวดล้อม 1 จ านวน 1 หน่วยกิต และภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา616702 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 จานวน 2 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต
4) การเตรียมการ
นักศึกษาที่เสนอโครงงานจะได้รับมอบหมายให้รายงานและขอคาปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์
ที่ปรึกษาประจ าโครงงานที่จะได้รับการพิจารณาในภาคการศึกษานั้น และด าเนินงานตามข้อก าหนดของ
รายวิชา
5) กระบวนการประเมินผล
นั ก ศึ ก ษานาเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซึ่ง เป็นกลุ่มอาจารย์ผู้ สอนในหลักสู ตรและผู้สนใจ
เพื่ อ ประเมินผลการนาเสนอ เนื้อหารายงาน การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐาน
ความถูกต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการทาโครงงาน คะแนนที่อาจารย์พิจารณาจะนามา
เฉลี่ยและให้ผลการศึกษา เป็นเกรด A ถึง F
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
616101 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
(Chemistry for Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้าและน้าเสีย การเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะ
การวิเคราะห์เพื่อลักษณะสมบัติของน้าและน้าเสียที่น่าเชื่อถือ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานปฏิบัติการ
วิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ฯลฯ การแปรผลและ
การประยุกต์ผลเชิงปฏิบัติสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้า การปรับสภาพให้เป็น
กลาง การรวมตะกอนด้วยสารเคมี การกาจัดความกระด้าง และการดูดติดผิวของถ่านกามันต์
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 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Biology for Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางชีววิทยา เซลล์ และโครงสร้างของเซลล์ การทางานของเอ็นไซม์ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ สาหร่าย รา และโปรโตซัว หลักการของแบคทีเรียวิทยา เมตาโบลิซึม การเจริญเติบโต
และการควบคุมแบคทีเรีย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศวิทยาน้าจืด
และภาวะมลพิ ษในแหล่ งน ้ า บทบาทของจุ ล ิ น ทรี ย์ ใ นกระบวนการบ าบัด น ้ า เสี ยแบบชี ววิท ยาและการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างทางชีววิทยา ความรู้พื้นฐานทางพิษวิทยา
Contents include principles of biology, cell and its structure; enzyme function relating
to degradation of organic, seaweed, mold and protozoa; principles of bacteriology,
metabolism, growth and controlling of bacteria, coliform bacteria; fundamental concepts
relating to ecological system, fresh water ecology and water pollution; roles of microorganisms
onto process biological wastewater treatment process and change of biological structure; and
basic knowledge of toxicology.
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616201 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
3(3-0-6)
(Unit Operations and Processes for Environmental Engineering 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ดุลมวลและถังปฏิกรณ์ เกณ์การเลือกกระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพน้า และบาบัดน้าเสีย การ
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางกายภาพในการปรับคุณภาพน้าและบาบัดน้าเสีย การถ่ายโอนแก๊ส การลอยตัว การ
ปรับให้เท่า การเติมอากาศ การตกตะกอนทางสารเคมี โคแอกกูเลชันและฟล็อกคูเลชั่น การฆ่าเชื้อโรค
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 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
3(3-0-6)
(Unit Operations and Processes for Environmental Engineering 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการวิเคราะห์กระบวนการ เครื่องปฏิกรณ์แบบไหลตามกันและแบบกวนต่อเนื่อง การบาบัดน้า
เสียทางเคมีและชีวภาพ กระบวนการบาบัดแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน การทาให้เป็นกลาง ระบบการ
เติบโตแบบแขวนลอยและแบบเกาะติด จลนพลศาสตร์ชีวเคมีและการเติบโต กระบวนการบาบัดสลัดจ์
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.
กลุ่มวิชาหลักด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
616701 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
1(0-3-1)
(Environmental Engineering Project I)
เงื่อนไข : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบหน่วยกิตได้เท่ากับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โครงร่างที่แสดงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษาแผนการทางาน และงบประมาณรายจ่าย
ของโครงงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Preparation of a proposal report showing objectives, concepts, methodology, work
schedule and budgetary for a selected project in the field of environmental engineering.
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616702 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
2(0-6-2)
(Environmental Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 616701 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
ด าเนินการศึกษาโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่ง แวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว และน าเสนอผล
การศึกษาเป็นงานในรูปเล่ม
Conduct the study of environmental engineering in the approved project and
presentation of major findings in form of project report.
616103 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Fundamental of Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มุมมองปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอย และขยะอันตราย การวิเคราะห์ถึงสาเหตุรวมถึงมาตรการประเมินและแก้ไ ข
ปัญหามลพิษต่างๆ ระบบการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม ข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
Class includes holistic view of environmental issues, introduction of water pollution,
noise pollution, solid waste and hazardous waste, analysis of causes including measures to
address and resolve pollution, environmental management, laws and registrations relating to
correction of environmental problems.
616203 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา
3(3-0-6)
(Water Supply Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริมาณน้าที่ต้องการ แหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน คุณภาพน้า กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้า เช่น
การเติมอากาศ การสร้างและการรวมตะกอน การตกตะกอน การกรองแบบทรายกรองช้าและทรายกรองเร็ว
การฆ่าเชื้อโรคและการกาจัดความกระด้าง การประเมินความต้องการใช้น้า สมรรถนะของโรงจ่ายน้า ระบบ
จ่ายน้า
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.
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616204 การออกแบบทางวิศวกรรมน้าเสีย
3(3-0-6)
(Wastewater Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง ลักษณะของน้าเสียจากแหล่งต่างๆ หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบาบัดน้า
เสีย การออกแบบระบบแยกด้วยตะแกรง ถังตกตะกอน ถังเติมอากาศ ระบบบาบัดน้าเสียแบบเลี้ยงตะกอน
จุลินทรีย์ ระบบบ่อเติมอากาศ ระบบบาบัดน้าเสียแบบถังกรองชีวภาพ ระบบบ่อผึ่ง ระบบแผ่นสัมผัสชีวภาพ
Effluent standard; characteristics of wastewater from different sources; criteria for
selection of wastewater treatment system; design of screening, sedimentation tank, aeration
tank, activated sludge process, aeration lagoon, trickling filter, waste stabilization pond,
rotating biological contractor.
616301 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3(3-0-6)
(Air Pollution and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งก าเนิดและผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตและวัสดุ กฎเกณฑ์และมาตรฐาน
สาหรับคุณภาพอากาศทั่วไป การศึกษาข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อนาไปใช้ทานายการแพร่กระจายของมลพิษ
ในอากาศ การหมุนเวียนสารมลพิษในบรรยากาศโลก การใช้แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อทานายสภาวะ
ความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศ การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับที่และแหล่งเคลื่อนที่ วิธีวัดปริมาณ
มลพิษในอากาศ
Material includes origins and effects of air pollution to organism and material,
regulations and standards for air quality, study of climatographic data to forecast distribution
of air pollution, turnover of pollutant in atmosphere, mathematical model for forecasting
levels of air pollution, emissions of pollutants from mobile sources and measurement
methods for air pollution.
616401 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
3(3-0-6)
(Solid Waste Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอยชุมชน การออกแบบระบบการเก็บและการ
ขนส่งขยะมูลฝอย การออกแบบกระบวนการบาบัดขยะมูลฝอย การออกแบบการฝังกลับถูกหลักสุขาภิบาล
การหมักปุ๋ย การเผาเป็นเถ้า การลดและการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ การผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะมูลฝอย
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Physical and chemical characteristics of municipal solid waste, design of solid waste
collection and transportation system, design of solid waste treatment processes, design of
sanitary landfill, composting, incineration, solid waste reduction and recycling, biogas
production from solid waste.
616402 การจัดการขยะอันตราย
3(3-0-6)
(Hazardous Waste Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งกาเนิดและลักษณะของขยะ หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการขยะ เช่น การจัดเก็บ
การขนถ่าย การกาจัด และการนากลับมาใช้ใ หม่ การจาแนกประเภทของของเสียเสี่ยงอันตรายรวมถึง การ
บาบัดและกาจัดของเสียเสี่ยงอันตราย
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 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมทางด้านอากาศ น้า เสียง ชีวภาพ วัฒนธรรม
ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม การวางแผนตรวจวัดทางด้านคุณภาพสิ่ง แวดล้อม การเฝ้า
ระวัง การจัดระบบองค์การและสถาบันที่เกี่ยวข้องในงานจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบอุตสาหกรรมและ
ชุมชน การรักษาทรัพยากร แนวทางในการจัดการและท าให้บรรลุตามเป้าหมาย การศึกษากรณีตัวอย่ างที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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.

738

616502 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายและมาตรฐานทางสิ่ง แวดล้อม พระราชบัญ ญัติโรงงาน พระราชบัญ ญัติวัตถุอันตราย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พระราชบัญญัติสาธารณสุข การปฏิบัติและการบังคับ
ใช้กฎระเบียบ สนธิสัญญา กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
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 สุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
(Building Sanitation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการสุขาภิบาลอาคาร ซึ่งรวมถึงกฎหมายและข้อกาหนด การระบายอากาศ แสงสว่าง การ
ออกแบบระบบประปาอาคาร (น้าร้อน น้าเย็น และน้าดื่ม) ท่อระบายน้าและอากาศ การป้องกันอัคคีภัย การ
ระบายน้าท่วม น้าทิ้งจากอาคาร การกาจัดและทิ้งขยะ
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.
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมโยธา
กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
616104 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Computer Application for Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ช่วยคานวณในการวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมสิ่ง แวดล้อม
การวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมประปา เช่น การไหลในท่อระบายน้าโครงข่ายจ่ายน้าประปา การวิเคราะห์ปัญหา
อุทกวิทยา การวิเคราะห์ชลศาสตร์ การออกแบบผลิตน้าประปาและระบบบาบัดน้าเสีย การวิเคราะห์ท่อปล่อยน้า
เสียในทะเล แบบจาลองคณิตศาสตร์สาหรับการจัดการคุณภาพน้า คุณภาพอากาศ และมลพิษทางเสียง 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.
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616105 วิศวกรรมนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
(Ecological Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการวิศวกรรมนิเวศวิทยาในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศบนบกและในน้า การ
จาลองระบบนิเวศเพื่อการบาบัดของเสียและการฟื้นฟู ชนิดของของเสียที่บาบัดได้โดยใช้หลักการวิศวกรรม
นิเวศวิทยา ระบบบาบัดของเสียแบบธรรมชาติ
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 การควบคุมมลพิษน้าเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Water Pollution Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และลักษณะน้าเสียของโรงงาน การลดปริมาณน้า
เสียให้น้อยที่สุด เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีการบาบัด กฎหมายและข้อบังคับ
Class includes manufacturing processes and characteristics of their wastewater,
wastewater minimization, clean technology, treatment technology, and laws and regulations.
616302 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
(Noise and Vibration Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมของคลื่นเสียง วิชาการเครื่องมือและเกณฑ์การวัดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทื อ น
ผลกระทบของเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่อมนุษย์และสิ่ง แวดล้อม กฎหมายและข้อกาหนดของการ
ควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน การใช้วัสดุซับเสียง และตัวขวางกั้นเสียง
Class includes behavior of acoustic waves, instrumentation and criteria in
measurement of noise and vibration, impact of noise and vibration to human and
environment, laws and regulations for controlling of noise and vibration, uses of adsorption
materials and barriers.
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616503 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การหมุนเวียนพลังงานของโลก พลัง งานชีวภาพและระบบนิเวศวิทยา แหล่ง พลังงานต่างๆ และ
จุดเด่นเทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน กาลังการผลิตและพลังงานอาทิตย์ พลังงานกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น
มลพิษความร้อน มลพิษทางอากาศ กัมมันตภาพรังสี และมลพิษในรูปแบบอื่นๆ แนวโน้มของการใช้พลังงาน
และการชะลอการเพิ่มปริมาณ การใช้งานโดยการอนุรักษ์
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 ระบบและการจัดการทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental System Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพิจารณาทางระบบและการจัดการทางสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดลาดับคามสาคัญก่อนหลัง การกาหนดมาตรฐานและบรรทัดฐาน ตัวบ่งชี้และดัชนี ระบบข้อมูล การจัดตั้งองค์กร การบังคับใช้และ
หัวข้อทางเศรษฐศาสตร์สาหรับการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดและการป้องกันมลพิษ และกรณีศึกษา
Class includes principals on consideration of environmental system management;
prioritizing, standardization and criterion, indication and indices, data system, establishing an
organization, enforcement and topics of economic for environmental control, measurement
and pollution controls, and case studies.
616505 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมและความส าคัญ ในการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ การวางแผนเพื่ อ ความปลอดภั ย เช่ น การกาหนดแผนผั ง โรงงาน, การป้ อ งกั น เครื่ อ งจั ก รและ
การบ ารุง รักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การจัดการแผนความปลอดภัย การอบรมเรื่องความปลอดภัย
กรณีศึกษาเรื่องการวิเคราะห์อุบัติเหตุ การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในมุมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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Class includes nature of accident in manufacturing and importance of accidental
prevention, safety planning: specification of plant layout, preventive and maintenance
program, safety in industrial work space, safety planning management, safety training, case
studies of analysis of accidents, and emergency response as environmental engineering.
616506 การป้องกันมลพิษ
3(3-0-6)
(Pollution Prevention)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับของเสียอุตสาหกรรม แนวทางในการลดปริมาณของเสีย ให้
เหลือน้อยที่สุด การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และใช้ซ ้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด การ
วิเคราะห์วงจรชีวิตของวัสดุ การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการป้องกันมลพิษ
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 วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Health Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักวิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนและชีวอนามัยสิ่ง แวดล้อมในที่ท างาน มาตรฐานของ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพและความต้องการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงทาง
สุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมในการปกป้องสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉิน
Principles of environmental health engine ering, 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.
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กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง ฐานราก และธรณีเทคนิค)
613301 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
วิชาบังคับก่อน : 613202 ความแข็งแรงของวัสดุ
การหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโครงสร้างชนิดกาหนดได้โดยวิธีสถิต เส้นอิทธิพลของโครงสร้าง
แบบคานและแบบถักโดยวิธีการคานวณและวิธีเขียนรูป การหาการโก่งตัวโครงสร้างด้วยวิธีพื้นที่โมเมนต์ วิธี
คานเสมือน วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียดและวิธีแผนภาพวิลเลียท-โมร์ การวิเคราะห์เบื้องต้นสาหรับ
โรงสร้างชนิดกาหนดไม่ได้โดยวิธีสถิตโดยวิธี คอนซิซเทนซ์ดีฟอร์เมชั่น
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 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 613301 ทฤษฎีโครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนททางสถิตประกอบด้วย วิธีการเปลี่ยนรูปสอดคล้อง วิธีมุม
ลาดและการโก่ง วิธีการกระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างแบบอินดีเ ทอร์มิเนท การวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธีประมาณ แนะนาความรู้เบื้องต้นทางวิธีวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้เมตริกซ์และการวิเคราะห์
แบบพลาสติก
Analysis of statically indeterminate structures by method of consistent deformation,
methods of slope and deflection, moment distribution, influence lines of indeterminate
structures; approximate analysis; introduction to matrix structural analysis and plastic analysis.
613303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

(3-3-8)

(Reinforced Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน : 613301 ทฤษฎีโครงสร้าง
วัสดุคอนกรีตและเหล็กเสริม ศึกษาพฤติกรรมเบื้องต้นของแรงตามแนวแกน, โมเมนต์ดัด, โมเมนต์
บิด แรงเฉือน, แรงยึดเหนี่ยว และแรงกระท าแบบผสม ศึกษาการออกแบบโครงสร้างคอนกรี ต ชิ้นส่ว น
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกาลัง และวิธีหน่วยแรงใช้งาน ฝึกปฎิบัติออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และการกาหนดรายละเอียดการเสริมเหล็ก
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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 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

4(3-3-8)

(Timber and Steel Design)
วิชาบังคับก่อน : 613301 ทฤษฎีโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างไม้ องค์อาคารรับแรงดึง และแรงอัด การออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด
คานไม้ประกอบ การออกแบบจุดต่อ โดยวิธีการออกแบบหน่วยแรงที่ยอมให้ การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
องค์อาคารรับแรงดึง องค์อาคารรับแรงอัด คานเหล็กรูปพรรณ องค์อาคารรับแรงตามแกนและแรงดัดร่วมกัน
องค์อาคารประกอบ คานขนาดใหญ่ การออกแบบจุดต่อด้วยใช้หมุดย้าหรือสลักเกลียว การออกแบบจุดต่อด้วย
การเชื ่ อ ม โดยวิ ธ ี ก ารออกแบบหน่ ว ยแรงที ่ ย อมให้ (Allowable Stress Design; ASD.) และโดยวิ ธ ี ก าร
ออกแบบตัวคูณความต้านทานและน้าหนัก (Load and Resistance Factor Design; LRFD.) การออกแบบ
ในภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างเหล็ก พร้ อมทั้งเขียนแบบ
ขยายองค์อาคารและจุดต่อด้วย
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 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 613202 ความแข็งแรงของวัสดุ
การกาเนิดของดิน ส่วนประกอบของดิน คุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของดิน การจาแนก
ประเภทของดิน การสารวจดิน การไหลซึมของน้าในดินความเค้นในดิน คุณสมบัติทางด้านแรงเฉือนของดินเม็ด
ละเอียดและเม็ดหยาบ แรงดันทางด้านข้าง การทรุดตัวและทฤษฎีการยุบอัดตัว เสถียรภาพความลาดชัน
ทฤษฎีกาลังแบกทานของดิน
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 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านหรือเรียนควบกับวิชา 613401 ปฐพีกลศาสตร์
ปฎิบัติการทดลองที่สัมพันธ์กับทฤษฏีที่ได้ศึกษาในรายวิชา 613401 ปฐพีกลศาสตร์ ได้แก่ การทดสอบ
กลศาสตร์ของดินในสนามและในห้องปฎิบัติการ ซึ่งเป็นไปตามวิธีทดสอบแบบมาตราฐาน เพื่อคานวณหา
คุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม เช่น การหาค่าขีดจากัดและดัชนีอัตตะเบิร์กของดิน การบดอัดดิน การหา
การกระจายของเม็ดดิน ความถ่วงจาเพาะ ความสามารถในการซึมผ่าน การทดสอบหาความหนาแน่นในสนาม
การทดสอบอัตราส่วนแรงธารคาลิฟอร์เนีย การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจ ากัด การทดสอบแรงเฉือนแบบ
โดยตรง การทดสอบแรงเฉือนด้วยการบิดด้วยใบมีด 4 แฉก การทดสอบการอัดตัวคายน้า และการทดสอบ
แรงอัดสามแกน
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.

หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25581111101109
ชื่อภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Computer Engineering)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
Internet of Things (IoT)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
4. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา
2565
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรคอมพิวเตอร์
2. นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
5. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT
7. ผู้ประกอบการอิสระ
8. วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
9. วิศวกรศูนย์ข้อมูล (Data Center Engineer)
10. วิศวกรระบบสมองกลฝังตัว (Embeded System Engineer)
11. วิศวกรคลาวด์ (Cloud Engineer)
12. วิศวกรโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (Infrastructure Engineer)
สามารถประกอบอาชีพได้ตามที่ระบุ หรืออื่นๆ ยกเว้นอาชีพที่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพ
8. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม และหลักการ
คานวณเชิง ตัวเลข จึงต้องมีความสัมพันธ์กับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหมวดศึกษา
ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
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2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์
- กลุ่มวิชาเคมี
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมและสถิติ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3. หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ได้ แ ก่ ร ายวิ ช าที ่เ ปิ ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรีข องสาขาวิช าต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
9. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้อง/สามารถมาเรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตรให้กับสาขาวิชาหรือคณะอื่น เพื่อ
เรียนในหมวดวิชาเฉพาะหรือหมวดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย
10. การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชา (ประธานหลักสูตร) เป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก และการดาเนินงานทางวิชาการอยู่ภายใต้ข้อกาหนดและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
สาขาวิชามีการประสานงานกับคณะและสาขาวิชาต่างๆ เพื่อจัดรายวิชาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีการวางแผนร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพื่อ
กาหนดเนื้อหา และกลยุทธการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล เพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุผล
การเรียนตามหลักสูตร ดังนี้
1) ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ประสานงานเพื่อจัดสิ่ง สนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟต์แวร์
2) สานักวิจัย ประสานงานสิ่งสนับสนุนทั้งทางด้านความรู้และบริการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมงานวิจัย
ทั้งแก่คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาฯ
3) สานักทะเบียนและประมวลผล ประสานงานสิ่งสนับสนุนทางด้านระบบทะเบียนของนักศึกษา
รวมถึงการบริหารจัดการรายวิชาต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
4) ส านักกิจการนักศึกษา ประสานงานสิ่งสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์และงานบริการส าหรับ
กิ จกรรม และโครงการต่ าง ๆ ส าหรั บนั กศึ กษาที ่ จ ั ดให้ ม ี ข ึ ้ นในแต่ ละปี การศึ กษา ส านั กนโยบายและแผน
ประสานงานการก าหนดแนวนโยบาย การด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน รวมทั้ง การปรับปรุ ง
แผนงาน
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ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things (IoT)
สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรม IoT และพร้อมปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานของคุณธรรม
จริยธรรม สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองตลอดชีวิต
2. ความสาคัญ
มุ่งผลิตบัณฑิ ตที่ มี ความรู ้เชี่ยวชาญปฏิ บั ติ ในสาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things
ตอบสนองความต้องการบุคลากรทั้งของภาครัฐและเอกชน ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ทั้ง
ลูกจ้างและผู้ประกอบการ ได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ Internet of Things เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
4. อัตลักษณ์
มีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี เรียนรู้รอบด้าน สร้างสรรค์นวัตกรรม IoT

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กาหนดระยะเวลาโดยสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจาหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยการศึกษาภาคฤดูร้อน
กาหนดให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 การเรียนการสอน การลงทะเบียน และการวัดผล
1) วัน–เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- วัน–เวลาราชการปกติ
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคฤดูร้อน
: เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2) การลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ จะต้องลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับในภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากมีความจาเป็นในการลงทะเบียนเรียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กาหนดข้างต้น อาจทาได้
โดยการได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานการศึกษา
3) การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
- การวัดผลการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องสอบได้รายวิชา
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่ า 2.00 โดยระดับ
คะแนนเฉลี่ยวิชาเอกบังคับรวมกับวิชาเอกเลือกจะต้องไม่ต่ากว่า 2.00
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษา
แห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559 และผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
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1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2.3 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ วยกิต รายวิ ช าและการลงทะเบีย นเรีย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชา ข้ามสถาบัน
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาหนดของหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
101
หน่วยกิต
วิชาแกน
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
3
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
3
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรมศาสตร์
18
หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ)
62
หน่วยกิต
1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
3
หน่วยกิต
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2. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
5. กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

12
หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
18
หน่วยกิต
14
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต

3.3 หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีหลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้
รหัสวิชาใช้เลขอารบิกและตัวอักษรภาษาอังกฤษจานวน 6 หลัก นาหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
1) ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
60xxxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
2) ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
xx9xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3) ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาแกน
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
3.4 รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้าง และองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้คือ
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและ ศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic for Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 จิตสานึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
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600202
600203
600204
600205
600206
600207
600208
600209
600208
600209

วิถีของสังคม
(Path of Society)
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
(Life-Quality Promotion)
ความสง่าแห่งตน
(Personality Development)
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
(Citizenship and Globalization )
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
(Law for Living)
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
(Sufficiency Economy and Application)
จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology)
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
(Financial Literacy)
จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology)
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
(Financial Literacy)

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

1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
และให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
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600305
600306
600307
600308
600309
600310
600311
600312
600313

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
(Japanese in Daily Life)
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
(Chinese in Daily Life)
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
(French in Daily Life)
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
(Vietnamese in Daily Life)
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
(Burmese in Daily Life)
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
(Khmer in Daily Life)
ทักษะภาษาไทย
(Thai Language Skills)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
(Literary Arts for All)

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

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ
3(2-2-5)
(Information Technology for Documentation and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
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600407
600408
600409

คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digitial Business)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 101 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน จานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
619101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
619102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
619104 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-2-6)
(General Physics)
3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
619105 เคมีทั่วไป
3(2-2-6)
(General Chemistry)
4) กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 18 หน่วยกิตประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
619106 คอมพิวเตอร์และ IoT เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer and IoT)
619107 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Fundamental of Electrical and Electronic Circuit)
619108 ปฏิบัติการพื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
(Fundamental of Electrical and Electronic Circuit Laboratory)
619109 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
619110 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
(Microcontroller)
619112 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1(0-3-1)
(Microcontroller Laboratory)
619113 เขียนแบบวิศวกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทอนิกส์
3(2-3-5)
(Electrical and Electronic Engineering Drawing)
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 62 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
619201 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Digital Technology Management for Business)
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จานวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
619202 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-6)
(Database Systems)
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619203 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และคลาวด์คอมพิวติ้ง
(Big Data Analytics and Cloud Computing)
619204 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT
(Special Topics in IoT Computer Engineering )
619401 โครงงานวิศวกรรม 1
(Engineering Project I)
619402 โครงงานวิศวกรรม 2
(Engineering Project II)
619403 การฝึกงานวิศวกรรม
(Engineering Practice )

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
0(0-1-200 ชม.)

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธ ีการทางซอฟต์แ วร์ จ านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้ว ย
รายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
619205 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-6)
(Principles of Computer Programming)
619206 ระบบปฏิบัติการ และระบบปฏิบัติการเวลาจริง
3(2-2-6)
(Operating Systems)
619207 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
3(2-2-6)
(Data Structures and Algorithms)
619208 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-6)
(Mobile Application Programming)
619309 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-6)
(Artificial Intelligence)
4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จานวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
619209 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
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619210 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-6)
(Data Communications and Computer Networks)
619211 ทฤษฎีการคานวณ
3(3-0-6)
(Theory of Computation )
619212 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ และผลิตภัณฑ์ IoT 3(3-0-6)
(IoT products and system analysis, design, and development)
619213 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
619214 การสื่อสารระบบอะนาล็อกและดิจิทัล
3(3-0-6)
(Analog and Digital Communication Systems)
5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิ วเตอร์ จ านวน 14 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
619215 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
3(3-0-6)
(Digital Circuits and Logic Design )
619216 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
1(0-3-1)
(Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
619217 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)
619218 การออกแบบและการติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย
3(2-3-6)
(Wireless LAN Communication Network Installation and Design)
619219 การโปรแกรมสมองกลฝังตัว และ IoT
3(3-0-6)
(Embedded Systems and IoT Programming)
619220 ปฏิบัติการโปรแกรมสมองกลฝังตัว และ IoT
1(0-3-1)
(Embedded Systems and IoT Programming Laboratory)
2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จานวน 9 หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาใดวิชา
หนึ่งดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
619301

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
บล็อกเชน
3(3-0-6)
(Blockchain)
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619302
619303
619304
619305
619306
619307
619308
619309
619310
619311
619312
619313
619314
619315
619316

วิทยาการข้อมูลและข้อมูลอัจฉริยะ
(Data Science and Data Intelligence)
การจัดการความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
(Creativity Management and Business Innovation)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
(Computer Security)
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
(Object-Oriented Software Development)
การตลาดยุคดิจิทัล
(Digital Marketing Management)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Programming)
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network Administration)
ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
(Digital Control Systems)
เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์
(Sensors and Transducers )
การอินเทอร์เฟซไมโครคอมพิวเตอร์
(Microcomputer Interfacing)
การประยุกต์และใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessor Applications)
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control Systems)

3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
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619317

619318

การประยุกต์ IoT การประมวลผลคลาวด์
และปัญญาประดิษฐ์ กับงานวิศวกรรม
The Application of IoT, Cloud Processing
and Artificial Intelligence for Engineering)
การประมวลผลภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิชั่น
(Digital Image Processing and Computer Vision)

3(3-0-6)

3(2-2-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาของคณะฯ ในวิชาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
6001xx
600301
6004xx
619113
619104
619106

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เขียนแบบวิศวกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทอนิกส์
ฟิสิกส์ทั่วไป(General Physics)
คอมพิวเตอร์และ IoT เบื้องต้น
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
18(15-7-34)

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
6002xx
6004xx
600302
619101
619105
619107
619108

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
เคมีทั่วไป
พื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการพื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
เคยเรียน หรือเรียนควบกับ
619107 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กฯ
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
19(16-7-36)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
6001xx
619102
619211
619109
619110
619215
619216
619205

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2เคยเรียน 619101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ทฤษฎีการคานวณ
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเคยเรียน 619107
พื้นฐานวงจรไฟฟ้าฯ
ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเคยเรียน
หรือเรียนควบกับวิชา 619109 การวัดและเครื่องมือวัดฯ
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะเคยเรียนหรือ
เรียนควบกับวิชา 619215 การออกแบบวงจรดิจิทัลฯ
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-6)
20(17-8-38)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6002xx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

619111

ไมโครคอนโทรลเลอร์

3(3-0-6)

619112

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์เ คยเรี ย นหรื อ เรี ย น
ควบกับวิชา 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์

1(0-3-1)

619209

คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง

3(3-0-6)

619210

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-6)

619207

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

3(2-2-6)

619217

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

19(16-7-37)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

619214

การสื่อสารระบบอะนาล็อกและดิจิทัล

3(3-0-6)

619206

ระบบปฏิบัติการ และระบบปฏิบัติการเวลาจริง

3(2-2-6)

619202
619201
619212
619219

ระบบฐานข้อมูลเคยเรียน 619207 โครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริธึม
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงธุรกิจ
การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบ และ
ผลิตภัณฑ์ IoT
การโปรแกรมสมองกลฝังตัว และ IoTเคยเรียน
619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์

3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปฏิบัติการโปรแกรมสมองกลฝังตัว และ IoT เคย
619220

เรียนหรือเรียนควบกับวิชา 619219 การโปรแกรม

1(0-3-1)

สมองกลฝังตัว
รวมหน่วยกิต

19(16-7-37)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

619208

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การออกแบบและการติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย
เคยเรียน 619210 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และคลาวด์คอมพิวติ้ง
เคยเรี ยน 619205 หลั กการเขี ยนโปรแกรมฯ และ
619207 โครงสร้างข้อมูลฯ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เคยเรียน 619212 การวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาฯ
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาภาษา
รวมหน่วยกิต

619218

619203
619213
6193xx
6003xx

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-6)
3(2-3-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-5-36)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
619403

ชื่อวิชา
การฝึกงานวิศวกรรม
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
0(0-1-200 ชม.)
0(0-1-200)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
619401
619309
619204
6193xx
……

ชื่อวิชา
โครงงานวิศวกรรม เคยเรียน 619212 การวิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ IoT
ปัญญาประดิษฐ์
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
11(0-3-1)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
13(11-5-25)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
619402
6003xx
6193xx
………….

ชื่อวิชา
โครงงานวิศวกรรม 2
ผ่านรายวิชา 619401 โครงงานวิศวกรรม 1
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
11(9-6-20)

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางาน
จริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 619403 การฝึกงานวิศวกรรม (200 ชั่วโมง) ไม่นับหน่วยกิต และบังคับให้
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S (ผลการศึกษา
ผ่าน) หรือ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน) ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
1) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3) มีระเบียบวินัยตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
โครงงานวิ ศ วกรรมเป็ นรายวิ ช าที ่ ก าหนดให้นั กศึ กษาต้อ งลงทะเบีย นเรี ยนในภาคการศึ กษาที่ 1
(โครงงานวิศวกรรม 1) และภาคการศึกษาที่ 2 (โครงงานวิศวกรรม 2) ของปีการศึกษาที่ 4 นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
โครงงาน (จานวนนักศึกษาต่อกลุ่มขึ้นกับระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องสรรหาหัวข้อโครงงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สืบค้นภูมิหลังของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน วางแผนดาเนินโครงงาน พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทาการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ได้เสนอ เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นาเสนอผล
การดาเนินโครงการ พร้อมจัดทาปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
5. คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษานาเสนอโครงงานวิศวกรรมเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการสอบ ซึ่งเป็นกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบให้ดาเนินการ โดยหัวข้อโครงงานที่เสนออาจเป็นแนวการศึกษา
แก้ไข และออกแบบทางวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ซึ่งสามารถขยาย
ผลเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตต่อไปได้ นักศึกษาจะต้องนาเสนอผลการศึกษาและตอบคาถาม
ต่อหน้ากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ พร้อมทั้งจัดทาปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบส่งตามกาหนดเวลา
1) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรม จะได้รับการฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
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- สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อประยุกต์ได้จริงในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ
- สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
- มีทักษะในการออกแบบ หรือทักษะการวิจัย
- สามารถสื่อสารและนาเสนอความคิด พร้อมทั้งตอบคาถาม
2) ช่วงเวลา
กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
3) จานวนหน่วยกิต
รายวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 จานวน 1 หน่วยกิต และรายวิชาโครงงานวิศวกรรม 2 จานวน 2
หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต
4) การเตรียมการ
นักศึกษาที่เสนอโครงงานจะได้รับมอบหมายให้รายงานและขอคาปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าโครงงานที่จะได้รับการพิจารณาในภาคการศึกษานั้น และด าเนินงานตามข้อก าหนดของ
รายวิชา
5) กระบวนการประเมินผล
นักศึกษานาเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและผู้สนใจ เพื่อ
ประเมินผลการนาเสนอ เนื้อหารายงาน การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐานความ
ถูกต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการทาโครงงาน คะแนนที่อาจารย์พิจารณาจะนามาเฉลี่ย
และให้ผลการศึกษา เป็นเกรด A – F
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คาอธิบายรายวิชา
วิชาแกน จานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
วิชาแกนทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
619101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาค่าอนุพันธ์ และการอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าเป็นจานวน
จริงและฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง ฟังก์ชันและการนาไปใช้งาน เทคนิคการอินทิเกรตและการประยุกต์
ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา
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 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ กาหนดแนะนาการแก้อนุพนั ธ์
เบื้องต้น และการนาไปใช้งาน การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์
เลอร์ของฟังก์ชัน จานวนเชิงซ้อน และการประยุกต์ในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา
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.
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์ จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
619104 ฟิสิกส์ทั่วไป
(General Physics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(2-2-6)
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แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน และวัตถุเกร็ง
สัมพันธภาพ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกและคลื่นกล ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของ
ไหล การประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
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.
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
619105 เคมีทั่วไป
3(2-2-6)
(General Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมี
สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน
Stoichiometry and basis of the atomic theory; properties of gas, liquid, solid and
solution; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetic; electronic structures of
atoms; chemical bonds; periodic properties; representative elements; nonmetal and transition
metals.
กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
619106 คอมพิวเตอร์และ IoT เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer and IoT)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ตรรกะ ตรรกะแบบบูลีน เลขคณิตคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ขั้นตอนวิธีเบื้องต้นและโครงสร้างข้อมูล
ปัญหาในการค้นหาและการจัดเรียงข้อมูล กองซ้อนและซับรูทีน การเรียกซ้า ระบบย่อยของคอมพิวเตอร์ หน่วย
นับข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้า/ส่งออกข้อมูล ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น
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)
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619107 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(Fundamental of Electrical and Electronic Circuit)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า
กฎของโอห์ม วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม ความต้านทาน ความเหนี่ยวนา ความจุไฟฟ้า เฟสเซอร์
ไดอะแกรม อุปกรณ์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งานออปแอมป์
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 ปฏิบัติการพื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
(Fundamental of Electrical and Electronic Circuit Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน หรือเรียนควบกับวิชา 619107 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 619107 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Laboratory activities in accordance with 619107 Fundamental of Electrical and
Electronics Circuits.
619109 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619107 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยและมาตรฐานของอุปกรณ์ ความเที่ยงตรง มาตรวัดไฟสลับและไฟตรง การวัดกระแส แรงดัน
และกาลังไฟฟ้า ทรานส์ดิวเซอร์แบบต่างๆและการประยุกต์ใช้งาน การวัดทางแม่เหล็ก ออสซิลโลสโคป
เครื่องมือวัดแบบดิจิทัล
Unit and standard of the equipment, Precision, AC and DC meter, Measuring of
current, voltage, and power, Various transducers and applications, Magnetic measurement,
Oscilloscope, Digital measuring instrument.
619110 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน หรือเรียนควบกับวิชา 619109 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 619109 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Experimental operation for consistent with the subjects of 619109 Electrical
Instruments and Measurements.
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61911 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
(Microcontroller)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคาสั่งภาษาของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียน
โปรแกรมหน่วงเวลา การเขียนโปรแกรมอินเทอร์รปั ต์ หน่วยอินพุต-เอาต์พุต การสื่อสารข้อมูลแบบขนานและ
แบบอนุกรม การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับจอ LCD กับ LED แบบ 7 ส่วน กับ LED แบบด็อดเมทริก การ
เชื่อมต่อกับไมโครสวิตซ์และเมทริกสวิตซ์ การนาไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้ควบคุมการทางานของสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ ดีซีมอเตอร์ 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 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนหรือเรียนควบกับวิชา 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปฏิบัติการทดลองซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Laboratory experiments in accordance with 619111 microcontrollers.

1(0-3-1)

619113 เขียนแบบวิศวกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทอนิกส์
3(2-3-5)
(Electrical and Electronic Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เรขาคณิตเชิงพรรณนา การเขียนภาพฉายออร์โธกราฟิก การเขียนแบบออร์โธกราฟิก การเขียนภาพ
และการอ่านภาพสามมิติ ภาพตัดและสัญลักษณ์ การเขียนภาพร่างด้วยมือ การเขียนแบบระบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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.
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 59 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จานวน 3 หน่วยกิต
619201 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Digital Technology Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการนาระบบสารสนเทศดิจิทัลต่างๆ
ที่ใช้ในการประกอบการธุรกิจมาประยุกต์ใช้ทางการ
บริหารให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาพื้นฐานของ ระบบสารสนเทศดิจิทัลทางการจัดการ การตัดสินใจ การจัดการความรู้
ขององค์กร และสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับ Value Chain ของธุรกิจ โดยแนะนาให้รู้จัก
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในเบื้องต้น อาทิ ระบบ e-Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain
Management การตลาดออนไลน์ โมเดลธุรกิจออนไลน์ และความรู้เบื้องต้นของการนา Best Practice ด้าน
IT มาใช้บริหารในองค์กร
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.
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จานวน 12 หน่วยกิต
619202 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-6)
(Database Systems)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619207 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ความเป็นมาและแนวคิด ชนิดของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล
โดยใช้ตัวแบบเอ็นทิตีรีเลชันชิพ การทาบรรทัดฐาน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล หลักการระบบ
จัดการฐานข้อมูล การปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
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.
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619203 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และคลาวด์คอมพิวติ้ง
3(3-0-6)
(Big Data Analytics and Cloud Computing)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619205 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และ 619207 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ภาพรวมข้อมูลขนาดใหญ่ โครงสร้างข้อมูล วิทยาการข้อมูล วัฏจักร
การวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาโดเมนธุรกิจ การเตรียมข้อมูล การวางแผนแบบจาลอง การสร้างแบบจาลอง สื่อสาร
ผลลัพธ์ การดาเนินการ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ R การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารวจ วิธีการทางสถิติสาหรับการ
ประเมินผล ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูง การจัดกลุ่ม สหสัมพันธ์ การถดถอย การถดถอยโลจิสติก การ
จาแนกประเภท นาอิฟเบย์ การวินิจฉัยของลักษณนาม การวิเคราะห์อนุกรมเวลา แบบจาลอง ARIMA การ
วิเคราะห์ข้อความ เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูง MapReduce และ Hadoop การวิเคราะห์ใน
ฐานข้อมูล การบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
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, InDatabase Analytics, Integration Big Data Analytics.
619204 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT
(Special Topics in IoT Computer Engineering )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวเรื่องที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT
Interesting topics in computer engineering IoT.

3(3-0-6)

619401 โครงงานวิศวกรรม 1
1(0-3-1)
(Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619212 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบและผลิตภัณฑ์ IoT
นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน (จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่ม ขึ้นกับระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ )
จะต้องสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน จากนั้นกลุ่มนักศึกษาจะต้องศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงงานศึกษาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
ทาการวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานดังกล่าว พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงานสาเร็จ และ
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และจะต้องทารายงานความคืบหน้าของโครงงานตามแบบที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์กาหนด ทั้งนี้หัวข้อโครงงาน
จะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน
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 โครงงานวิศวกรรม 2
2(0-6-2)
(Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านรายวิชา 619401 โครงงานวิศวกรรม 1
ท าการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในโครงงานวิศวกรรม 1 เพื่อให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เมื่อจบภาคการศึกษา (รูปแบบและ
จานวนเล่มให้ดูจากคู่มือการจัดทาโครงงานวิศวกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์)
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 การฝึกงานวิศวกรรม
0(0-1-200 ชั่วโมง)
(Engineering Practice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการฝึกงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขา ระหว่างภาคฤดูร้อน โดยฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 200 ชั่วโมง
Practice internships related to the computer field during the summer, with an
internship of no less than 200 hours.
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กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จานวน 15 หน่วยกิต
619205 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-6)
(Principles of Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ
ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล คาสั่งควบคุมและคาสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ตัวชี้ และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน สตริงก์
แฟ้มข้อมูล การรับเข้า/ส่งออกข้อมูล แถวล าดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ การออกแบบและการเขียน
โปรแกรม การแก้จุดบกพร่องโปรแกรม
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 ระบบปฏิบัติการ และระบบปฏิบัติการเวลาจริง
3(2-2-6)
(Operating Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการและบทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
วิธีการทางานและส่วนประกอบของ
โปรแกรมควบคุมระบบการทางานทีละโปรแกรม การทางานพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา
หน่วยความจาชั่วคราว การจัดสรรทรัพยากรของระบบซึ่งรวมถึงหน่วยความจาโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์และ
แฟ้มข้อมูล ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวกับการทางานของโปรแกรมควบคุมระบบ จังหวะประสานงาน การกาหนดลาดับ
ชั้นงาน การแบ่งหน่วยความจาแบบเสมือน การประมวลผลแบบขนาน และคลาวด์คอมพิวติ้ง
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.
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619207 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
3(2-2-6)
(Data Structures and Algorithms)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของอัลกอริธึมที่ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา โครงสร้างข้อมูล แถวลาดับ สายข้อมูล รายการ
โยงสแตค คิว ทรี ไบนารีทรี กราฟ การเรียงลาดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา การ
วิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี การออกแบบขั้นตอนวิธีสาหรับการแก้ปัญหา ประเภทของขั้นตอนวิธี
ทางคอมพิวเตอร์
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 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-6)
(Mobile Application Programming)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619205 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยใช้เครื่องมือจาลองการทางานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ให้สามารถทางานได้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ การแปลงไฟล์ไปใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดต่อ
ข้อมูลผ่านเซอร์ฟเวอร์จาลอง
Mobile architecture. Mobile programming concept. Mobile application development.
User-interface design by simulating interface on microcomputer. Mobile data handling through
virtual server.
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จานวน 18 หน่วยกิต
619209 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ และการค้นหาโดยต้นไม้ ทวิภาค ทวิตรรก ฟังก์ชั่นตรรก พีชคณิตแบบบูลีน
พีชคณิตของเซทความสัมพันธ์ วงจรตรรก พีชคณิตของเซทและสายอักขระกลุ่มและกลุ่มย่อย ฟังก์ชั่นในรูป
ความสัมพันธ์ สมการผลต่างและฟังก์ชั่นเวียนเกิด
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.
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619210 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-6)
(Data Communications and Computer Networks)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร การสื่อสารแบบใช้
สายและการสื่อสารแบบไร้สาย เทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลแบบต่างๆ สถาปัตยกรรมการสื่อสารและ
โปรโตคอล มาตรฐานโอเอสไอ โปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาในการใช้งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
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.
619211 ทฤษฎีการคานวณ
3(3-0-6)
(Theory of Computation )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คณิตศาสตร์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดพื้นฐานของภาษา ไวยกรณ์ ออโตมาตา ไฟไนท์ออโต
มาตา ไวยากรณ์ปกติ ภาษาปกติ นิพจน์ปกติ วิธีปั้มปิ้งเลมม่าสาหรับภาษาปกติ ภาษาไม่พึ่งบริบท ไวยากรณ์ไม่
พึ่งบริบท วิธีปั้มปิ้งเลมม่าสาหรับภาษาไม่พึ่งบริบท การแปลงไวยากรณ์ 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 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบและผลิตภัณฑ์ IoT
3(3-0-6)
IoT products and system analysis, design, and development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดในการพัฒนาระบบ และผลิตภัณฑ์ IoT ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและวิจัย ระบบ
ผลิตภัณฑ์ IoT การสารวจตลาด เทคนิคการรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อการพัฒนา
ระบบและผลิตภัณฑ์ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบฮาร์ดแวร์ การออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบระบบ ตามหลัก PDCA การมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การทา
การตลาด รวมทั้งรูปแบบของการสร้างรายได้
System and IoT products development concepts, Process of analysis, design, and
research of IoT product system, Market survey, requirement gathering techniques and analysis
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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 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619212 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบและผลิตภัณฑ์ IoT
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ กลยุทธ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
ออกแบบเพื่อการเวียนใช้และการบารุงรักษา การทดสอบ การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ และการบริหาร
โครงการ
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 การสื่อสารระบบอะนาล็อกและดิจิทัล
3(3-0-6)
(Analog and Digital Communication Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างของสัญญาณ สัญญาณประเภทสุ่มและไม่สุ่ม สัญญาณสุ่มแบบความถี่ต่าผ่าน
ระบบเบสแบนด์ดิจิทัล การจัดระดับเข้ารหัส การเข้ารหัส แหล่งกาเนิดสัญญาณ ระบบ PCM DM และอื่นๆ
ระบบผ่านแถบดิจิทัล ASK PSK FSK วิธีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ การส่งและการซิงโครไนซ์
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.
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จานวน 14 หน่วยกิต
619215 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
3(3-0-6)
(Digital Circuits and Logic Design )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตของสวิตชิงฟังก์ชัน อุปกรณ์สวิตชิง การลดทอน สวิตชิง ให้น้อย
ที่สุด การออกแบบตรรกะคอมบิเนชันนัล หลักการเบื้องต้นของวงจรซีเควนเชียลแบบ ซิง โครนัสและอะ
ซิงโครนัส ฟลิบฟลอป วงจรแลตช์ วงจรฐานเวลา วงจรนับ รีจิสเตอร์ ศึกษาวงจรแปลงสัญญาณ D/A และ
A/D วงจรหน่วยความจาแบบต่างๆ และการประยุกต์วงจรดิจิทัลในงานระบบต่างๆ
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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 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
1(0-3-1)
(Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนหรือเรียนควบกับวิชา 619215 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจร
ตรรกะ
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 619215 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
The experimental operation which has related in line with 619215 Digital Circuits and
Logic Design.
619217 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูล ภาษาเครื่อง ภาษาแอสแซมบ
ลี หน่วยประมวลผล การกาหนดที่อยู่ หน่วยความจาและลาดับชั้นของหน่วยความจา หน่วยความจา การนาเข้า
และส่งออกข้อมูล สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบการทางานแบบมัลติโปรแกรมมิ่ง มัลติทาสกิ้งและแบบ
เสมือน
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. Multiprogramming and multi-tasking system.
619218 การออกแบบและการติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย
3(2-3-6)
(Wireless LAN Communication Network Installation and Design)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619210 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มาตรฐานของเครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ อุปกรณ์ในเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย โพรโท
คอลในเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย รูปแบบบริการเครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ เครื่องมือและเทคนิค
ในการสร้างเครือข่าย การประยุกต์และบริหารจัดการเครือข่าย ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
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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 การโปรแกรมสมองกลฝังตัว และ IoT
3(3-0-6)
(Embedded Systems and IoT Programming)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์
การประยุกต์ใช้งานพอร์ตแบบขนาน พอร์ตแบบอนุกรม การสื่อสารข้อมูลแบบ I2C การเชื่อมต่อ
ระบบด้วยสัญญาณแอนะล็อก และสัญญาณดิจิทัล การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์การเชื่อมต่ออุปกรณ์
สนับสนุนเซนเซอร์และ ทรานดิวเซอร์แบบต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจจับแสงสว่าง ตรวจจับ
การสั่นสะเทือน ตรวจจับความชื้น ตรวจจับระยะทาง ตรวจจับเสียง อื่นๆ ให้สามารถสื่อสารผ่านแพลทฟอร์ม
IoT ทั้งแบบ เครือข่ายระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล
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 Longrange wireless.
619220 ปฏิบัติการโปรแกรมสมองกลฝังตัว และ IoT

1(0-3-1)

(Embedded Systems and IoT Programming Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนหรือเรียนควบกับวิชา 619219 การโปรแกรมสมองกลฝังตัวและ IoT
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 619219 การโปรแกรมสมองกลฝังตัวและ IoT
Laboratory experiments with content consistent with the subject 619219 Embedded
Systems and IoT Programming.
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กลุ่มวิชาเลือกทางวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์ จ านวน 9 หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาใดวิ ชาหนึ ่ ง
ดังต่อไปนี้
619301 บล็อกเชน
3(3-0-6)
(Blockchain)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบล็อกเชน
ระบบแบบรวมศูนย์และกระจาย
เลเยอร์ของบล็อกเชน
ความสาคัญของบล็อกเชน การทางานของบล็อกเชน การอ่านรหัส ทฤษฎีเกม การทางานของบิทคอยน์ การ
ทางานของอีเธอเรียม การพัฒนาบล็อกเชนแอพพลิเคชั่น การสร้าง 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 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลอัจฉริยะ
3(2-2-6)
(Data Science and Data Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619202 ระบบฐานข้อมูล
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น นักวิทยาการข้อมูลและนักพัฒนาข้อมูล การสืบค้นหรือการขุด คุณภาพ
ข้อมูลหรือการล้างข้อมูล การสร้างแบบจาลองข้อมูล การคิดแบบนักวิทยาการข้อมูล พัฒนาวิธีการที่ดีในการทา
ความเข้าใจข้อมูล การใช้การคิดเชิงสถิติ การเพิ่มความสามารถทางการตลาด การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
กาหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสารวจและการแสดงข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและ ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับข้อมูล การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ได้มา สถิติ ความน่าจะเป็น การ
สร้างแบบจาลองการทานาย แนวทางการพัฒนาเพื่อล้างข้อมูล การขุดข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติสาหรับ
ผู้พัฒนาฐานข้อมูล ความก้าวหน้าและถดถอยของฐานข้อมูล การทานายด้วยโมเดลเชิงเส้น การทาให้เป็น
มาตรฐานสาหรับการปรับปรุงฐานข้อมูล การพัฒนาและการประเมินฐานข้อมูล ฐานข้อมูลกับเครือข่าย
ประสาทเทียม การส่งเสริมฐานข้อมูล การจาแนกฐานข้อมูลโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงสร้าง
ฐานข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
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,

783

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.
619303 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Creativity Management and Business Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ กษาตั วแบบจ าลอง วิ ธ ี การจั ดการและการพั ฒนาความรู ้ ทั กษะ ประสบการณ์ และความคิ ดที่
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเทคนิคและวิธี การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม กระบวนการดาเนินธุรกิจที่นา ไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ กระบวนการบริหารงานใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนประสิทธิผลของ องค์การและความสาเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้เทคนิคการจัดการ เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
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 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
สัญญาณและระบบ สัญญาณแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ระบบเชิงเส้นและไม่แปรตามเวลา
ฟังก์ชันถ่ายโอน อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ลาปลาซและการแปลงแซท ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การแก้
สมการเชิงอนุพันธ์และสมการผลต่างสืบเนื่องโดยใช้ผลการแปลง
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.
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619305 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างต่างๆ ของดิจิทัลฟิลเตอร์ทั้งแบบ FIR และ แบบ IIR รวมทั้งการออกแบบและการนามา
สร้างโดยใช้ฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ใช้งาน
Various structures of both FIR and IIR digital filters including the design and
construction using hardware and/or software and applications.
619306 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Security)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619210 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ค วามปลอดภั ย และความมั ่ น คงในระดั บ ต่ า ง ๆ ของเครื อ ข่ า ยแบบ
เปิด เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเข้ารหัส ความปลอดภัยในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ไวรัส เวิร์ม ไฟล์วอลล์ การบริหารความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Principles of network security on various levels of open systems. Technology on
computer network security. Cryptosystem techniques. Security on Internet systems. Virus,
worm, and firewall. Security management on information technology.
619307 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-6)
(Object-Oriented Software Development)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619205 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
การวิเคราะห์และ
ออกแบบโดยใช้ยูเอ็มแอล การประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์ก การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางานกับฐานข้อมูล การทดสอบ
ซอฟต์แวร์
Software development via object-oriented supporting languages. Analysis and design
pattern using UML and framework methodology. Database connectivity. Software testing.
619308 การตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการ ตลาดดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านทฤษฎี
ทางการตลาดโดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิด ประโยชน์ทาง
ธุรกิจ อาทิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผนและการพัฒนาตลาดออนไลน์ โมเดลธุรกิจ
ออนไลน์ และความรู้ เบื้องต้นของการนา Best Practice ด้าน IT มาใช้วิเคราะห์และประเมิน ผลทางการตลาด
ตลอดจนศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดย ใช้กรณีศึกษาและการปฏิบัติจริง
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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.
619309 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-6)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ตัวแทนอัจฉริยะ การแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การค้นหา
แบบต่างๆ การค้นหาแบบคู่ปรับ ปัญหาความพึง พอใจของข้อจ ากัด ความรู้การใช้เหตุผลและการวางแผน
ตัวแทนเชิงตรรกะ ตรรกะลาดับแรก การอนุมานในลอจิกล าดับแรก การวางแผนและการแสดงในโลกแห่ง
ความจริง การเป็นตัวแทนความรู้ ความรู้และเหตุผลที่ไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนเชิงปริมาณ การใช้เหตุผลเชิง
ความน่าจะเป็น การใช้เหตุผลที่น่าจะเป็นเมื่อเวลาผ่านไป การตัดสินใจอย่างง่าย การตัดสินใจที่ซับซ้อน การ
เรียนรู้ การเรียนรู้จากตัวอย่าง ความรู้ในการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบจาลองความน่าจะเป็น การเสริมการเรียนรู้
การสื่อสารการรับรู้และการแสดงผล การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาธรรมชาติเพื่อการสื่อสาร ความ
เข้าใจ และหุ่นยนต์
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 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-6)
(Web Application Programming)
วิชาบังคับก่อน :เคยเรียน 619205 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โครงสร้างการท างานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บบราวเซอร์ การ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บบราวเซอร์ การพัฒนา
โปรแกรมฝั่ง แม่ข่า ยด้วยภาษามาตรฐานต่ างๆ การควบคุมสถานะของโปรแกรมด้วยเซสชั่ น การพัฒนา
โปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลด้วยเซสชั่นอาร์เรย์ รวมถึงการแสดงรายงานในรูปแบบต่างๆ
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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 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-6)
(Computer Network Administration)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619210 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักการทางานพื้นฐานของอุปกรณ์จัดเส้นทาง การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบต่างๆ เทคโนโลยีแบบ
ไคลแอนท์/เซอร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อสายเคเบิล การเดินสายระบบเครือข่ายระยะใกล้ การวางแผนติดตั้งระบบ
เครือข่าย การสร้างผู้ใช้งานและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ
เครือข่าย
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 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทางระบบควบคุมแบบดิจิทัล ทบทวนวิธีการแปลงแบบ z ทรานส์เฟอร์ฟังก์ชัน การวิเคราะห์
ผลตอบสนอง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร s กับตัวแปร z เสถียรภาพ การออกแบบ ตัวควบคุมและการ
ออกแบบตัวสังเกตด้วยเทคนิคตัวแปรสถานะ การจาลอง และการอนุวัตระบบควบคุมแบบดิจิทัล
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.
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619313 เซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์
3(2-3-5)
(Sensors and Transducers )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวัดทางตรงและการวัดทางอ้อม การแปลงรูปพลังงานของเซนเซอร์ เซนเซอร์ชนิดพาสซีปและ
เซนเซอร์ชนิดแอคทีป ปัจจัยความผิดพลาดของเซนเซอร์ นิยามเกี่ยวกับเซนเซอร์การปรับ -ปรุงการวั ด ของ
เซนเซอร์ วงจรส่ ง สั ญ ญาณออกของเซนเซอร์ วงจรขยายรั บ สั ญ ญาณของเซนเซอร์ วงจรของเซนเซอร์
วงจรขยายสาหรับเซนเซอร์ การป้องกันสัญญาณรบกวน อุปกรณ์วัดความเร่ง โพเทนชิออมิเตอร์ เอ็นโคดเดอร์
รีโซล์ฟเวอร์ อุปกรณ์ ตรวจจับระยะ อุปกรณ์ตรวจจับแสง อุปกรณ์ตรวจจับการชน อุปกรณ์ส าหรับวัดแรง
วัสดุเพียโซเซรามิกส์ ไจโรสโคป อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน
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 การอินเทอร์เฟซไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Microcomputer Interfacing)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์
การเชื่อมต่ออุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ที่ทันสมัยที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ พอร์ตแบบขนาน พอร์ตแบบ
อนุกรม อุปกรณ์ตั้งเวลาและนับ ตัวควบคุมการอินเทอร์รัปต์ การเปลี่ยนสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การ
เปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับอุณหภูมิ ตัวตรวจจับแสงสว่าง ตัวตรวจจับ
การเคลื่อนที่และระยะทาง ตัวตรวจจับการไหลของของเหลว การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตต่างๆ ได้แก่
เมาส์ ดิจิไทเซอร์ เป็นต้น ระบบบัสตามมาตรฐาน IEEE 488 การเชื่อมต่อในลักษณะเครื่องข่ายท้องถิ่น การ
กราวด์และชีลด์เพื่อลดสัญญาณรบกวน
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.
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619315 การประยุกต์และใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์
3(2-3-5)
(Microprocessor Applications)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์
ทรานส์ดิวเซอร์และตัวตรวจจับแบบต่างๆ การประยุกต์และใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ ด้านควบคุม
ระบบการทางานต่างๆ เช่น ควบคุมการทางานของระบบจักรกล ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสาร และอื่นๆ
Transducer and various detectors, Application and usage Microprocessor, Control
systems such as Control of the mechanical system, Telephone system, Communication
system and others.
619316 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 619304 สัญญาณและระบบ และ 619312 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจาลองของชิ้นส่วนควบคุมเชิงเส้น แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบพลวั ต คุณลักษณะของระบบควบคุมป้ อนกลั บ สมรรถนะของระบบควบคุมป้ อนกลั บ
เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้นระเบียบวิธีรูทโลกัส ระเบียบวิธีตอบสนองความถี่ เสถียรภาพในโดเมนความถี่
การวิเคราะห์ระบบควบคุมในโดเมนเวลา การออกแบบและการทดแทนของระบบควบคุมป้อนกลับ
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 การประมวลผลคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ กับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(The Application of IoT, Cloud Processing and Artificial Intelligence for Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อินเทอร์เน็ตสาหรับสรรพสิ่ง (IoT) เบื้องต้น วิวัฒนาการของ IoT เทคโนโลยีและเครื่องมือสาหรับ
IoT การออกแบบ IoT ในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้ IoT ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับองค์กร
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น การตัดสินใจอย่างง่าย การตัดสินใจที่ซับซ้อน การเรียนรู้ การเรียนรูจ้ ากตัวอย่าง
ความรู้ในการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบจาลองความน่าจะเป็น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาธรรมชาติเพื่อ
การสื่อสาร และหุ่นยนต์ วิธีการทางสถิติสาหรับการประเมินผล ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูง การจัดกลุ่ม
สหสัมพันธ์ การถดถอย การถดถอยโลจิสติกส์ การจาแนกประเภท นาอิฟเบย์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา แบบจาลอง
ARIMA การวิเคราะห์ข้อความ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ภาพรวมข้อมูลขนาดใหญ่ โครงสร้างข้อมูล
วิทยาการข้อมูล วัฏจักรการวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาโดเมนธุรกิจ การเตรียมข้อมูล การวางแผนแบบจาลอง การสร้าง
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แบบจาลอง สื่อสารผลลัพธ์ การดาเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารวจ การบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ และการบูรณาการกับงานวิศวกรรมในโดเมนต่างๆ อาทิ งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมเครื่องกล
งานวิศวกรรมโยธา 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
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 การประมวลผลภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิชั่น
3(2-2-6)
(Digital Image Processing and Computer Vision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานภาพดิจิทัล แบบจาลองภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพให้ดีขึ้น การซ่อมแซมภาพ การลด
ขนาดข้อมูลภาพ การแบ่งและจาแนกภาพ การแทนและจากัดความภาพ การรู้จาและการแปลความหมาย
หัวข้อเกี่ยวกับการประมวลผลภาพที่น่าสนใจในปัจจุบัน
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.
หมายเหตุ รายละเอียดวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

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

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
3. คณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2564
4. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. พนักงานบัญชียุคดิจิทัล/ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
3. ผู้ออกแบบและวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
4. นักบัญชีต้นทุน
5. นักบัญชีบริหาร
6. นักวิชาการด้านการบัญชีและเทคโนโลยีทางการบัญชี
7. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
8. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
9. ผู้ตรวจสอบบัญชี
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
9.1 รายวิชาในเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จัดการเรียนการสอน
โดยคณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ รายวิ ช าอื่ นๆ จั ด การเรี ย นการสอนโดยสาขาวิช าอื่ นๆ ภายใน
คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล สาขาวิชาการเงิน สาขาวิ ชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการค้า
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น
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9.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการแก่คณะ/สาขาวิชาอื่น ที่ต้องการลงเป็นรายวิชาเลือกเสรี
9.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้ง
ประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอื่น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและ
ประเมินผลมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา อัตลักษณ์ ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
สื่อสารเพื่อนาประกอบวิชาชีพบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และพัฒนาความรู้
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. อัตลักษณ์ของสาขา มีทักษะทางวิชาชีพ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาชีพทั้ง ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึ กษา
ระหว่างประเทศของวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีนาไปใช้ในการทางาน มีทักษะความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความสาคัญ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการบัญชีระดับปริญญาตรีให้มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบ
โครงสร้างหลั กสู ตร รายวิชา และกระบวนการจั ดการเรียนการสอน เพื่อสร้างนักบัญ ชีย ุ คใหม่ ( Smart
Accountant) ที่มีทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนางานตรวจสอบทางบัญชี ตลอดจนเป็น
ผู้ให้ปรึกษาทีมี่ประสิทธิภาพแก่ผู้บริหารขององค์กรได้ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
สังคมและชุมชน
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพบัญ ชีและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาระหว่ า งประเทศส าหรั บ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ( International Education Standards for
Professional Accountants : IES)

795

2. เพื ่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ ส ามารถประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ท างการบั ญ ชี น าไปใช้ ใ นการท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เพื ่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความซื ่ อ สั ต ย์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและปฏิ บ ั ต ิ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการพัฒนาความรู้ตนเองและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงาน
บัญชีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใน
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี (ทั้งนี้ถ้ามีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จะมีการกาหนดระยะเวลาศึกษา 8 สัปดาห์และ
จานวนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคฤดูร้อน
: เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
- ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559 และผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
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2) สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี หรือทางบริหารธุรกิจ
หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
3) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาและสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) นักเรียนที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกเอง
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ปัญหาความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างอ่อน จึงทาให้การเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตสาสตร์หรือการคานวณ มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
2) ปัญหาความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน จึงทาให้การเรียนในรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
3) มีปัญหาการปรับตัวเข้ากับชีวิตในสังคมเมือง การดารงชีวิตประจาวันโดยลาพังที่ไ ม่มีครอบครัว
ดูแลใกล้ชิด การแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับการทากิจกรรม
4) ปัญหาในการขาดทักษะการสื่อ สาร การน าเสนอข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ในระหว่างเรียน
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
1) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการแผนการเรียน
2) จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
3) ทุกรายวิชาฝึกฝนมอบหมายให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การนาเสนอ การค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
4) แนะนาแหล่งทุนการศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาทางานสร้างรายได้ระหว่างเรียน
2.6 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้าม มหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้า มมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

3. หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลั ก สู ต รไม่ น ้ อ ยกว่ า 123 หน่ ว ยกิ ต การออกแบบ
โครงสร้างหลักสูตรได้ยึดตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทางการบัญชี (IES) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ให้บัณฑิต
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีทักษะ ความรู้ ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงาน
บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 12 หน่วยกิต ดังนี้
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3.กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
87
หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
33
หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30
หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาอัตลักษณ์
12
หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาเอกเลือก
12
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของรหัสประจาวิชา ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย
เลขอารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก นาหน้าชื่อวิชาทุกวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7 0 0 X X X
1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 700 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
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1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
7 2 X X X X
2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
720 หมายถึง กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
721 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชี
2.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
3 หมายถึง กลุ่มวิชาอัตลักษณ์
3.2 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
2) วิชาบังคับก่อน หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจะต้องผ่านการเรียนใน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการ
ประเมินผลในวิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S
3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและ
จานวนหน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิ ชื่อวิชาภาษาไทย / ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ศึกษาด้วยตนเอง–ปติบัติ–ทฤษฤี)
700101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
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700104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
700105 การคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
700106 จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded)
700107 ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ศึกษาด้วยตนเอง–ปติบัติ–ทฤษฤี)
700201 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
700202 วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
700203 พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
700204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
700205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
700206 กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
700207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
700208 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
700209 ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
700210 วัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship)
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700211 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental and Sustainable Development)

3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาในกลุ่มภาษา อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หัสวิชาร ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ศึกษาด้วยตนเอง–ปติบัติ–ทฤษฤี)
700301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
700302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
700303 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
700305 การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication)
700306 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
700307 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
700308 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
700309 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
700310 ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
700311 ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
700312 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
700-313 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
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700314 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
700315 ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Thai language for creative media communication)
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ศึกษาด้วยตนเอง–ปติบัติ–ทฤษฤี)
700401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(IT Information Technology)
700402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
700403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
700404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
700405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
3(2-2-5)
(Information Technology for Office Productivity)
700406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
700407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
700408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
700409 ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
700410 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Technology and Innovation Management)
700411 ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(AI and Data Science for Business)
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ข) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 87 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ จานวน 11 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 33
หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

720101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(Business Economics)
720102 การตลาดยุคใหม่
(Modern Marketing)
720103 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์

หน่วยกิต
(ทฤษฤี-ปติบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

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

(Organization Management and Human
Capital)

720104 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(English for Business)
720106 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
(Taxation and Business Law)
720201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business )
720202 สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)
720203 การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
(Financial Management for Business)
720204 การบัญชีขั้นต้น
(Principles of Accounting)
720304 การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ
(Strategic Management and Risk
Management for Business)
720401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(Information Technology for
Business)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
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2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 10 วิชา รวม 30 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฤี-ปติบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
721101 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 1)
721102 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 2)
721103 การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
(Cost Accounting)
721104 การบัญชีเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
(Management Accounting)
721105 การตรวจสอบและควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Auditng and Control)
721106 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Accounting)
721107 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
3(3-0-6)
(Audit and Assurance)
721108 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Financial Report and Analysis)
721109 การบัญชีขั้นสูง 1
3(2-2-5)
(Advanced Accounting 1)
721110 การบัญชีขั้นสูง 2
3(2-2-5)
(Advanced Accounting 2)
3. กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาอัตลักษณ์ของสาขาวิชาการบัญชี 4 วิชา จานวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

721301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System)
721302 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
(Accounting Software)
721303 สัมมนาการบัญชีการเงินและภาษีอากร

หน่วยกิต
(ทฤษฤี-ปติบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

(Seminar in Financial Accounting
and Tax)
721304 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการจัด
ฐานข้อมูล
(Business data analysis and
database organization)

หน่วยกิต
(ทฤษฤี-ปติบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(2-2-5)

4. กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 4 วิชา จานวน 12 หน่วยกิต เลือกศึกษา
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

721201 การบัญชีเฉพาะกิจการ
(Specialized Accounting)
721202 การวางแผนกาไรและควบคุม
(Profit Planning and Control)
721203 การบัญชีเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

หน่วยกิต
(ทฤษฤี-ปติบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

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

(Strategic Planning
Accounting)

721204 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management
Accounting)
721205 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
(Strategic Tax Planning)
721206 การวิจัยทางการบัญชี
(Accounting Research)
721207 การตรวจสอบและควบคุมระบบ
สารสนเทศ
(Information System Audit and
Control)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชื่อภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

721209

ความมั่นคงในระบบสารสนเทศและการ
ควบคุม

หน่วยกิต
(ทฤษฤี-ปติบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)

(Security in Information Systems and
Controls)

721210

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(Accounting Internship)

721211

การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับการวิเคราะห์
เชิงธุรกิจ
(Using Big Data for Business
Analytics)

721212 บัญชีนิติวิทยา
(Forensic Accounting )

3(ไม่น้อยกว่า 200 ช.ม.) *
3(2-2-5)

3(3-0-6)

หมายเหุต * เป็นจานวนชั่วโมงฝึกหัดงานในสถานประกอบการ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
700201-2xx
700301-3xx
700401-4xx
720103
720204
720401

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
การบัญชีขั้นต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธรุกิจ
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฤี – ปติบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 (x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
700101-1xx
700201-2xx
700301-3xx
720101
720203
721101

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
การบัญชีชั้นกลาง 1
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฤี – ปติบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(XX-X-XX)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

700101-1xx
700301-3xx
700401-4xx
720106
721102
721103

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีต้นทุน
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฤี – ปติบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
600301-3xx
720102
720201
720202
721104
721105

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การตลาดยุคใหม่
วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
การบัญชีเพื่อการบริหาร
การตรวจสอบและควบคุมภายใน
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฤี – ปติบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(xx-x-xx)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

721106
721107
721109
721301
7212…

การบัญชีภาษีอากร
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
การบัญชีขั้นสูง 1
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี*
วิชาเอกเลือก (1)
รวม
*กลุ่มวิชาอัตลักษณ์

หน่วยกิต
(ทฤษฤี – ปติบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
720104
721110
721302
7212…

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นสูง 2
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี*
วิชาเอกเลือก (2)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
*กลุ่มวิชาอัตลักษณ์

หน่วยกิต
(ทฤษฤี – ปติบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(X-X-X)
15(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
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สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

721108
721303
7212…

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
สัมมนาการบัญชีการเงินและภาษีอากร*
วิชาเอกเลือก (3)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม
*กลุ่มวิชาอัตลักษณ์

หน่วยกิต
(ทฤษฤี – ปติบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(X-X-X)
12(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
720304
721304

ชื่อวิชา

การจัดการกลยุทธ์และความเสี่ยง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการจัด
ฐานข้อมูล*
7212... วิชาเอกเลือก (4)
รวม
*กลุ่มวิชาอัตลักษณ์

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
9 (x-x-x)

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การกึกงานหรือสหกิจศึกษา)
มีรายวิชา 721210 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 3 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 200 ช.มและอยู่.
ในกลุ่มวิชาเอกเลือกนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชานี้ได้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดง
ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F
1มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้ผู้เรียนในรายวิชา 721210 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี
2) สามารถประยุกต์หลั กจริ ยธรรมพื้ น ฐานทางวิ ช าชีพ ในการแก้ไขปัญ หาในทางปฏิบั ติไ ด้อย่ า ง
เหมาะสม
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3) แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการทางาน และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
2. ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ทางการบัญชีเพี ยงพอที่จะประยุกต์ในการจัดทา
และนาเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
2) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพียงพอที่จะประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพและ
ความพึงพอใจในวิชาชีพบัญชี
3) มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา
2) มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
3) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องที่มีความสาคัญ
ต่อองค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
2) มีหลักคิดและวิธี การปฏิ บั ติง านที่เ ป็นระบบ มีความรับผิด ชอบในการท าางานให้ ส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้ ความสามารถเชิง
เทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดย
คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
2) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบการ
นาเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์
3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนากระบวนการทางานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
6. ด้านทักษะประสบการณ์ปติบัติงานภาคสนาม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทางานของตน
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ต่อองค์กร โดยเฉพาะการรักษาความลับขององค์กร
2) สามารถบูรณาการความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิชาชีพ และด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ใหม่โดยเรียนรู้จากการทางาน
ประสบการณ์การทางาน
3) สามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเองโดยเรียนรู้จากการทางาน การแก้ไขปัญหา การแสวงหา
ข้อมูล ตลอดจนทักษะการใช้ความเข้าใจ ดุลยพินิจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้
4) สามารถพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน ทางานได้อย่างมี
ช่วงเวลา 2.4
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดเวลาและตารางสอน 3.4
กรณีฝึกงานในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 7 สัปดาห์)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
720101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคา การผลิตและต้นทุน
การผลิต รายรับและกาไร โครงสร้างตลาดและการกาหนดราคาทางธุรกิจ มูลค่าเงินตามเวลาและการลงทุน
วัฏจักรธุรกิจ นโยบายและบทบาทของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
Concepts and principles of the economic analysis of demand and supply, price
mechanisms, production and production costs, income and profit, market structure and
pricing in business, time value and investment, business cycle,
policies and roles of the
government that affect business activities.
720102 การตลาดยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลเน้นการสร้ าง
คุณค่า พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย การกาหนดต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในกิจกรรมทางการตลาด
Concepts, principles and roles of marketing in the economy and society in the
digital age, emphasizing value creation, digital consumer behavior, market segmentation,
determination of target customers, product positioning, marketing environment, marketing mix,
marketing ethics, as well as the application of technology in marketing activities.
720103 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
3(3-0-6)
(Organization Management and Human Capital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ ลักษณะโครงสร้างองค์การ หน้าที่ และกระบวนการ
จัดการ จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนแนวคิดหลักการจัดการทุนมนุษย์ และ
องค์การด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ภาวะผู้นา การจูงใจ และการสร้างทีมงาน การสร้างทุน ทางปัญญา การสื่อสาร
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ธุรกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและบริหารความหลากหลายในองค์การ รวมถึงการจัดการองค์การภายใต้
สภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
Concepts and principles of modern organization management; characteristics of
organizational structures, functions, and management processes; management ethics and CSR;
concepts and principles of human capital and organization management using modern
management tools; leadership; motivation and team- building; intelligent- capital building;
business communication; change management; diversity management; organization
management in changing domestic and global environments.
720104 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business for English
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ทักษะทั้งด้านการฟัง พูดอ่าน และเขียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา
พูด ภาษาเขียน การติดต่อนัดหมาย การสนทนา การติดต่อสื่อสารและการตอบโต้ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับกาละเทศะ
Use of listening, speaking, reading and writing skills to gain knowledge and
understanding of language structure, spoken language, written language, appointments,
conversation, communication, and business-like response in a timely manner.
720106 การภาษีอากรและกฤหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Taxation and Business Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั
ณ ที่จ่าย รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อากรแสตมป์ และภาษีอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
การค านวณภาษี และการยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง องค์กรธุรกิจที่มีรูปแบบ
แตกต่างกัน กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Criteria and methods of taxation, duty under the Revenue Code currently in force,
personal income tax, corporate income tax, VAT, excise tax, specific business tax,
withholding tax, as well as property- related tax, stamp duties and other taxes related to the
execution of business, tax computation, the online filing of tax returns, laws relating to the
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establishment of business entities in different forms, labor law, social security law, and
intellectual property law.
720201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจภายใต้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ ความน่าจะเป็น
ทฤษฎีการตัดสินใจ การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎีการแข่งขัน การวิเคราะห์แถวคอย
การจาลองสถานการณ์ และการพยากรณ์ รวมถึงการนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ประมวลผลลัพธ์
Concepts and decision-making processes in terms of quantitative analysis techniques
for business; probability; decision- making theory; linear programming; Markov model;
competitive theory; queuing theory; simulation; forecasting; software package for data
processing.
720202 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย และการ
ประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Basic statistical concepts; basic data analysis; estimation; parameter hypothesis test;
Chi- square analysis; analysis of variance; regression and correlation analysis; applications of
business statistics; applications of software package for business data processing.
720203 การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงินของธุรกิจ เครื่องมือใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน การจัดทางบประมาณ การจัดการกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน
การลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารงบลงทุน นโยบายเงินปั นผล และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมในการจัดการการเงินของธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินโลกที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารการเงินของธุรกิจ
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Concept, definition, significance and objectives of financial management for business;
tools for financial analysis and decision- making; budgeting; cash- flow management and
working capital; investment; financing; capital structure; capital budgeting management;
dividend policy; applications of software package for financial management for business;
innovative and technological changes in global finance affecting financial management for
business.
720204 การบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
(Principles of Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญ ชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อวิชาชีพบัญชี วงจรการบัญชี เอกสารทางการบัญชี หลักการและวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่าน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดทางบทดลอง การจัดทากระดาษทาการ งบ
การเงินของกิจการแต่ละประเภท เช่น การบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีสาหรับกิจการอุตสาหกรรม และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ
Objectives and advantages of accounting information; framework of financial
statement; conceptual framework for financial reporting; business laws and regulations;
Accounting Act and professional ethics for accountants; role of technology in accounting
profession; accounting cycle; accounting documents; accounting principles and procedures of
double- entry system; accounting entry in general journal and specific journal; postings on
ledger; adjustment and closing; preparation for trial balance; working papers; financial
statements for specific types of business, merchandising business accounting, VAT accounting,
industry accounting, and practice in journal entry in English.
720304 การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ

3(3-0-6)

(Strategic Management and Risk Management for Business )

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การ
เครื่องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นการสร้างคุณค่าเพื่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การติดตามประเมินผลกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและการ
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ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษา
การจัดการกลยุทธ์และปัญหาหน่วยงานธุรกิจและองค์การประเภทต่าง ๆ
Strategic planning processes; analysis of external and internal environments affecting
organizational strategy formulation; strategic analysis tools; strategy management for modern
business focusing on value creation for competitive advantages; strategy assessment; analysis
of organizational structure; strategy improvement for current situations; business risk analysis;
case studies on strategy management, problems arising from business sectors and
organizations.
720401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
(Information Technology for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท รูปแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ในองค์การธุรกิจ ประเภทและวิธีการประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ การ
เข้าถึงการประมวลผลและการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ระบบงานทางธุรกิจ และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถบูรณาการในบทบาทของผู้ประเมิน ผู้ออกแบบระบบสารสนเทศ
และการใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินการธุรกิจดิจิทัลภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
Introduction to information technology systems; roles, models, and components of
information systems; types and methods of data processing; applications of information
technology in storage, access, processing, and information control in management; business
information systems and information technology skills in integrating with the role of an
assessor, IT designer, and applications of software package for planning and decision- making
supports on digital business operations under changing environments.
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 10 วิชา
721101 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 1)
วิชาบังคับก่อน : 720204 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisite : 720204 Principles of Accounting
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ ว่าด้วยเรื่อง
การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและมูลค่า การจ าแนกประเภท การบันทึกบัญ ชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ วิธีการคานวณค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่ายและค่า สูญสิ้น การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าของสินทรัพย์ และการด้อยค่าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงิน ต้นทุนการกู้ยืม การจัดประเภท
เครื่องมือทางการเงิน การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
Concepts of financial reporting and accounting procedures, recognition,
measurement, presentation and valuation, classification, accounting entry on assets, valuation
of assets, depreciation methods, write-off and depletion; change in assets, and impairment of
assets; financial assets; borrowing costs; classification of financial instruments; statement of
assets and disclosure in financial statement based on the Thai Financial Reporting Standards.
721102 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 2)
วิชาบังคับก่อน : วิชา 720204 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisite : 720204 Principles of Accounting
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการจ าแนกประเภท
หนี้สิน การรับรู้ การวัดมูลค่า การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ประมาณการ
หนี้สิน ผลประโยชน์พนักงาน หุ้นกู้ และการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ การเลิกกิจการ และการชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด การคานวณ
กาไรต่อหุ้น การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในการงบการเงิน
และการจัดทางบกระแสเงินสด
Principles and procedures of liabilities and owner’s equity, classification of liabilities,
recognition, measurement, valuation, statement of liabilities for statement of financial

818

position, estimated liabilities, employee benefits, debenture stock, and disclosure of
statement of liabilities based on the Thai Financial Reporting Standards; accounting for
business establishment; operation; appropriation of profit and loss; statement of change in
owner’ s equity; dissolution; liquidation of partnership, limited company, and public limited
company; computation of earnings per share; statement of owner’ s equity in statement of
financial position; disclosure of financial statement; preparation of cash flow statement.
721103 การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
(Cost Accounting)
วิชาบังคับก่อน : วิชา 720204 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisite : 720204 Principles of Accounting
บทบาทของการบัญชีต้นทุนที่มีต่อธุรกิจ ความหมายและการจาแนกประเภทต้นทุน ระบบบัญชีที่ใช้
บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่ง
ทา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต วิ ธีการบัญชีเกี่ยวกับของ
เสีย การสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ การบัญชีต้นทุน
ฐานกิจกรรม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน การเลือกใช้ระบบบัญ ชี
ต้นทุนที่เหมาะสมกับกิจการการเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
Roles of cost accounting in business; definition and classification of costs; accounting
systems for cost accounting entry; accounting procedures and control of materials; wage;
production cost; accounting systems of job order costing, process costing, standard costing,
production cost allocation, accounting procedures of spoilage, waste, defect, scrap, jointproduct and by-product costs; accounting for activity-based costing; quantitative analysis; cost
behavior and cost driver; selection of appropriate cost accounting for certain kinds of products
based on standard criteria.
721104 การบัญชีเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
(Management Accounting)
วิชาบังคับก่อน : วิชา 721103 การบัญชีต้นทุน
Prerequisite : 721103 Cost Accounting
ข้อมูลต้นทุนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุน ปริมาณและก าไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร การจัดท างบประมาณยืดหยุ่นและการ
พยากรณ์ การบริหารต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การกาหนดราคาสินค้า ราคาโอน และ การบัญชีตามความ

819

รับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ การ
วิเคราะห์การจ่ายลงทุน การจัดทางบประมาณ การนาเสนอข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริหาร
Cost information in decision-making support for management accounting in business
enterprises; cost-volume-profit relationships; total cost systems; variable cost systems; flexible
budgeting and forecasting; cost management; quality control; pricing; transfer pricing;
responsibility accounting and performance appraisal; performance evaluation for products and
business sectors; capital budgeting analysis; budgeting; presentation of related costs of
performance to meet the needs of executives
721105 การตรวจสอบและควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Auditing and Control)
วิชาบังคับก่อน : วิชา 720204 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisite : 720204 Principles of Accounting
การกากับดูแลกิจการที่ดี วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน
ตามแนวคิ ด ของ COSO การจั ด การความเสี ่ ยงขององค์ก ร (Enterprise Risk Management: ERM) ตาม
แนวคิดของCOSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานตรวจสอบ และบทบาทของผู้
ตรวจสอบภายในต่อการทุจริต
Corporate governance; objectives and components of internal auditing; internal
auditing and enterprise risk management ( ERM) based on COSO framework; internal
performance assessments; analysis of internal auditing components concerning financial
reporting; concept of internal auditing and establishment of internal audit unit; ethics and
standards for the professional practice of internal auditing as well as procedures; engagement
supervision; computer- assisted supervision and roles of internal auditors towards fraud
deterrence.
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721106 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Accounting)
วิชาบังคับก่อน : วิชา 720106 การภาษีอากรและกตหมายธุรกิจ
Prerequisite : 720106 Taxation and Business Law
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักบัญชีและการภาษี
อากร การคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรทางการบัญชีเป็นกาไรทางภาษีอากร
การจัดทารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีและกรอกแบบแสดงรายการภาษี การบัญชีภาษีเงินได้รอการตัด
บัญ ชี และหลักการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษี ประเด็นปัญ หาทางภาษีอากรที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารรวมถึงภาษีอากรที่ความสัมพันธ์กับรายการค้าระหว่าง
ประเทศ
Concepts and differences between criteria of revenue and expenditures based on
the principles of accounting and taxation; income tax under the Revenue Code; adjustment
of TFRS profits for taxable profits; report preparation for tax and income tax return; deferred
tax accounting; principles of tax planning, tax evasion, and abusive tax avoidance; current tax
issues affecting the decision on finance and management as well as international trade taxes.
720107 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
3(3-0-6)
(Audit and Assurance)
วิชาบังคับก่อน : 721101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 721102 การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisites : 721101 Intermediate Accounting 1 and
721102 Intermediate Accounting 2
แนวคิดและแม่บทสาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี กฎหมาย
และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี วัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินและการพิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในงานตรวจสอบ การทุจริต
และข้อผิดพลาด สรุปผลการตรวจสอบและรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบสาคัญของงานให้ความ
เชื่อมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อมูลในยุคดิจิทัล
Concepts and frameworks for assurance work; role and responsibility of auditors;
Accounting Acts regarding CPA exam; code of ethics and accountability of auditors; objectives
and procedures of financial statement audit; related Thai Standard on Auditing; auditing laws
and regulations on financial statement auditing; risk assessments on identified misstatements
essential for financial statement and considerations on the effect of auditing strategy;
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quantitative auditing techniques; fraud and misstatement; summary of auditor’s report; major
components of professional assurance and related standards as well as digitalization of audit
procedures.
721108 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Financial Report and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 721101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 721102 การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisites : 721101 Intermediate Accounting 1 and
721102 Intermediate Accounting 2
การจัดทารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์รายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน
และข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สาคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจาก
การใช้นโยบายการบัญชีที่ต่างกัน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงินรวม รวมทั้งวิธีการ
ประเมินมูลค่าธุรกิจ การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการงานรวมไปถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงิน เช่น รายงานความยั่งยืนและรายงานฉบับบูรณาการโดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
Preparation for financial report; financial statement analysis and disclosure of related
information on financial report based on the financial reporting standards; methods and tools
for financial statement analysis and other essential accounting information for decision;
industrial analysis; effects on financial statement by the enforcement of diversified accounting
policies; current flow analysis; analysis of consolidated financial statement and business
valuation; analysis of disclosure in financial report and non- financial report, financial
sustainability report and integrated report focusing on case studies or actual events.
721109 การบัญชีขั้นสูง 1
3(2-2-5)
(Advanced Accounting 1)
วิชาบังคับก่อน : 721101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 721102 การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisites : 721101 Intermediate Accounting 1 and
721102 Intermediate Accounting 2
การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า การบัญชีธุรกิจฝากขาย การบัญชีธุรกิจ
ขายผ่อนชาระ การบัญชีธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสัญญาเช่า ศึกษานโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด เครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
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การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนงานด าเนินงาน สินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนรัฐบาล และกิจการไม่หวังผลกาไร
Revenue recognition from contracts with customers; accounting for consignments,
installment, construction and real estate businesses, and leases; accounting policies;
accounting changes and errors; financial tools and hedge accounting; interim financial
reporting; non- current assets held for sale and discontinued operations; accounting for
government grants and non-profit businesses.
721110 การบัญชีขั้นสูง 2
3(2-2-5)
(Advanced Accounting 2)
วิชาบังคับก่อน : 721101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 721102 การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisites : 721101 Intermediate Accounting 1 and
721102 Intermediate Accounting 2
การบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจ การร่วมการงาน เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เงินลงทุนใน
บริษัทย่อย งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวม การบัญชีสาหรับรายการค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ส่งผลต่อการ
แปลงค่างบการเงิน ของหน่วยงานในต่างประเทศ การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Accounting for business combinations, joint arrangements, investment in associates,
joint ventures and joint ventures; consolidated financial statement; separate financial
statement; consolidated cash- flow statement; accounting for foreign exchange transactions
and the effects of changes in foreign exchange rates on financial statement of foreign sectors;
accounting for headquarters and subsidiaries; disclosure of interests in other entities and
related party disclosures.

กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของสาขาวิชาการบัญชี จานวน 4 รายวิชา
721301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Accounting Information System)
วิชาบังคับก่อน : 720204 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisite : 720204 Principle of Accounting
ลักษณะ องค์ประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศ หลักการจัดทาเอกสารธุรกิจ การควบคุม
ภายใน เกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจร
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ทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ประเภทของเอกสาร ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชี ระบบย่อยต่างๆ ใน
วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิตสินค้า วงจรการลงทุนและวงจรการจัดหาเงินและการรายงานทาง
การเงิน การจัดการระบบสารสนเทศ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัย การประเมิน
ความเสี่ยงและการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีรวมถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Characteristics, components and methods of information system; principles of
business documentation; internal control relevant to accounting information system;
principles of analysis and design for accounting information system; basic business cycles;
types of document, accounting information flow, and accounting information system;
subsystems in the revenue cycle; expenditure cycle; production cycle; investment cycle and
financing cycle; financial reporting; information system management; techniques and tools for
modern data processing; risk assessment; development of accounting information system and
e-commerce.
721302 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Accounting Software)
วิชาบังคับก่อน : 720401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ และ
720204 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisites : 720401 Information technology for Business and
720204 Principle of Accounting
หลักการและแนวคิดการเลือกโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้กับงานบัญชี ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมบัญ ชี
เพื่อการประมวลข้อมูลทางการบัญชี การจัดทาและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์มการบัญชี
ดิจิทัล วิธีการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีสาหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล
Principles and concepts of accounting software selection; practice in the applications
of software package for accounting data processing; preparation and analysis of financial
report; applications of software package via shared computer network and internet network;
digital accounting platform; essential guide to using accounting software for digital business.
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721303 สัมมนาการบัญชีการเงินและภาษีอากร
3(3-0-6)
(Seminar in financial Accounting and tax)
วิชาบังคับก่อน : 721101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
721102 การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisites : 721101 Intermediate Accounting 1 and
721102 Intermediate Accounting 2
อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต แนวทางปฏิบัติ
และวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการภาษีอากรมา
ใช้ รวมถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางการบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญ ชี โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดจริงในธุรกิจ บทความหรือเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันและที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และพัฒนาการด้านการบัญชี ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร ตลอดจนกรณีศึกษา
และคาวินิจฉัยด้านภาษีอากร
Discussion topics on current problems and changing trends; practical guidelines and
solutions to the problems caused by the implementation of financial report and tax standards;
accounting regulations; ethics and accountability of professional accountants; applications of
current and trending materials on business case studies, journal articles and research reports;
accounting development; interesting issues on tax based on case studies and court ruling on
tax.
720304 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการจัดฐานข้อมูล
3(2-2-5)
(Business data analysis and database organization)
วิชาบังคับก่อน : 720401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ และ
720204 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisites : 720401 Information Technology for Business and
720204 Principle of Accounting
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานธุรกิจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล โครงสร้าง ส่วนประกอบ
ชนิดของข้อมูล การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของ
ฐานข้อมูล แบบจาลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ พจนานุกรมข้อมูล การนาเข้าข้อมูล การสืบค้นข้อมูล
การจัดการข้อมูลและการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการข้อมูลทางธุรกิจ การออกรายงาน รวมถึง การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือสมัยใหม่ในการทา Data Analytics เพื่อสนับสนุนการทางานและการตัดสินใจ
สาหรับในงานบัญชี
Business data analysis; introduction to database; structure; components; link of
database relationships; database system; DBMS; types of databases; relational database
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model; table; key; data dictionary; input; information retrieval; data management, application
programs for business data management; report generation; applications of techniques and
modern tools in data analytics for work and decision support in accounting.

กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกศึกษา จานวน 4 รายวิชา
721201 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
(Specialized Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 720204 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisite : 720204 Principle of Accounting
ศึกษาลักษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญ ชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของกิจการนั้นๆ
เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจการส่งออกและนาเข้า โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจประกันภัย การเกษตรกรรม ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ สหกรณ์ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Forms of specialized accounting in separate financial statement; accounting and
internal audit, assets, liabilities, owner’ s equity, revenue and expense, financial reporting;
disclosure of certain enterprises, financial institutions, import and export companies, hotels,
hospitals, insurance companies, agricultural companies, real estate companies, co-operatives,
small-and-medium enterprises.
721202 การวางแผนกาไรและควบคุม
3(3-0-6)
(Profit Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 721103 การบัญชีต้นทุน
Prerequisite : 721103 Cost Accounting
บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการวางแผนกาไรและควบคุมการประเมินผลองค์กรประเภท
ต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหาร
แนวคิดต้นทุนเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การควบคุมตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฝ่าย
บริหาร การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวคิดต้นทุนและการจัดท างบประมาณเพื ่อการ
วางแผนควบคุมและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และมีทักษะในการนาเสนอการบริหารอย่างเป็นมืออาชีพ
Administrative roles and duties in profit planning and performance assessment
control of various types of corporations; data collection and analysis in accounting for the
benefit of concepts of cost management in strategic planning; effective decision control and
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administrative effectiveness; use of financial reporting; cost concepts and budgeting for control
planning and administrative decision; professional presentation skills.
721203 การบัญชีเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Accounting for Strategic Planning)
วิชาบังคับก่อน : 721103 การบัญชีต้นทุน
Prerequisite : 721103 Cost Accounting
แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ต้นทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการสินค้าทันเวลา การวัดผลและ
ประเมินผล การคานวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการต้นทุนกิจกรรมรวมทั้งการบัญชีบริหารเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม อภิปรายและวิเคราะห์ ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบั ญชีบริหาร และมีทักษะในการ
นาเสนอการบริหารอย่างเป็นมืออาชีพ
Cost concepts for strategic management; quality cost; target costing; value chain
analysis; life cycle costing; just- in- time inventory management system; measurement and
assessment; economic value added; activity- based costing management; social and
environment management accounting; professional presentation skills.
721204 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Management Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 720204 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisite : 720204 Principle of Accounting
ธุรกิจที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นตัวเลข
ทางการเงินและไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่ งแวดล้อมเสนอต่อผู้บริหาร
ตลอดจนการจัดทารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
Business impacts on society and environment; environmental management
processes; compilation, operation and data analysis of environmental cost; business benefits
from environmental management in financial and non- financial information; report on
environmental management data to the executives and sustainable development to the
external users based on the ISO guidelines and practices or involved parties.
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721205 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Tax Planning)
วิชาบังคับก่อน : 720106 การภาษีอากรและกตหมายธุรกิจ และ
720204 การบัญชีขั้นต้น
Prerequisites : 720106 Taxation and Business Law and
720204 Principle of Accounting
บทบาทและความสาคัญของการวางแผนภาษีต่อการดาเนินธุรกิจ เทคนิคและรูปแบบการวางแผน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ การใช้สิทธิและประโยชน์
ทางภาษีอากรที่กฎหมายกาหนดไว้ในการคานวณภาษีอากรได้อย่างถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดทางภาษี
ต่อองค์กร ปัญหาทางภาษีและผลกระทบของนโยบายทางภาษีที่กิจการใช้ต่อฐานะทางการเงิน โดยเน้น
ประเด็นสาคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
Roles and significance of tax planning on business operations; techniques and forms
of corporate income tax, value added tax, withholding income tax, and other taxes; tax
incentives as stated by law for tax computation to achieve the most tax benefits; problems
on tax and effects of tax policy on the enterprise’ s financial position by focusing on current
issues.
721206 การวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Research)
วิชาบังคับก่อน : 720202 สถิติธุรกิจ
Prerequisite : 720202 Business Statistics
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ปัญ หาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัยวัตถุประสงค์ แ ละ
สมมติฐาน การเก็บรวบ รวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การเสนอโครงร่างการวิจัยและ
การนาเสนอผลการวิจัยสาหรับนาไปประยุกต์ใช้กับงานทางบัญชี
Principles and research methodology, research problem, framework, objective and
hypothesis, data collection and analysis; statistics in research; research proposal; research
results and presentation for accounting application.
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721207 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information System Audit and Control)
วิชาบังคับก่อน : 721105 การตรวจสอบและควบคุมภายใน
Prerequisite : 721105 Internal Audit and Control
แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญ ชี
การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การ
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความเชื่อถือของการประมวลข้อมูล เทคนิคและการ
ตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบบัญชี
Concepts and effects of computer systems on accounting data processing;
computerized internal control; computer fraud and prevention; risk assessment and internal
control; reliability analysis of data processing; techniques and data validation of computerized
accounting systems; modern technology in accounting and auditing.
721208 สัมมนาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Auditing)
วิชาที่บังคับก่อน : 721107 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Prerequisite : 721107 Audit and Assurance
อภิปราย วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญ ชี และปัญ หาในการ
ปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี หาแนวทางแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการสอบบัญ ชี
มาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Discussion and analysis for better knowledge and understanding in auditing standards
and problems in auditors’ career, guidelines for solutions by using case studies, journal articles,
and learning materials published domestically and internationally; interesting issues; digital
technology’s effects on auditing; auditing standards and professional ethics.
721209 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(3-0-6)
(Security in Information Systems and Controls)
วิชาบังคับก่อน : 721301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Prerequisite : 721301 Accounting Information System
วิธีการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และข้อมูล การสร้างระบบ การควบคุมระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ การประเมินและการ
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จัดการความเสี่ยง ทฤษฎีสารสนเทศ การลงรหัสคริปโตกราฟี กรรมวิธีรับรองความปลอดภัย ขอบเขต การ
ป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายต่อระบบ ไวรัส และวิธีการตรวจสอบแก่นของความปลอดภัย
Methods of information security systems and stability; computer systems; network
and data systems; system creation; system control; quality control of information systems; risk
management and analysis; information theory; key cryptography; security protocol; prevention
of malware attack and virus; methods of core security detection.
721210 การกึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
3(ไม่น้อยกว่า 200 ช.ม.)
(Accounting Internship)
วิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Prerequisite : On approval of the curriculum executives
ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชีที่จะสนับสนุนต่อการประกอบวิชาชีพ สามารถ
น าหลักการทฤษฎีใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้การควบคุมดูแลร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และสถานที่ฝึกงาน ทั้งนี้จะต้องมีผลการการประเมินฝึกงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
Practicum in the accounting field for professional and career support; integration and
implementation of theoretical and practical skills; problem- solving skills; the internship
program organized and supervised by the advisor and supervisor; internship report and
assessment under the department’s criteria and requirement.
721211 การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
(Using of Big Data for Business Analytics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและประเภทของข้อมูลขนาดใหญ่ ความสาคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ต่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจ เครื่องมือข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ การจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ การแปลงและทาความสะอาดข้อมูล การสืบค้น การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
Definitions and types of big data; significance of big data over business competition;
big data analytics tools and applications; data storage and collection in computer system; data
conversion and data cleansing; retrieval; data processing and analysis; presentation of data
analysis in different forms.
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721212 บัญชีนิติวิทยา
3(3-0-6)
(Forensic Accounting )
วิชาบังคับก่อน : 721105 การตรวจสอบภายในและตรวจสอบระบบ และ
721107 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Prerequisites : 721105 Internal Auditing and Control and
721107 Audit and Assurance
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบนิติบัญชีศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างนิติบัญชีศาสตร์
กับการตรวจสอบทุจริต หลักและเทคนิคการตรวจสอบ การกระทาการทุจริตทางการเงินลักษณะต่างๆ มูลเหตุ
และพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงว่าอาจจะมีการทุจริต วิธีการตรวจสอบ การสืบค้น การวิเคราะห์ และการ
ตีความลักษณะของความผิดปกติจากตัวเลขทางการบัญชี และเอกสารประกอบการสัมภาษณ์และสอบถาม
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาความจริง การเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานและการรายงานผลการตรวจสอบ
พร้อมทั้งนาการนาเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นพบต่อผู้บริหาร รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่ว มในกระบวนการฟ้องร้อง
เพื่อดาเนินคดีในศาล
Definition, concept and development of forensic accounting; difference between
forensic accounting and fraud auditing; principles and investigative techniques of common
types of financial fraud; causes and behaviors of persons who may commit fraud; methods of
investigation, detection, analysis, and interpretation of irregular transactions, relevant
document for a forensic interview and interview questions for interviewees to find facts;
evidence collection and report finding; presentation of collected information to the executives
and participation in litigation support.
หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25221111100053
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing in the Digital Age
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดยุคดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาดยุคดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing in the Digital Age)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing in the Digital Age)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5. ความร่วมมือกั บสถาบันอื่น เป็ น หลัก สูตรเฉพาะของมหาวิท ยาลัยเอเชีย อาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
6. การให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ ป ริ ญ ญาเพี ย งสาขาวิ ช าเดี ย ว บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
(การตลาดยุคดิจิทัล)
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุง
จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการวิชาการคณะบริหารธุรกิจให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2563 วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
3. คณะกรรมการวิชาการประจ าส านักวิชาการมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้ความเห็นชอบในการ
นาเสนอหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2564
วันที่ 21 มกราคม 2564
5. กาหนดเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผูส้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล สามารถประกอบอาชีพ
นักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ ที่ทางานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการ
โดยมีงานที่ที่เกี่ยวข้องในด้านดังต่อไปนี้
1. ด้านการตลาด
2. ด้านการตลาดออนไลน์
3. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
4. ด้านวิจัยและพัฒนา
5. ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
6. ด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
9.1 รายวิชาในเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดการเรียนการสอนโดย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายวิชาอื่นๆ จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาอื่นๆ ภายในคณะ
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บริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น
9.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการแก่คณะ/สาขาวิชาอื่น ที่ต้องการลงเป็นรายวิชาเลือกเสรี
9.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้ง
ประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอื่น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและ
ประเมินผลมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญจนเป็นนักการตลาดที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการตลาดในยุคดิจิทัล ที่เป็นความ
ต้องการของสังคมและประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทันสมัย
ต่อยุคของโลกธุรกิจและการตลาดยุคดิจิทัล สามารถนาความรู้มาประยุกต์สร้า งนวัตกรรม วิเคราะห์ วางแผน
กิจกรรมทางการตลาดแบบบูร ณาการ เลือกก าหนดกลยุทธ์ ที่ เ หมาะสม ด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศทาง
การตลาดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสามารถน าเสนอและสื่อสารแนวคิดด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพัน ธ์ที่ดี เพื่อที่จะพร้อมสาหรับ การออกไปเป็น
นักการตลาดที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
2. ความสาคัญของหลักสูตร
จากยุทธศาสตร์ของประเทศในการมุ่งสู่นโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) และ
3S ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม คือ Startup, SME, และ Social Enterprise รวมทั้งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และสถาบันคุ ณวุฒ ิวิ ช าชีพ (Thailand Professional Qualification) เข้ า
ด้วยกัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม ดังนั้นบุคลากรที่มีความรู้ครอบคลุมใน
ด้านการตลาดจึงมีความสาคัญ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยคานึงถึงความรู้ทางด้านวิชาการ ความ
ชานาญทางด้านเทคโนโลยี คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
การตลาด การศึกษาสาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัลจึงเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจและ
การพาณิชย์ของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาการตลาดยุคดิจทัลมุ่งเน้นเรื่องของการให้ความรู้และการพัฒนา
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นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการกาหนดกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัลได้
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้รุ่งเรือง
ด้วยปัจจุบันเครื่องมือทางการตลาดได้มีการพัฒนาไปตามภาวะเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัลได้เห็นถึงความสาคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้น
ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้พื้นฐานที่ส าคัญ และเกี่ยวข้องกับการบริหารธุร กิจ
การตลาด ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของเศรษฐกิจ สังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม มีจริยธรรมในการดาเนินงาน
ของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีค วามสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน และให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันในระดับภูมิภาค อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนที่จะให้บัณฑิต มีแนวคิดของผู้ประกอบการ ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ด้านการบริการวิชาการ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถรวมถึงทักษะที่สาคัญในวิชาชีพนักการตลาด จนสามารถ
นาองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาแผนการตลาดให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาดยุคดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรม
และวิเคราะห์ข้อมูลจนสามารถสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาดในลักษณะบูรณาการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ที่เหมาะสมกับการทางาน ด้านการตลาดยุค
ดิจิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของธุรกิจและสังคมได้

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี (ทั้งนี้ถ้ามีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระบบเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์) ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- เรียนวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.00 ถึง 19.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2) สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
3) ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีส าขาอื ่น จากสถาบั น การศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาและ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) นักเรียนที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกเอง
3) นักเรียนที่อาจารย์ประจาหลักสูตรทาการสอบสัมภาษณ์
2.4 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)
 แบบทางทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ) แบบทางทางไกลทางอินเตอร์เนตเป็นสื่อเสริม และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติกับ
สถานประกอบการของ บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จากัด
2.5 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเทียบโอนประจาคณะบริหารธุรกิจ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
30
หน่วยกิต
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
45
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
16
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของรหัสประจาวิชา ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย
เลขอารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก นาหน้าชื่อวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7 0 0 X X X
1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 700 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
7 2 X X X X
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1.2 เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
720 หมายถึง กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
722 หมายถึง กลุ่มวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
2.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
3.2 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
2) วิชาบังคับก่อน หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจะต้องผ่านการเรียนใน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการ
ประเมินผลในวิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S
3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและ
จานวนหน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music ann Life)
700102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
700105
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
700106
จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded)
700107
ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700201

จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
700202
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
700203
พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
700204
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
700205
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
700206
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
700207
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
700208
จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
700209
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy
700210
นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship)
700211
สิ่งแวดล้อมกับการพััฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Environmental and Sustainable Development)
1.3 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษา
อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
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700302
700303
700305
700306
700307
700308
700309
700310
700311
700312
700313
700314
700315

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
(Integrated English Language Skills Development)
การสือ่ สารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
(English for Effective Communication)
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
(Japanese in Daily Life)
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
(Chinese in Daily Life)
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
(French in Daily Life)
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
(Vietnamese in Daily Life)
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
(Burmese in Daily Life)
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
(Khmer in Daily Life)
ทักษะภาษาไทย
(Thai Language Skills)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
(Literary Arts for All)
ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
(Thai language for creative media communication)

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

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี
รหัสวิชา
700401

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Computer and Application Benefits for Everyday Life)
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700402
700403
700404
700405
700406
700407
700408
700409
700410
700411

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
(Science and Technology for Modern Life)
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Life and Environment)
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
(Modern Information Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
(Information Technology for Office Productivity)
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
(General Mathematics and Statistics)
คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digital Business)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Management)
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
(AI and Data Science for Business)

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

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 91 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ จานวน 10 รายวิชา
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
720101
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Economics)
720102
การตลาดยุคใหม่)
3(3-0-6)
(Modern Marketing)
720103
การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
3(3-0-6)
(Organization Management and Human Capital)
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720104
720105
720106
720203
720301
720303
720305

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(Business English)
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Accounting for Business Decisions)
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
(Taxation and Business Law)
การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
(Financial Management for Business)
การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
(Production and Operations Management)
การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
(Entrepreneurship and Business Creativity)
การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
(Management and Transition of Business)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 15 วิชา รวม 45 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
722102
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)
(Product and Price Management)
722103
การจัดจาหน่ายยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Distribution)
722104
การสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Communications)
722105
การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Management)
722106
การตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Marketing in Digital Age)
722107
การจัดการการค้าปลีกยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Retail Management)
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722108

การตลาดเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Marketing)
722109
การพยากรณ์การขาย
3(3-0-6)
(Sales Forecast)
722110
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
3(3-0-6)
(Quantitative Marketing Analysis)
722111
กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Strategy)
722112
การจัดการงานขายยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Sales Management in the Digital Age)
722113
การวิจัยการตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Research)
722114
กลยุทธ์การตลาดโลก
3(3-0-6)
(Global Marketing Strategy)
722115
สัมมนาการตลาดยุคใหม่
3(3-0-6)
(Seminar in Modern Marketing)
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
722201
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
2(1-2-3)
(Innovation in Products and Services)
722202
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ยุคใหม่
2(1-2-3)
(Branding Strategy in New Era)
722203
กลยุทธ์การจัดการบรรจุภัณฑ์
2(1-2-3)
(Packaging Management Strategy)
722204
กลยุทธ์การตลาดคอนเทนต์
2(1-2-3)
(Content Marketing Strategy)
722205
กลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า
2(1-2-3)
(Customer Experience Management Strategy)
722206
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
2(1-2-3)
(Customer Relationship Management)
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722207
722208
722209
722210
722213
722214
722215
722221
722222
722223
722224
722225
722226
722227
722228

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
2(1-2-3)
(Franchise Business Management)
การตลาดบริการยุคใหม่
2(1-2-3)
(Modern Service Marketing)
การตลาดสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
2(1-2-3)
(Marketing for Tourism Business)
การตลาดเพื่อความยั่งยืน
2(1-2-3)
(Marketing for Sustainability)
การส่งออกและนาเข้า
2(1-2-3)
(Export and Import)
เทคโนโลยีทางการตลาด
2(1-2-3)
(Marketing Technology)
การพัฒนานวัตกรรมทางการตลาด
2(1-2-3)
(Marketing Innovation)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1 2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 1)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 2 2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 2)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 3 2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 3)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 4 2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 4)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 5 2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 5)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 6 2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 6)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 7 2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 7)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 8 2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 8)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
7002…
7003…
720101
720102
722101
7222..

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การตลาดยุคใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกเลือก*
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(……….)
17(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

รหัสวิชา
7001…
7004…
720103
722102
722103
7222..

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การจัดจาหน่ายยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกเลือก*
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(……….)
17(X-X-X)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
7001…
7003…
720105
722104
722105
7222..

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
การสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล
การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกเลือก*
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(……….)
17(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
7002…
7003…
720106
722106
722107
7222..

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
การตลาดยุคดิจิทัล
การจัดการการค้าปลีกยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกเลือก*
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(……….)
17(X-X-X)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
7003…
720301
720203
722108
722109
7222..

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
การตลาดเชิงสร้างสรรค์
การพยากรณ์การขาย
กลุ่มวิชาเอกเลือก*
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(……….)
17(X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
7004…
720104
720303
722110
722111
7222..

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกเลือก*
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(……….)
17(X-X-X)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
720305
722112
722113
7222….
.…..….

ชื่อวิชา
การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
การจัดการงานขายยุคดิจิทัล
การวิจัยการตลาดยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกเลือก*
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(……….)
3(……….)
14(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
722114
722115
7222...
……….

ชื่อวิชา
กลยุทธ์การตลาดโลก
สัมมนาการตลาดยุคใหม่
กลุ่มวิชาเอกเลือก*
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(……….)
3(……….)
11(X-X-X)

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ
ทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงมีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก และจัดแผนการเรียนเพื่อให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในแต่ละภาคการศึ กษา โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงระดับ
คะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1.ความคาดหวังผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน) มีดังนี้
เพื่อให้ผู้เรียนในรายวิชา 722221-722228 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1-8 มีมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสาคัญทางธุรกิจ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม
3) มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็น
มนุษย์ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
1.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ หลักการและทฤษฎีที่จาเป็นในด้านบริหาร หรือศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการที่สาคัญด้านทฤษฎีและปฎิบัติด้านวิชาชีพ
2) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการดาเนินชีวิตประจาวันและประกอบวิชาชีพได้
3) สามารถนาความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาไปบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันต่อผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสืบค้น รวบรวม ประเมินข้อมูล และสรุปประเด็นปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานได้
2) สามารถคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฏีและวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ
3) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ต่อยอดความรู้เดิม เพื่อให้
เกิดนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ ๆ
1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม และสังคม
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม แสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์
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1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ รวบรวม สืบค้น และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
2. ช่วงเวลา
จัดให้นักศึกษาเข้าฝึกปฎิบัติการในสถานประกอบการจริงในทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4
3. การจัดเวลาและตารางสอน
ทุกภาคภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
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คาอธิบายรายวิชา
วิชาเอกบังคับ
722101 พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Consumer Behavior)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการจัดการการตลาด
แบบจ าลองวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ เส้นทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เครื่องมือวิเคราะห์ผู้บริโภคยุคดิ จิทัล ความพึง พอใจและ
ประสบการณ์ผ่านดิจิทัลทัชพอยท์
Concept of consumer behavior, relationship between consumer behavior and
marketing management, model analysis of consumer behavior, internal and external factors
that influence the purchasing-decision process, channels of consumers in the digital age, tools
for digital consumer analysis, satisfaction and experience through digital touchpoint.
722102 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)
(Product and Price Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการจัดการผลิตภัณฑ์ การวางแผนและบริหารกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในตลาดดิจิทัล ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสินค้า การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การสร้างความภักดีต่อตราสินค้า สาเหตุที่ผลิตภั ณฑ์ล้มเหลว แนวคิดในการจัดการด้านราคา การ
จัดการการตั้งราคาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับตลาดดิจิทัล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราคา
วัตถุประสงค์และนโยบายการกาหนดราคา และการพัฒนากลยุทธ์ราคาเพื่อการแข่งขัน
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.
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722103 การจัดจาหน่ายยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Distribution)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการช่องทางการตลาด ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มี ผลต่อการจัด จ าหน่ า ย
ยุคดิจิทัล การจัดการโครงสร้างช่องทางการจัดจาหน่าย การออกแบบช่องทางการจัดจาหน่าย การค้าปลีก
การค้าส่ง ช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์และออฟไลน์ สมาชิกในช่องทางการตลาดและสถาบันคนกลาง
กิจกรรมช่วยสนับสนุนการจัดจาหน่าย รวมถึงการปรับปรุงปรับเปลี่ยนช่องทางการจัดจ าหน่าย เทคโนโลยี
การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ แนวโน้มช่องทางการจัดจาหน่าย
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 การสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล การสื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลกับการสื่อสารการตลาด การวางแผนการ
สื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล การสื่อสารการตลาดด้วยการตลาดเชิงเนื้อหา เครื่องมือการสื่อสารการตลาดใน
ยุคดิจิทัล การโฆษณาและการออกแบบสื่อโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การส่งเสริม
การขาย การตลาดทางตรง การขายโดยใช้ พ นั กงานขายออนไลน์ เทคนิ ค การท าการตลาดด้ ว ยวิธ ีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การวัดและประเมินผลการสื่อสารการตลาด
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 การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติในทัศนะของผู้บริหารการตลาดในยุคดิจิทัล บทบาทหน้าที่ข อง
ผู้บริหารการตลาดในยุคดิจิทัล ขั้นตอนกระบวนการวางแผนการตลาดในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอก การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์การแข่งขัน การแบ่งส่วนตลาด การกาหนด
ตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การกาหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดยุคดิจิทัล เป้าหมายทาง
การตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อวางแผนการตลาดในยุคดิจิทัล
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 การตลาดในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Marketing in Digital Age)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดในยุคดิจิทัล ทฤษฏีการตลาดที่ส าคัญ ในยุคดิจิทั ล เครื่องมือ
สมัยใหม่ในการตลาดดิจิทัล Social Media Marketing, Content Marketing, Search Engine Optimization
SEO, Email Marketing, Wevsite Optimization, Paid Search, Display&Video Advertising,การวางแผน
กลยุทธ์การตลาดทั้งเชิงรุกและเชิงรับสาหรับการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์หลักสาหรับการทาการตลาดดิจิทัล การ
วัดประเมินผลการตลาดดิจิทัล การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง
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.
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722107 การจัดการการค้าปลีกยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Retail Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะการค้าปลีกในยุคดิจิทัล ร้านค้าปลีกออนไลน์ สถาบันการค้าปลีก การจัดการด้านการค้า
ปลีก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร้านค้าสมัยใหม่ รูปแบบ ประเภท หน้าที่การดาเนินงาน กลยุทธ์ทางการตลาดที่
จาเป็นสาหรับร้านค้าสมัยใหม่ในเรื่อง สถานที่ตั้ง การออกแบบตกแต่งร้านค้าเสมือนจริง การจัดการผลิตภัณฑ์
ราคาขาย และการส่งเสริมการตลาดส าหรับร้านค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล รวมทั้งการใช้ระบบสนับสนุนและ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจ การให้บริการลูกค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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 การตลาดเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและปฏิบ ั ติ เกี่ย วกับ หลั กการตลาดเชิง สร้างสรรค์ การสร้างมูล ค่า เพิ่ ม การประยุกต์ ใ ช้
การคิ ด สร้ า งสรรค์ แนวคิ ด กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบ วิ ธ ี ก ารตั ้ ง โจทย์
กระบวนการคิ ด เชิ ง กระบวนการ กระบวนการและขั ้ น ตอนการคิ ด เชิ ง กระบวนการ ท าความเข้ า ใจ
กลุ่มเป้าหมาย การระบุประเด็นปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ การเล่าเรื่องด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ วิธีการนากระบวนการเชิงออกแบบ ไปประยุกต์ใช้กับการตลาดเชิงสร้างสรรค์
การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่างทางการตลาด
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 designbased thinking process, methods for applying a design process to creative marketing,
establishment of marketing innovation, the study and analysis of marketing cases.
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722109 การพยากรณ์การขาย
3(3-0-6)
(Sales Forecast)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฏี ความสาคัญ ประเภทของการพยากรณ์ กระบวนการพยากรณ์ การวิเคราะห์รูปแบบ
ข้อมูลและการประเมินค่าพยากรณ์ รวมถึง วิธีการพยากรณ์ทั้งที่เป็นเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณและ
การพยากรณ์เชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอน ใช้ ในการคาดคะเน
หรือทานายเหตุการณ์ในอนาคต ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายของธุรกิจภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่
แน่นอน การเชื่อมโยงการพยากรณ์การขายกับกลยุทธ์ทางการตลาด
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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
3(3-0-6)
(Quantitative Marketing Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการวิเคราะห์และใช้เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการตลาด โดยใช้ทฤษฏี
ต่างๆ เช่น ความน่าจะเป็น ทฤษฏีการตัดสินใจ โปรแกรมเชิง เส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบของมาร์ คอฟ
ทฤษฏีเกม นาผลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการวางแผนการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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 กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Strategy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของการวางแผนการตลาดดิ จ ิ ท ั ล การวางแผนการตลาดเชิ ง กลุ ย ทธ์ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรและอุตสาหกรรรม การก าหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ทางการแข่งขัน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่ง เสริมการตลาด การปฏิบัติการและการควบคุมทาง
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การตลาด การพัฒนาและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า จรรยาบรรณทางการตลาดและความรับผิดชอบทาง
สังคม และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเขียนแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
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.
722112 การจัดการงานขายยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Sales Management in the Digital Age)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดการงานขายและจรรยาบรรณในการจัดการงานขาย การวางแผนการใช้ความพยายาม
ของทีมงานขาย การจัดรูปแบบทีมงานขาย การบริหารเวลา เขตการขาย โควตาการขาย การสรรหาและ
ฝึกอบรมทีมงานขาย การอานวยการทีมงานขาย การจูงใจพนักงานขาย ภาวะผู้นา การจ่ายค่าตอบแทน การ
ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในยุคดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับงานขาย และช่องทางการขาย การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
การให้คาปรึกษาแก่พนักงานขาย การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
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 การวิจัยการตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาท ความสาคัญ ความหมาย การเขียนข้อเสนอโครงการการวิจัย กระบวนการวิจัยการตลาด
การกาหนดปัญหา ภายใต้การเปลี่ยนผ่านทางธุริจ การกาหนดแหล่งที่มาของข้อมูล การออกแบบงานวิจัย การ
กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัล การวางแผนเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านข้อมูล
ทางการตลาด และแปลความหมายของข้อมูล การรายงานผลการวิจัยการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจทางการตลาด
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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 กลยุทธ์การตลาดโลก
3(3-0-6)
(Global Marketing Strategy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานและความสาคัญของการตลาดโลก การใช้การตลาดออนไลน์ในการตลาดโลก การ
วิเคราะห์การตลาดเป้าหมาย การวางแผนการตลาดโลก กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โลก การกาหนดราคาระดับโลก การ
ส่งเสริมการตลาดระดับโลกและตราผลิตภัณฑ์ระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระดับโลก การรวมตัวของกลุ่ม
ประเทศเพื่อการค้าเสรีในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก บทบาทและนโยบายของรัฐที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการส่งออก
ไปยังตลาดทั่วโลก การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการลิขสิทธิ์ในตราสินค้าของบริษัทข้ามชาติ
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 สัมมนาการตลาดยุคใหม่
3(3-0-6)
(Seminar in Modern Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด เพื่อน าความรู้ทางด้านการตลาดมาท าการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการตลาด ปัจจัยส่ง ผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการด าเนินงาน
การตลาด รวมถึงแนวโน้ม การแข่งขันทางธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการตลาดเพื่อหาคาตอบ
และแก้ไขปัญหาจากประเด็นสาคัญทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและ
กระบวนการตัดสินใจทาง ด้านการตลาด ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์กร
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ธุรกิจและความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอื่น ศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักการตลาดที่มีคุณภาพ
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. กลุ่มวิชาเอกเลือก
722201 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
2(1-2-3)
(Innovation in Products and Services)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย แนวคิ ด ลั ก ษณะและประเภทของนวั ตกรรมผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การสร้างตราสินค้าแห่งนวัตกรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการต่างๆ จนสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการ
บริการ ความล้มเหลวและความความเสี่ยงต่อนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
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 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ยุคใหม่
2(1-2-3)
(Branding Strategy in New Era)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทการสร้างแบรนด์กับธุรกิจ องค์ประกอบของแบรนด์ กระบวนการ
สร้างแบรนด์ วิธีการและกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารแบรนด์ การฟื้นฟูแบรนด์ให้มีชีวิตใหม่ การสร้างตัวตนแบ
รดน์ในใจผู้บริโภค การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ การวางตาแหน่งแบรดน์ที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบ
โครงสร้าง แบรนด์ที่แข็งแกร่ง การประเมินคุณค่า แบรนด์ การพัฒนาแบรนด์สู่ยุ คดิจิ ตอล กรณีศึก ษา
ความสาเร็จที่มีประสิทธิภาพและความล้มเหลวของการสร้างแบรนด์
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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 กลยุทธ์การจัดการบรรจุภัณฑ์
2(1-2-3)
(Packaging Management Strategy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่างๆ ข้อกาหนดทางกฎหมาย
ของบรรจุภัณฑ์ การใช้วัสดุนานาชนิดในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมการขาย การขนส่งและการส่งออก ก าหนดเป็นกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์เพื่ อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน
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.
722204 กลยุทธ์การตลาดคอนเทนต์
2(1-2-3)
(Content Marketing Strategy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมการตลาดคอนเทนต์ พื้นฐานการออกแบบการสื่อสาร เครื่องมือวิเคราะห์ผู้บริโภคสาหรับ
การสร้างตลาดคอนเทนต์ ประเภทการตลาดคอนเทนต์ การวางแผนและขั้นตอนการทาการตลาดคอนเทนต์
การออกแบบการตลาดคอนเทนต์ เทคนิคการเขียนและเทคนิคการเล่าเรื่องสาหรับการตลาดคอนเทนต์ ช่อง
ทางการสื่อสารการตลาดคอนเทนต์ การวัดและประเมินผลการทาการตลาดคอนเทนต์ การฝึกปฏิบัติการตลาด
คอนเทนต์
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.
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722205 กลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า
2(1-2-3)
(Customer Experience Management Strategy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า ความหมาย ความสาคัญ การสร้างประสบการณ์ลูกค้า
ขั้นตอน การจัดการประสบการณ์ลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ เส้นทางผู้บริโภคเพื่อสร้างประสบการณ์
ลูกค้า ลักษณะการเกิดประสบการณ์ของลูกค้า ประเภทประสบการณ์ของลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ แนวทางในการสร้า งประสบการณ์ ล ู กค้ า เครื ่ อ งมื อ ในการออกแบบประสบการณ์ล ู กค้า
กรณีศึกษากลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ลูกค้า
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 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
2(1-2-3)
(Customer Relationship Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการจัดกลุ่มลูกค้า การจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและให้คาแนะนากับลูกค้า การจัดการ
และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า การตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับลูกค้ า การวัดและตัวชี้ว ัด ความพึง พอใจของลูก ค้ า มาตรฐานในกิจกรรมลู กค้า สั มพันธ์ ระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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.

860

722207 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
2(1-2-3)
(Franchise Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการ หลักเกณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ ค วาม
เป็นไปได้ในการดาเนินธุรกิจ การติดต่อ และกระบวนการในการ สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์
รวมถึงข้อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
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.
722208 การตลาดบริการยุคใหม
2(1-2-3)
(Modern Service Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ลั ก ษณะเฉพาะและความส าคั ญ ของการบริการ การก าหนดตลาดกลุ่ มเป้าหมาย
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การวางตาแหน่ง การบริการ การพัฒนาการบริการใหม่ การสร้าง
ความแตกต่าง และการสร้างตราผลิตภัณฑ์บริการ คุณภาพการบริการ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
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 การตลาดสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
2(1-2-3)
(Marketing for Tourism Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิด ความส าคัญ และบทบาทของการตลาดการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาศักยภาพของ
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ่ ย ว การจ าแนกประเภทอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ่ ย ว การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล การจัดการการตลาดการท่องเที่ยว กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว
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.
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722210 การตลาดเพื่อความยั่งยืน
2(1-2-3)
(Marketing for Sustainability)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การท าการตลาดเพื่อหวังผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่ง ยืน โดยค านึง ถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง หมด
(Stakeholder) ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่ต้อง
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บูรณาการและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถท าได้หลากหลายตาม
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด
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 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
2(1-2-3)
(Marketing Data Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การค้นหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้ามาช่วย
ให้ประสิทธิภาพของการตลาดดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลแพลตฟอร์ม สามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการทาธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต หรือมียอดขายเพิ่มขึ้น
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 จริยธรรมทางการตลาด
2(1-2-3)
(Marketing Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของจริยธรรม ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฏหมาย ผลกระทบจาก
โลกาภิวัฒน์ต่อจริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบของนักการตลาดต่อสัง คมและสิ่งแวดล้อม ปัญหา
จริยธรรมในทางการตลาด แนวทางการสร้างจริยธรรมทางการตลาด ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับพนักงาน
จรรยาบรรณของนักการตลาด กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางการตลาด
Definition and characteristics of ethics, differences between ethics and law, effects of
globalization on marketing ethics, responsibility of marketers to the society and environment,
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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 การส่งออกและนาเข้า
2(1-2-3)
(Export and Import)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสินค้าที่จะนาเข้า ส่งออก ขั้นตอนการทาธุรกิจนาเข้า-ส่งออก การจัดทา
เอกสารที่เกี่ยวข้องพิธีการศุลกากร การกาหนดผู้ซื้อเป้าหมาย การทาสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย วิธีการส่ง
สินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสิ นค้า วิธีการส่งมอบสินค้าโดยอาศัยข้อกาหนดทางการค้าเป็นตัวกาหนด
เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ (INCOTERMS) การวิเคราะห์เครื่องมือในการชาระเงิน เทคนิคเบื้องต้นการป้องกันความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจาก
ต่างประเทศวิธีการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศ กลยุทธ์ธุรกิจน าเข้า -ส่ง ออกผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (ECommerce)
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 ecommerce channels (e-commerce)
722214 เทคโนโลยีทางการตลาด
2(1-2-3)
(Marketing Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการตลาด ความหมาย ความสาคัญ ผลกระทบเทคโนโลยีทาง
การตลาดกับการเปลี่ยนแปลงการดาเนินด้านการตลาด ประเภทเทคโนโลยีการตลาด เทคโนโนโลยีด้านการ
โฆษณาและการท าโปรโมชั่น เทคโนโลยีด้านการสร้างคอนเทนต์และการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า
เทคโนโลยีด้าน สื่อสังคมออนไลน์และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคโนโลยีด้านการขาย เทคโนโลยนีด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตลาด
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษาเทคโนโลยีด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจ
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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 การพัฒนานวัตกรรมทางการตลาด
2(1-2-3)
(Marketing Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารธุรกิจด้านการตลาด การวางแผนและการออกแบบโครงงานทางธุรกิจ การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจ การประเมิ นโครงงานทาง
ธุรกิจ เพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการในองค์การ บทสรุปทางนวัตกรรมจากประเด็นและปัญหาที่
พบในกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
Study and comparison of theory and practice, analysis 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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1
2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกาหนด
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานเบื้องต้นในร้านค้าสาหรับระดับพนักงาน ในส่วน
งานแคชเชียร์และงานพื้นฐานทั่วไป เพื่อทาการปรับพื้นฐานเบื้องต้นของการท างาน เช่ น การเตรียมความ
พร้อมในการให้บริการ หลักการจัดวางสินค้า เพื ่อการจ าหน่า ย การตรวจสอบปริม าณสินค้า การรักษา
สุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษาความสะอาดพื้นที่ขายและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน ขั้นตอนการขายสินค้า
เเละบริการที่เครื่องคิดเงิน และความปลอดภัยในการทางาน เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการ
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ฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการ
ปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
Practice systematic trading business management in a corporation designated by the
educational institution. The training program includes the basic in-store operations of stafflevel 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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 2
2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกาหนด
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในร้านค้าสาหรับระดับพนักงาน ในส่วนที่เพิ่มเติม
จากรายวิชาก่อน เช่น ขั้นตอนการสั่งสินค้าเพื่อการจาหน่าย การตรวจสอบวันหมดอายุและการเสื่อมของสินค้า
และการแก้ไขปัญหาการบริการ เป็นต้น ภายใต้การดูเลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่
เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามที่หน่วยงานฝึกอบรมและสถาน
ประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
Practice systematic trading business management in a corporation designated by
the educational institution. The training program includes the basic in- store operations of
stafflevel 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

865

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.
722223 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 3
2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกาหนด
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในร้านค้าสาหรับระดับพนักงานอาวุโส เช่น การ
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การพยากรณ์การขาย การสั่งซื้อสินค้า การตรวจรับสินค้า การควบคุมคุณภาพ
สินค้าและการจัดทาเอกสารและรายงานต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับร้านค้า เป็นต้น ภายใต้การ ดูเเลของอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาทางด้ า นการฝึ ก ปฏิ บั ต ิ ง านและพนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งหรื อ ครู ฝ ึ ก ในสถานประกอบการ โดยมี การ
ประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามที่หน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลาการ
ฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้า
งาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
Practice systematic trading business management in a corporation designated by
the educational institution The training program includes the in- store operations of seniorstafflevel 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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 4
2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันกาหนดโดย
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานสาหรับระดับพนักงานอาวุโส เช่น การบริหารยอดขาย
การรักษามาตรฐานการบริการ การบริหารสินค้าคงคลัง และการบริหารทรัพยากรภายในร้าน เป็นต้น ภายใต้

866

การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ
โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ทางหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการก าหนด ได้แก่
รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติง าน รายงานผลประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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.
722225 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 5
2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันกาหนด
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานพื้นฐานสาหรับระดับหัวหน้างาน ในระดับผู้ช่วย
ผู้จัดการแผนกหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย การบริหารกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของร้านและความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้ าน
การฝึกปฏิบัติงาน และพนักงานพี่เลี้ยงหรือ ครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ
ตามที่ทางหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานใน
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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
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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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 6
2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบั น
กาหนด โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานสาหรับพื้นฐานสาหรับระดับหัวหน้างานใน
ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือ ผู้ ช่วยผู้ จัดการร้าน เช่น การบริหารการเงินของร้าน การบริ หารผลการ
ดาเนินงานของร้าน การตรวจสอบความมีตัวตนของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานการทางานของร้าน การ
สื่อสารข้อมูลกับพนักงานในร้าน การบริหารทีมงานในร้าน และการควบคุมจัดการเอกสารต่างๆ ของร้าน
เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถาน
ประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามที่หน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด
ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานและการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 7
2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 7)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันกาหนด
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการร้านค้าเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า สาขาจานวนหลาย
สาขาในพื้นที่ความรับผิดชอบ ในตาแหน่งหัวหน้างานเทียบเท่าระดับหัวหน้าแผนกหรือรักษาการผู้จัดการร้าน เช่น
การจัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่างๆ การบริหารผลประกอบการของร้าน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลภายในร้าน เช่น การจัดการข้อมูลของ
พนักงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทางานของพนักงาน เป็นต้น ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ
ตามที่ทางหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานใน
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 8
2 (ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง)
(Training for Professional Experience in Marketing 8)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันกาหนด
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งหัวหน้างาน เทียบเท่าผู้จัดการแผนก
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หรือรักษาการผู้จัดการร้าน โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เรียนมาในภาคทฤษฎี และจากการฝึกปฏิบัติงาน
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน มีการทาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ ภายใต้การดูเเลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา การฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลใน
รูปแบบต่างๆ ตามที่หน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน
ผลการทดสอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทา
โครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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.
หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25221111100053
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Human Resource Management)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทย
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี
6. การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ.2560
3. หลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มีมติเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2564
4. สภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20
มกราคม 2565
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิเคราะห์งาน
2. นักวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3. นักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
4. นักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ
5. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. นักบริหารแรงงานสัมพันธ์
7. ผู้ประสานงานด้านทรัพยากรมนุษย์
8. งานด้านการบริหารจัดการ
9. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
1. รายวิชาในเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดการเรียนการสอน
โดยคณะศิล ปศาสตร์แ ละวิ ท ยาศาสตร์ รายวิ ช าอื่ นๆ จั ด การเรี ยนการสอนโดยสาขาวิ ชาอื่น ๆ ภายใน
คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น
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2. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการแก่คณะ/สาขาวิชาอื่น ที่ต้องการลงเป็นรายวิชาเลือกเสรี
3. การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้ง
ประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอื่น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและ
ประเมินผลมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี มีจริยธรรมคู่ความรับผิดชอบมุ่งผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รองรับความต้องการของสังคม
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. ความสาคัญ
มุ่งผลิตบัณฑิตทางบริห ารธุร กิจที่ม ีคุ ณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รองรับความต้องการของสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสามารถ
นาไป ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงและแก้ปัญหาการทางานและสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4. ผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาตนเองให้มี ความก้าวหน้าในสายอาชีพและสามารถ
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี (ทั้งนี้ถ้ามีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระบบเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์) ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- เรียนวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.00 ถึง 19.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2) สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
3) ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี สาขาอื ่ น จากสถาบัน การศึก ษาที่ กระทรวงศึ กษาและ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) นักเรียนทีเ่ ข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) นักเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นผูด้ าเนินการคัดเลือกเอง
3) นักเรียนที่อาจารย์ประจาหลักสูตรทาการสอบสัมภาษณ์

874

2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ปัญหาความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างอ่อน จึงทาให้การเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตสาสตร์หรือการคานวณ มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
2) ปัญหาความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน จึงท าให้การเรียนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
3) มีปัญหาการปรับตัวเข้ากับชีวิตในสังคมเมือง การดารงชีวิตประจาวันโดยลาพังที่ไม่มีครอบครัว
ดูแลใกล้ชิด การแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับการทากิจกรรม
4) ปัญหาในการขาดทักษะการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ในระหว่างเรียน
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
1) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการแผนการเรียน
2) จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
3) ทุกรายวิชาฝึกฝนมอบหมายให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การนาเสนอ การค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
4) แนะนาแหล่งทุนการศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาทางานสร้างรายได้ระหว่างเรียน
2.6 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)
 แบบทางทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้าม มหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการเทียบโอนประจ าคณะบริหารธุรกิจ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผล
การเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
87
หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
42
หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
30
หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
3)หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของรหัสประจาวิชา ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย
เลขอารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก นาหน้าชื่อวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1.รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7
0 0 X X X
1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 700 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
7 2 X X X X
2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น และ หลักพัน
72 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
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2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
0
หมายถึง ไม่แยกสาขา
1
หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
2
หมายถึง สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
3
หมายถึง สาขาวิชาการเงิน
4
หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5
หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
2) วิชาบังคับก่อน หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจะต้องผ่านการเรียนใน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการ
ประเมินผลในวิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S
3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและจ านวน
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
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700105
700106
700107

การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
(Analytical and Creative Thinking)
จิตสาธารณะ
(Public Minded)
ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence)

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

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
700201
700202
700203
700204
700205
700206
700207
700208
700209
700210
700211

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
ฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship)
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Environmental and Sustainable Development)
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1.3 กลุ่มวิชาภาษา จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาในกลุ่มภาษา อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
700301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
700302
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
700303
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
700305
การสือ่ สารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
(6-0-3)3
(English for Effective Communication)
700306
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
(6-0-3)3
(Japanese in Daily Life)
700307
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
(6-0-3)3
(Chinese in Daily Life)
700308
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
(6-0-3)3
(French in Daily Life)
700309
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
(6-0-3)3
(Vietnamese in Daily Life)
700310
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
(6-0-3)3
(Burmese in Daily Life)
700311
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
(6-0-3)3
(Khmer in Daily Life)
700312
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
700313
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
700314
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
(6-0-3)3
(Literary Arts for All)
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700315

ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Thai language for creative media communication)
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
700401
700402
700403
700404
700405
700406
700407
700408
700409
700410
700411

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัต–ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน (6-0-3)3
(Computer and Application Benefits for Everyday Life)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
(6-0-3)3
(Science and Technology for Modern Life)
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(6-0-3)3
(Life and Environment)
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
(6-0-3)3
(Modern Information Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ งานสานักงาน
(6-0-3)3
(Information Technology for Office Productivity)
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
(6-0-3)3
(General Mathematics and Statistics)
คณิตศาสตร์ทวั่ ไป
(6-0-3)3
(General Mathematics)
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(6-0-3)3
(Statistics for Management and Decision)
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(6-0-3)3
(Technology and Innovation Management)
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเพือ่ ธุรกิจ
(6-0-3)3
(AI and Data Science for Business)
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 87 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ 14 วิชา รวม 42 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
720101
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
(6-0-3)3
(Business Economics)
720102
การตลาดยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Marketing)
720103
การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
3(3-0-6)
(Organization Management and Human Capital)
720104
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business English)
720105
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Accounting for Business Decisions)
720106
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Taxation and Business Law)
720201
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
720202
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
720203
การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Business)
720301
การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Production and Operations Management)
720302
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
720303
การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and New Business Creation)
720304
การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Strategic Management and Risk Management for Business)
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720401

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
(Information Technology for Business)
720402
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking and Business Innovation)
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 10 วิชา รวม 30 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
724101
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Human Resource Management in Digital Age)
724102
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
(6-0-3)3
และการว่าจ้างสมัยใหม่
(Human Resource Planning, Recruitment Selection
and Hiring)
724103
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Human Resource Development in Digital Era)
724104
พฤติกรรมองค์การในยุคดิจิทลั
3(3-0-6)
(Organizational Behavior in Digital Era)
724105
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานสมัยใหม่ 3(3-0-6)
(Modern Compensation and Benefit Management)
724106
กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Laws)
724107
การจัดการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
(Performance and Management)
724108
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Employee Relations Management)
724109
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
(Information Technology for Human Resource
Management)
724110
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาอาชีพ
3(3-0-6)
(Human Resourec Management Seminar for
Professional Development)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต
จากกลุ่มวิชา 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
(1)กลุ่มวิชาการบริหารองค์การ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
724211
การบริหารความสัมพันธ์ด้วยการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Management Communication)
724212
การออกแบบองค์การ
3(3-0-6)
(Organization Design)
724213
การเป็นผู้นาบริหารทีมสู่ความสาเร็จ
3(3-0-6)
(Leadership management for success)
724214
การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Organization Development and Change Management)
724215
การบริหารพฤติกรรมมนุษย์ต่างยุคสมัย
3(3-0-6)
(Management of human behavior in different eras)
724216
การบริหารความรู้ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Knowledge management with modern tools)
724217
การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
(Small Bustiness Management)
724218
การวางแผนและการควบคุมในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Planning and Control in the Digital Era)
724219
การศึกษาเป็นรายบุคคล
3(3-0-6)
(Individual Study)
724220
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปในสานักงาน
3(2-2-5)
(Application of Software Package in Office)
724221
การบริหารคุณภาพในองค์การ
3(3-0-6)
(Quality Management in Organizations)
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(2) กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
724231
การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management Research)
724232
กฎหมายสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
(Social Welfare Laws)
724233
การบริหารสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
3(3-0-6)
(Health & Safety Management)
724234
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(International Human Resource Management in
the Digital Age)
724235
เทคนิคการสอนงานและให้คาปรึกษาแบบมืออาชีพ
3(3-0-6)
(Coaching Techniques & Professional Counseling)
724236
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(0-180-0)
(Field Experience in Human Resource Management)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือวิชาในหมวดเฉพาะหรือกลุ่มวิชาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะ
บริหารธุรกิจ
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
700101-106
700201-208
700401-408
720101
720102
720103

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
การตลาดยุคใหม่
การจัดองค์การและทุนมนุษย์
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
700101-106
700201-208
700301-313
720105
720402
724101

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-x-x)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
700301-313
700401-408
720201
724102
724103
724104

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์ และการว่าจ้างสมัยใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
พฤติกรรมองค์การในยุคดิจิทลั
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
700301-313
720106
720202
724106
7242…

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
กฎหมายแรงงาน
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(x-x-x)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

700301-313
720203
720401
724105

กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน
สมัยใหม่
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

7242…

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
720104
720302
724107
724108
724109

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อธุรกิจ
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(13-2-28)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
720303
720304
7242…
…..….

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
12(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
724110
7242…
7242...
…..….

ชื่อวิชา
สัมมนาการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-180-0)
3(x-x-x)
12(x-x-x)
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ
ทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงมีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก และจัดแผนการเรียนเพื่อให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยผลการศึกษาของรายวิ ชาจะแสดงระดับ
คะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ความคาดหวังผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน)มีดังนี้
หากนักศึกษาต้องการฝึกงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์วิชาชีพก่อนการทางานจริง ก็จะจัดส่งนักศึกษา
ดังกล่าวไปฝึกในช่วงเวลานอกเหนือจากการเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสาคัญทางธุรกิจ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) มีความซื่อสั ตย์ส ุ จริต เสียสละ มีความรับผิ ดชอบ มีระเบีย บ วินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัต ิ ตาม
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม
3) มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็นมนุษย์ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
1.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ หลักการและทฤษฎีที่จาเป็นในด้านบริหาร หรือศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการที่สาคัญด้านทฤษฎีและปฎิบัติด้านวิชาชีพ
2) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการดาเนินชีวิตประจาวันและประกอบวิชาชีพได้
3) สามารถนาความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาไปบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันต่อผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสืบค้น รวบรวม ประเมินข้อมูล และสรุปประเด็นปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานได้
2) สามารถคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฏีและวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ
3) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ต่อยอดความรู้เดิม เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ
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1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม และสังคม
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม แสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ รวบรวม สืบค้น และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
2. ช่วงเวลา
นักศึกษาเข้าฝึกปฎิบัติการในสถานประกอบการจริง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3-4
3. การจัดเวลาและตารางสอน
ทุกภาคภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 108 ชั่วโมง
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
720101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักเศรษศาสตร์ว่าด้วยการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคา การผลิตและต้นทุน
การผลิต รายรับและกาไร โครงสร้างตลาดและการกาหนดราคาทางธุรกิจ มูลค่าเงินตามเวลาและการลงทุน
วัฏจักรธุรกิจ นโยบายและบทบาทของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
Concepts and principles of the economic analysis of demand and supply, price
mechanisms, production and production costs, income and profit, market structure and pricing
in business, time value and investment, business cycle, policies and roles of the government
that affect business activities.
720102 การตลาดยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลเน้นการสร้าง
คุณค่า พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในกิจกรรมทางการตลาด
Concepts, principles and roles of marketing in the economy and society in the digital
age, emphasizing value creation, digital consumer behavior, market segmentation,
determination of target customers, product positioning, marketing environment, marketing mix,
marketing ethics, as well as the application of technology in marketing activities.
720103 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
3(3-0-6)
(Organization Management and Human Capital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ ลักษณะโครงสร้างองค์การ หน้าที่ และกระบวนการ
จัดการ จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนแนวคิดหลักการจัดการทุนมนุษย์และ
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องค์การด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ภาวะผู้นา การจูงใจ และการสร้างทีมงาน การสร้างทุนทางปัญญา การสื่อสาร
ธุรกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและบริหารความหลากหลายในองค์การ
Concepts and principles of modern organization management, characteristics of
organizational structure, the functions and processes of management, management ethics and
social responsibility, as well as the concepts of the principles of human capital management
and organization with new tools, leadership, motivation and team building, intellectual capital
building, business communication, the management of change and the management of
diversity in the organization.
720104 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ทักษะทั้งด้านการฟัง พูดอ่าน และเขียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา
พูด ภาษาเขียน การติดต่อนัดหมาย การสนทนา การติดต่อสื่อสารและการตอบโต้ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
Use of listening, speaking, reading and writing skills to gain knowledge and
understanding of language structure, spoken language, written language, appointments,
conversation, communication, and business-like response in a timely manner.
720105 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Accounting for Business Decisions)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน การนาข้อมูล
ทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนการควบคุม แนวคิดการบัญชีเพื่อการบริหาร เครื่องมือและการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน การจัดท างบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างทางเลื อก การบูรณาการทฤษฎีและการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ เรื ่ อ งการเงิน และการบัญ ชีส าหรั บ
ผู้ประกอบการ
Process of collecting and recording accounting information, preparation of financial
reports, utilization of accounting information in planning and control, concepts of managerial
accounting tools and cost data analysis, budgeting for planning and control, analysis of
differences between alternatives, integration of theories and application of knowledge on
finance and accounting for entrepreneurs.
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720106 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Taxation and Business Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี อากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่าย รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อากรแสตมป์ และภาษีอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การ
ค านวณภาษี และการยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์ กฎหมายเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจที่มี
รูปแบบแตกต่างกัน กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Criteria and methods of taxation, duty under the Revenue Code currently in force,
personal income tax, corporate income tax, VAT, excise tax, specific business tax, withholding
tax, as well as property-related tax, stamp duties and other taxes related to the execution of
business, tax computation, the online filing of tax returns, laws relating to the establishment
of business entities in different forms, labor law, social security law, and intellectual property law.
720201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

3(3-0-6)

(Quantitative Analysis for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจภายใต้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ ความน่าจะเป็น
ทฤษฎีการตัดสินใจ การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎีการแข่งขัน การวิเคราะห์แถวคอย
การ จาลองสถานการณ์ และการพยากรณ์ รวมถึงการนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ประมวลผลลัพธ์
Concepts and decision-making processes in terms of quantitative analysis
techniques for business; probability; decision-making theory; linear programming; Markov
model; competitive theory; queuing theory; simulation; forecasting; software package for data
processing.
720202 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การวเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย และ
และ การประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ
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Basic statistical concepts; basic data analysis; estimation; parameter hypothesis test;
Chi- square analysis; analysis of variance; regression and correlation analysis; applications of
business statistics; applications of software package for business data processing.
720203 การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงินของธุรกิจ เครื่องมือในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน การจัดทางบ ประมาณ การจัดการกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน การ
ลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารงบลงทุน นโยบายเงินปันผล และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมในการจัดการการเงินของธุรกิจ
Concept, meaning, significance and objectives of business financial management,
tools for financial analysis and decision making, budgeting, management of cash flows and
working capital, investment, capital structure, investment budget management, dividend
policy, and application of business finance management programs.
720302 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่่อน : ไม่มี
ปัจจัยสภาพแวดล้อมระดับประเทศและระดับโลกทีมีผลต่อการธุรกิจระหว่างประเทศและ ธุรกิจ
โลก การตลาด การค้า และการเงิน ระหว่ า งประเทศ รูป แบบการเข้าสู่ ธุ รกิ จ และขั้น ตอนการท าธุรกิจ
ระหว่ า งประเทศ บทบาทขององคื ก ารระหว่ า งงประเทศ รวมถึ ง กรณี ศึ ก ษาและปั ญ หาในระบบธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ
Factors of national and global environment that affecting to international and global
business management, marketing, trade and international finance. Forms of entry into
business and procedures for international business, role of international organizations.
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720303 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and Business Creativity)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายคุณลักษณะ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์
ปัญหาและโอกาสเชิงธุรกิจ รูปแบบการดาเนินธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดและรูปแบบการระดมทุน การบริหารการ
เติบโตอย่างยั่งยืน แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ รวมถึงจริยธรรมของผู้ประกอบการ
Definition and concept of entrepreneurship, process of starting a new business,
analysis of business problems and opportunities, modern business models, concepts and
models of fundraising, sustainable growth management, guidelines for creating new business,
as well as entrepreneurial ethics.
720304 การบริหารเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Strategic Management and Risk Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ของ
องค์การเครื่องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นการสร้างคุณค่าเพื่อ
ความ ได้เปรียบในการแข่งขัน การติดตามประเมินผลกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษา
การจัดการกลยุทธ์และปัญหาหน่วยงานธุรกิจและองค์การประเภทต่างๆ
Strategic planning processes; analysis of external and internal environments affecting
organizational strategy formulation; strategic analysis tools; strategy management for modern
business focusing on value creation for competitive advantages; strategy assessment; analysis
of organizational structure; strategy improvement for current situations; business risk analysis;
case studies on strategy management, problems arising from business sectors and
organizations.
720401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
(Information Technology for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท รูปแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ในองค์การธุรกิจ ประเภทและวิธีการประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเ ทศในการจัดเก็บ
การเข้าถึง การประมวลผลและการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ระบบงานทา ง
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ธุรกิจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถบูรณาการในบทบาทของผู้ประเมิน ผู้ออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ปฏิบัติการ
Introduction to information technology systems; roles, models, and components of
information systems; types and methods of data processing; applications of information
technology in storage, access, processing, and information control in management; business
information systems and information technology skills in integrating with the role of an
assessor, IT designer, and applications of software package for planning and decision-making
supports on digital business operations under changing environments.
720402 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

(Creative Thinking and Business Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนา
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ ก ารคิ ด เชิ ง ออกแบบเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด ดสร้ า งสรรค์ ทางธุ ร กิ จ
และ กระบวนการสร้างและพััฒนานวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
Concepts, definitions, components, types of creative thinking and creative thinking
techniques; strategic design thinking into creativity in business and innovation to grow business.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
724101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Human Resource Management in Digital Age)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
แนวคิด หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตัวแบบและบทบาทใหม่การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การสัมภาษณ์งาน กลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ และกลยุทธ์
ความผูกพันในงานของพนักงานให้สอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัล
Concepts and principles of human resource management; new models and roles of
human resource management, and job analysis; as well as human resource planning;
recruitment and staffing; job interviews; strategic human resource development; performance
appraisals; compensation package; employee relations; employee engagement strategies in
Digital Age.
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724102 การวางแผน การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ และการว่าจ้างสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Human Resource Planning, Recruitment Selection and Hiring)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
แนวความคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ แหล่งกาลังคน กระบวนการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
โดยใช้เครื่องมือต่างๆ การสอบคัดเลือก การสัมภาษณ์ Offline & Online การทาระบบสารสนเทศสรรหา
พนักงาน Online ผ่านระบบ Social ต่างๆ เพื่อการว่าจ้างโดยคานึงความหลากหลายของกาลังคน และ
รูปแบบการจ้างงานแบบ Out Sourcing
Concepts of human resource planning; resources of recruitment; recruitment
selection process conducted by several tools, such as offline and online selective
examinations and interviews; online information system for recruitment selection through
social media platforms for different types of manpower and outsourcing.
724103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Human Resource Development in Digital Era)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการต่าง ๆ
ที่ใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของคน การจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์การ ระดับ
หน่วยงาน และการพัฒนารายบุคคลให้ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล เครื่องมือพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual
Development Plan: IDP) การออกแบบการเรียนรู้และการเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่
การฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์รูปแบบต่างๆ และกฎหมายพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
Definitions, importance, concepts, principles and processes of human resource
development; methods of improving human abilities; human resource development planning
in corporate levels and divisions; personal development in Digital Era; Individual Development
Plan ( IDP) ; learning designs and tool selection processes of modernizing personnel
development; technological and online platforms of self-learning; and Labor Protection Act.
724104 พฤติกรรมองค์การในยุคดิจิทลั
3(3-0-6)
(Organizational Behavior in Digital Era)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ การวิเคราะห์พฤติกรรมระดับบุคคลในองค์การ
ระดับกลุ่ม และระดับบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์บุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะบุคลากรให้
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สอดคล้องวัฒนธรรมองค์การยุคดิจิทัล การสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย ภาวะผู้นา การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา
และการตัดสินใจ
Foundational concepts of new organizing structure and behavior; individual and group
analysis and the impact on organizational effectiveness; characteristics analysis; human skills
development in Digital Era; community relations, leadership, communication, problem solving
and decision making.
724105 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Compensation and Benefit Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทน ทฤษฎีการกาหนด
ค่าตอบแทน กระบวนการบริหารค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ่ายค่าตอบแทน การประเมินค่างาน
การสารวจค่าตอบแทน การจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ประโยชน์และ
บริการ การก าหนดสวัสดิการส่งเสริมการท างาน สวัสดิการที่ควรค านึงถึง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าตอบแทน รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการสิ่งจูงใจในชีวิตการทางานสมัยใหม่
Concepts, definitions, importance, and objectives of compensation management;
theories of compensatory justice; compensation management; factors affecting compensation
systems; performance evaluations; compensation surveys; compensation structures; cost and
return analysis; impact of welfare benefits on work motivation and productivity; welfare
benefits consideration, Compensation Act, and pay model of compensation on motivation of
modern working life.
724106 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานกับการพัฒนาแรงงานสากล ลักษณะเฉพาะ
ของกฎหมายแรงงานกับพัฒนาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย สาระสาคัญของพระราชบทบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม การใช้อิเล็กทรอนิกส์ระบบประกันสังคม พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงและปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมาย ประเด็นสาคัญสาหรับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในอนาคต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายแรงงาน
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Concepts of labor laws; labor laws and international labor law development;
regulations and development in Thailand; the essence of Labor Protection Act and Social
Security Act, and electronic facilities of Social Security System; Workmen’s Compensation Act;
Personal Data Protection Act changes; and problems in law enforcement; directions and
perspectives for improvements and developments of future law, and other relevant
legislation.
724107 การจัดการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
(Performance and Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
ความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ประเมินสมรรถนะ เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัตงานสมัยใหม่ การฝึกปฏิบัติท า
เทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัญหาในการประเมิ นผล และการแก้ไข การนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการให้รางวัล และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพ
Definitions, importance, purposes, principles, approaches and methods of assessment
and evaluation for job performance; capacity evaluation; modern designs of assessment and
evaluation; online practice in technology; evaluation challenges and problem- solving
strategies; evaluation results into decision making in capacity and reward management; human
resource management system in organizations; and ethical careers.
724108 การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Employee Relations Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
ความหมาย ความสาคัญ วิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สหภาพ
แรงงาน ความสัมพันธ์ขององค์กรฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง รัฐบาล ในระบบแรงงานสัมพันธ์ทวิภาคีและไตรภาคี
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการแรงงานสัมพันธ์ การเจรจา
ต่อรอง การเขียนรายงานการะประชุม การเขียนโครงการต่างๆ รวมถึงการบริหารและการพัฒนาแรงงาน
สัมพันธ์ในองค์การยุคใหม่ การประสานงานด้านความปลอดภัยและร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อ
บริหารความเสี่ยง และคุณภาพชีวิตในการทางานร่วมกัน โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
Definitions, importance, and evolution of employee relations both in domestic and
international management; Labor Union and relations among employees, employers, and

899

government in bilateral and tripartite relations systems; International Labor Organization; Labor
Relations Act; labor relations process and negotiation strategies; minute- writing process and
other documents; employee relations management and development in modern
organizations; safety collaborations with safety officers in risk assessment and safety
management; quality of working life and collaboration in work, and Corporate Social
Responsibility (CSR) awareness.
724109 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Information Technology for Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศสาคัญ
สาหรับการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
เลือกและการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งาน
การใช้เทคโนโลยี Google drive เก็บข้อมูลผ่านระบบ Cloud เพื่อสนับสนุนการทางานนอกสถานที่ การใช้
เครื่องมือห้องประชุมออนไลน์ การฝึกทาระบบการนัดหมายปฏิทินออนไลน์ การฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือ Mobile Application เพื่อสนับสนุนการวางแผน การนาเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางสถิติ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
Concepts and principles of information for human resource management; information
for human resource planning and management; human resource management information
analysis; packaged software selections for human resource management and development,
and processes of storage and usage; cloud storage on Google drive for supporting outwork;
online tools for video meeting; online appointment scheduling system; software and Mobile
Applications in supporting planning; systematic presentation system and statistical tools in
directors’ decision making.
724110 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาอาชีพ
3(3-0-6)
(Human Resource Management Seminar for Professional Development)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชาเอกบังคับมาแล้วอย่างน้อย 4 วิชา
วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ขั้นตอนในการทางาน
เพื่อปรับลดและเปลี่ยนแปลง แนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ การประยุกต์แนวความคิด ทฤษฎี
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนอภิปรายประเด็นปัญหาด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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Problems analysis and problem- solving discussion in human resource management;
process analysis in operations of workflow reduction and transformation; concepts of modern
human resource management; concepts and theories applied to organization and human
resource management; code of ethics and code of conduct in human resource management
and researches.
กลุ่มวิชาเอกเลือก
724211 การบริหารความสัมพันธ์ด้วยการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Management Communication)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
แนวคิดการสื่อสารทางการบริหาร กระบวนการติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมของการสื่อสาร ลักษณะ
ของการสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มย่อย และองค์การ แบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารยุคดิจิทัล
Concepts of management communication; communication procedures and
communicative behaviors; aspects of interpersonal communication and organizational
communication; effective communication strategies and technology in Digital Age.
724212 การออกแบบองค์การ
3(3-0-6)
(Organization Design)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
ความหมาย แนวคิดทฤษฎีองค์การเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ใช้ใน
การออกแบบโครงสร้างองค์การ การใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบโครงสร้างองค์การ การบริหารที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมขององค์การ การศึกษารูปแบบขององค์การและการออกแบบองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ และระดับหน่วยงานต่อ
หน่วยงานในองค์การ เพื่อการประสานงานและการพัฒนาหน่วยงานอย่า งมีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษา
ผลกระทบของโครงสร้างองค์การแบบต่างๆ ที่มีผลต่อองค์การในภาพรวม
Historical and contemporary definitions, concepts, and theories of organizations in
human resource management to organization designs; acceptability and practicability of
managing in environmental conditions and organizational environment; capable organizational
learning and designing for interpersonal relations and cooperation in different personnel and
divisions to effective cooperation and development; impacts of different organizational
structures influencing organization overview.
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724213 การเป็นผู้นาบริหารทีมสู่ความสาเร็จ
3(3-0-6)
(Leadership management for success)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นผู้นาและปัจจัยที่กาหนดตัวผู้นา บทบาทของผู้นาวิธีการบริหาร
ของผู้น า อิท ธิพลของผู้น าที่ม ี ต่ อพฤติ กรรมการตัดสินใจ และผลงานของกลุ่ ม การปรับตัวของผู ้น าใน
สภาพการณ์ต่างๆ การแก้ไขปัญหาการพัฒนาภาวะผู้นา ความรับผิดชอบของผู้นา บทบาทของผู้นาและผู้ตามที่
ดี การทางานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม โดยนากรณีศึกษาประกอบการเรียน
Concepts and theories of leadership and factors affecting people leaders; roles of a
leader and, leadership and management; influence of decision style on decision making
behavior and group work of leaders; leadership adjustments, problem solving, and leadership
development; responsibilities and roles of good leaders and followers; teamwork skills to
effective teamwork through case studies.
724214 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Organization Development and Change Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
ความหมาย แนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาองค์การ ความสาคัญของกระบวนการพัฒนาองค์การ ตัวแปร
เชิงพฤติกรรมที่ส าคัญในการพัฒนาองค์การ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การ การต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ การบริหารความขัดแย้งในการพัฒนาองค์การ หลักและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารเพื่อ
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงขององค์การ การ
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และกระบวนการพัฒนาองค์การเพื่อช่วยให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เทคนิคการพัฒนาองค์การให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
Concepts and theories of organization development; importance of organization
development process; important behavioral variables in development; leaders of
organizational change and development; resistance to change and conflict management to
organization development; principles and practices of management to change; process of
change and factors affecting change; acceptance of change and process of development to
organizational change; organizational development techniques to environmental adjustment.
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724215 การบริหารพฤติกรรมมนุษย์ต่างยุคสมัย
3(3-0-6)
(Management of human behavior in different eras)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
การบูรณาการความแตกต่างและความหลากหลายอันเกิดจากพนักงานทางานด้วยกัน เพื่อนามาใช้
กับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเสี่ยงต่อการบริหารงานในองค์การที่มีความหลากหลาย ความ
แตกต่างของคนแต่ละเจนเนอเรชั่น การวางตัวกับคนแต่ละเจนเนอเรชั่น ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
ประสบการณ์และสภาพครอบครัวของพนักงาน อายุ วัฒนธรรม เพศและความสามารถของแต่ละคน
Integration of differentiation and diversity management in dependent and
interdependent collaborations to environmental adjustment and risk management in diversity;
generational diversity and good and socializing manners; religious beliefs, educational levels,
experiences, family status, age, culture, gender, and personal abilities.
724216 การบริหารความรูด้ ้วยเครื่องมือสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Knowledge management with modern tools)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
วิวัฒนาการการบริหารความรู้เพื่อสร้างมูลค่าแก่องค์การ วงจรการเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้
แนวคิดในการจัดระเบียบข้อมูลขององค์การและความรู้แบบองค์กรรวม เพื่อการเรียนรู้และการบริหารความรู้
ในมุมมองของทุนทางปัญญา การจัดระเบียบ และการเข้าถึงความรู้ การจัดลาดับความสาคัญในงาน ระดับ
ของการบริหารความรู้ในองค์การ เครื่องมือและขั้นตอนการกาหนดรูปแบบการบริหารและประเมินความรู้
การนาการบริหารความรู้สู่การปฏิบัติ
Evolution of knowledge management to organization wealth creation; concepts of
knowledge management cycle; concepts of organizing information in organization and holistic
approaches to knowledge management to learning and knowledge management in
perspective on intellectual capital; organizing and accessing information; priority management
and levels of knowledge management; tools and processes, and evaluating knowledge
management toward practice of knowledge management.
724217 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
(Small Business Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและความสามารถของผู้ประกอบการซึ่งมีส่วนต่อความสาเร็จของธุรกิจ
ความหมาย ลักษณะ ประเภท บทบาท ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบและปัญหาของธุรกิจขนาดย่อม การ
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ดาเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมด้านต่าง ๆ คือ การตลาด การบริหาร การบัญชีและการเงิน การบริหารบุคคล
การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงเหลือ รวมทั้งสาเหตุที่ทาให้ธุรกิจขนาดย่อมล้มเหลวและปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจ
ขนาดย่อมประสบความสาเร็จ
Personality traits and abilities of entrepreneurs and factors of business success;
definitions, features, types, roles, advantages and disadvantage of a small business; operational
aspects of small business, such as marketing, management, accounting and finance, personnel
management, purchasing, and inventory control; key failure and success factors for a small
business.
724218 การวางแผนและการควบคุมในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Planning and Control in the Digital Era)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค์ นโยบายขององค์การ เทคนิค รูปแบบและกระบวนการวางแผนและ
ควบคุมทางการบริหาร หลักสาคัญในการวางแผนและควบคุมทางการบริหาร ประเภทของการวางแผนและ
ควบคุมทางการบริหาร กลยุทธ์ในการวางแผนและควบคุมทางการบริหาร การวางแผนและควบคุมทางการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ แนวโน้มการวางแผนและควบคุมทางการบริหาร การวิเคราะห์ลู่ทางในการตัดสินใจ
การประเมินผลการควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน การประเมินผล และการ
ควบคุมทางการบริหาร
Theories, concepts, purposes, and policies of organizations; concepts of planning and
planning process, and administrative controls; key principles for effective planning and
administrative controls; types of planning and administrative controls; strategic planning and
administrative controls; effective planning and administrative controls; trends in planning and
administrative controls; decision analysis; performance control and evaluation and planning
tools; evaluation and administrative controls.
724219 การศึกษาเป็นรายบุคคล
3(3-0-6)
(Individual Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การกาหนดหัวข้อที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยอยู่ภายใต้การดูแลแนะนาและให้คาปรึกษาของอาจารย์ผู้สอน
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Creating relevant topics to be studied and relevant to human resource
management and operating on self-study learning under supervision of the instructor’s
guidance and counseling.

724220 ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปในสานักงาน
3(2-2-5)
(Application of Software Package in Office)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสานักงาน ทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่นิยม
ใช้กันโดยทั่วไปในสานักงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ โปรแกรมนาเสนอผลงาน
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม Microsoft 365 โปรแกรม Googel
Drive ซอฟต์แวร์ด้านการสร้างโปสเตอร์/แบนเนอร์ ซอฟต์แวร์ Line Official และ Facebook ซอฟต์แวร์ด้าน
การสื่อสารในองค์การ ซอฟต์แวร์ด้านการคานวณเงินเดือน และโปรแกรมอื่นๆ ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
Introduction to application software in office; software application skills in office
toward Microsoft Office and Microsoft 365, such as Microsoft Word, Microsoft Excel, and
Microsoft PowerPoint, Database Management System, Google Drive, software for poster and
banner designs, Line Official and Facebook; business management software, such as payroll
software and operations management software.
724221 การบริหารคุณภาพในองค์การ
3(3-0-6)
(Quality Management in Organizations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของการจัดองค์การและระบบคุณภาพ หลักการบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การ
วิเคราะห์ต้นทุน การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยการนา
กิจกรรมระบบคุณภาพและระบบการจัดเอกสารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการขององค์การ เพื่อเพิ่มผลผลิ ตและ
พัฒนางานทั่วทั้งองค์การ
Importance of organizing and quality management system; principles of production
and operation management; cost analysis; risk management; break- even analysis; applied
quality and document management systems to effective performance improvement for
significant increase in production and organization development.
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กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
724231 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management Research)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
บทบาทและความสาคัญของการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระเบียบวิธีวิจัย การนาเอาความรู้
ทางสถิติและการประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิจัย การจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย การฝึก
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกปฏิบัติทางการวิจัย รวมทั้งการจัดทารายงานการวิจัย
Roles and importance of human resource management research; research
methodology; statistical knowledge and statistical data analytic into research; research proposal;
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS); practical research and research report.
724232 กฎหมายสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
(Social Welfare Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายสวัสดิการสังคมและการพัฒนาทางสากล กฎหมายสวัสดิการสังคมกับ
การพัฒนาสวัสดิการสังคม ลักษณะเฉพาะของกฎหมายสวัสดิการ สังคม พัฒนาการของกฎหมายสวัสดิการ
สังคมในประเทศไทย สาระสาคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมฉบับต่าง ๆ การบังคับใช้
กฎหมายในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นจากกฎหมายสวัสดิการสังคม ปัญหาที่
เกี่ยวกับตัวบทบัญญัติแห่งกฎหมายและปัญหาในการบังคับใช้ และประเด็นสาคัญเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายในอนาคต การฝึกออกแบบสวัสดิการเพื่อพนักงานในองค์การ
Concepts of social welfare laws and universal development; characteristics of social
welfare laws; development of social welfare laws in Thailand; provisions of social welfare laws;
law enforcement; changes of social welfare toward social welfare legislation; provision and
enforcement issues; subject matters to future laws improvement and development; welfare
designs for personnel in organization.
724233 การบริหารสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
3(3-0-6)
(Health & Safety Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของอุบัติเหตุ ความสูญเสีย ประเภทและอันตรายของสภาพแวดล้อมในการท างาน
กฎหมายที่ส าคัญด้านความปลอดภัย การจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยในองค์การ โรคที่เกิดจากการ
ทางาน การป้องกันอันตรายจากการทางาน การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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เมื่อได้รับการบาดเจ็บจากการทางาน เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุในการทางาน ความหมายของ
เครื่องมือ 5ส เทคนิคการทา 5ส ให้ประสบความสาเร็จ กิจกรรม 5ส เพื่อความปลอดภัยในการทางาน การประเมิน
อันตรายเบื้องต้นจากการทางาน การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัย
Accident and loss definitions; types hazards in workplace environment; important
workplace safety laws; health, safety and welfare in organizations; occupational diseases;
hazard prevention; fire prevention; first aid principles for hazards in workplace; technical
activities to prevent common accidents; tool definitions of 5s activity; techniques of successful
practice of 5s activity; 5s activity to safety in workplace; preliminary hazard assessment; taking
action in existing accidents.
724234 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(International Human Resource Management in the Digital Age)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์
บทบาทและความสาคัญของปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ คุณสมบัติบุคลากร
ในพื้นที่ บทบาทของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ระบบธุรกิจและ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงจิตวิทยาและการ
ปรับตัวของบุคลากรในประเทศต่างๆ ความรู้ทางด้านภาษาที่ต้องปฏิบัติงาน การว่าจ้างพนักงานต่างชาติ ระบบ
การท างานที่ยืดหยุ่น การตั้งธุรกิจในต่างชาติ ระเบียบกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรมข้ามชาติ ฝึก
ปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล และการแก้ปัญหาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศและแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
Roles and importance of international human resource management factors;
qualification of local staff; roles and organizational cultures affecting international human
resource management; business system and international business environment influencing
international human resource management; psychological adjustment of international
personnel in different countries; language skills for work; foreign worker employment; flexible
operating system; oversea business setup; international regulations; cross cultures; human
resource management practice in Digital Age; international human resource management
challenges and effective solutions.
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724235 เทคนิคการสอนงานและให้คาปรึกษาแบบมืออาชีพ
3(3-0-6)
(Coaching Techniques & Professional Counseling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้เทคนิคการสอนงาน การทาคลิปวีดีโอสอนงาน
การวินิจฉัยปัญหาการทางาน สาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาร่วมกัน การประเมินผลการสอนงาน การ
ติดตามผลการสอนงาน เทคนิคในการให้คาปรึกษา รับฟังข้อร้องทุกข์ การแก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อสร้าง
ความพอใจ สามารถนาคาปรึกษาที่ได้รับไปประยุกต์ได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสมตามแต่กรณี พัฒนา
กลยุทธ์ในการดูลพนักงานในทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี
Effective performance models through effective coaching strategies; conducting
coaching videos; diagnosing performance problems, causes of problems, and group problem
solving; coaching evaluation and follow-up coaching; techniques used in counseling processes;
complaint acceptance; conflict solution to a peaceful and satisfactory solutions and
considering consultations as appropriate on a case-by-case basis; employee retention strategy
on quality of work life of all employees at all levels.
724236 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(0-180-0)
(Field Experience in Human Resource Management)
ฐานะชัน้ ปีที่ 4
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนอย่างน้อย 3 เดือน ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยศึกษาเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานจริง ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน สังเกตการณ์ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่ างๆ ของบุคลากร จากนั้น
บันทึกข้อมูลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าวัน ลงในสมุดบันทึกเพื่อกลับมารายงานให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทราบตาม วัน เวลา ที่ครบกาหนด เมื่อครบกาหนดตามเวลาที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ผู้ศึกษาต้อง
จัดทารายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ส่งสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Practice of field experience in human resource management in government agencies,
state enterprises, and private sectors at least 3 months under supervision of the instructor’ s
guidance and counseling through practical learning and practical work as assigned by the
organization; monitoring staff performance in duties and recording experiences into a daily log
to report on particular date; at the end of the field experience, the field experience summary
must be reported.
หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25341111100078
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Information
Systems for Digital Business
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Information Systems for Digital Business)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Information Systems for Digital Business)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
3. หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
4. หลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มีมติเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2564
5. สภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2565
วันที่ 20 มกราคม 2565
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นักออกแบบและดูแลระบบงานเว็บไซด์
3. นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์
4. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร
5. นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้มีรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ที่มีการบริหารจัดการโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ก้าวทันธุรกิจดิจิทัล มีจริยธรรมคู่ความรับผิดชอบ
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2. ความสาคัญของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ นาไปประยุกต์ใช้ในงานทางธุรกิจดิจิทัล และ
พัฒนาตนเองตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
และสังคม
จากแผนพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ หลักสูตรผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและ
การดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และนาความรู้ที่ได้
ศึกษาไปปรับใช้ในการพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ นวัตกรรม มี
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา หลักสูตรผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับปรัชญาการอุดมศึกษา ดังนี้
- มีคุณธรรม จริยธรรม อันรวมถึงการรู้และเข้าใจ การรักษาและประพฤติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
อันดีของไทย
- มีวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เป็นสากล อาทิ การรักษาระเบียบวินัย การให้เกียรติผู้ อื่น การตรงต่อ
เวลา มี ค วามซื่ อสั ตย์ส ุ จ ริ ต มี ค วามโอบอ้อ มอารี สามารถท างานได้ ทั ้ง เป็น ผู้ น าและผู้ ตามตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม
- มีความสนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตรงกับคุณลักษณะของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถอภิปรายโต้ตอบด้วย
เหตุผลที่ยอมรับได้ รู้และเข้าใจ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา หรือคาถามเพื่อให้ได้คาตอบ
ที่มีเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจดิจิทัล และมีพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ได้ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้นไปสามารถไปศึกษา
ต่อทั้งในและต่างประเทศได้

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี (ทั้งนี้ถ้ามีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจัดจานวน
ชั่วโมงเรียนแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคฤดูร้อน
: เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
- วันอังคาร ถึง อาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2) สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ หรือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
3) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาและ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาด้วยการเทียบโอน
2) นักศึกษามีทักษะ ความรู้พื้นฐานต่าในรายวิชาด้านการคานวณและด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้า
ศึกษา ส่งผลให้มีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป วิชา
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการแผนการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในช่วง
ภาคแรกของปีการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : จานวน 123 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ที่ปรากฎอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
87
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
33
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
45
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
9
หน่วยกิต
3. วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
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โดยมีรายละเอียดกลุ่มวิชาเฉพาะด้านดังนี้
วิชาเฉพาะด้าน

มคอ.1

1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
รวม

15
12
9
6
42

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

วิชาเอก
บังคับ บังคับเลือก
12
3
6
6
9
9
45
6

หน่วยกิต

3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจาวิชา ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย
เลขอารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก นาหน้าชื่อวิชาทุกวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7
0 0 X X X
1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 700 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
7 2 X X X X
2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น และ หลักพัน
72 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
0 หมายถึง ไม่แยกสาขา
1 หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
2 หมายถึง สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
3 หมายถึง สาขาวิชาการเงิน
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4 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5 หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4 หมายถึง กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
2) วิชาบังคับก่อน หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนใน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและ
การประเมินผลในวิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S
3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างหลักสูตรมี ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
700105
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
700106
จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded)
700107
ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
700201
700202
700203
700204
700205
700206
700207
700208
700209
700210
700211

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization )
ฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship)
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Environmental and Sustainable Development)

1.3 กลุ่มวิชาภาษา จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอัง กฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาในกลุ่มภาษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
700301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
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700302

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication)

3(3-0-6)

700303

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
700305
การสือ่ สารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication)
700306
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
700307
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
700308
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
700309
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
700310
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
700311
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
700312
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
700313
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
700314
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
700315
ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Thai language for creative media communication)
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
700401

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Computer and Application Benefits for Everyday Life)
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700402
700403

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
(Science and Technology for Modern Life)
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

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

(Life and Environment)

700404

การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
700405
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
3(3-0-6)
(Information Technology for Office Productivity)
700406
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
700407
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
700408
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
700409
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
700410
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Technology and Innovation Management)
700411
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเพือ่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
(AI and Data Science for Business)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 87 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่ม วิชาดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ
11 วิชา รวม 33 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยรายวิชา แยกตามกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาเพื่อการบริหารจัดการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
720101
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Economics)
720102
การตลาดยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Marketing)
720103
การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
3(3-0-6)
(Organization Management and Human Capital)
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720104
720105
720106

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(Business English)
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Accounting for Business Decisions)
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
(Taxation and Business Law)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาการวิเคราะห์และการสังเคราะห์
รหัสวิชา
720202
720203

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Business)

- กลุ่มวิชาบูรณาการ
รหัสวิชา
720304
720305

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Strategic Management and Risk Management for Business)
การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
(Management and Transition of Business)

3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

720402

การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creative Thinking and Business Innovation)

3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จานวน 45 หน่วยกิต ซึ่งประกอบไปด้วย
- วิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 13 วิชา รวม 36 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับเลือก นักศึกษาจะต้องเลือกวิชาเอกบังคับเลือก 3 วิชา 9 หน่วยกิต
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1) วิชาเอกบังคับ ประกอบไปด้วยรายวิชา แยกตามกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
725108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
725109 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Systems Security)
725110 การพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(New Venture Creation and Electronics Business
Entrepreneurship)
725111 การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Business Analysis and Design)
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
725107 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(2-2-6)
(Web Application Development)
725112 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 1
1(0-2-6)
(Digital Business Project 1)
725113 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 2
2(0-4-12)
(Digital Business Project 2)
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
725101 การออกแบบเว็บไซด์
3(2-2-6)
(Website Design)
725102 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับธุรกิจด้วยภาษาไพทอน
3(2-2-6)
(Application Development for Business using Python)
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725106 การออกแบบงานกราฟิกสาหรับธุรกิจดิจิทัล
(Graphic Design for Digital Business)

3(2-2-6)

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
725103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
(Data Structures and Algorithms)

3(2-2-6)

725104 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Networking)

3(2-2-6)

725105 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจ
(Database and Data Management for Business)

3(2-2-6)

2) วิชาเอกบังคับเลือก จะต้องเลือก 3 วิชา 9 หน่วยกิต จากกลุ่มดังต่อไปนี้
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
725211 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Fundamentals of Data Science)
725212 เครือข่ายสังคมและพาณิชย์เครือข่ายสังคม
3(3-0-6)
(Social Network and Social Commerce)
725213 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจดิจิทัล
3(0-150-0)
(Field Experience in Digital Business Profession)
725214 เทคโนโลยีคลาวน์สาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Cloud Computing Technology for Business)
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- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
725221 พื้นฐานไมโครคอมพิวเตอร์กับการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
สาเร็จรูปทางธุรกิจ
3(2-2-6)
(Basic Microcomputer and Business)
Software Package Application
725222 เทคโนโลยีการจัดการภาพและสื่อดิจิทัล
3(2-2-6)
(Digital Image and Media Management)
725223 การประยุกต์ใช้งานกราฟิกในธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-6)
(Graphic applications in digital businesses)
725224 การทาเหมืองข้อมูลเพื่อธุรกิจ
3(2-2-6)
(Data Mining for Business)
725225 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-6)
(Special Topics in Digital Business)
725226 การใช้แอปพลิเคชันสาหรับธุรกิจ
3(2-2-6)
(Application Usage for Business)
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จานวน 9 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกรายวิชา ที่อยู่ในวิชาเอกบัง คับ
เลือกกลุ่มใดก็ได้ที่ไม่ซ้ากับรายวิชาที่ได้เลือกเรียนไปแล้ว หรืออาจเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
725231
การนาเสนอภาพข้อมูลสาหรับงานธุรกิจ
3(2-2-6)
(Data Visualization for Business)
725232
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสาหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(IoT for Digital Business)
725233
การเขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล
3(2-2-6)
(Database Programming)
725234
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ไร้สาย
3(2-2-6)
(Wireless Programming)
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- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
725241
เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตและพื้นฐานการสร้างเว็บ
(Internet Technology and Basic Web Developments) 3(2-2-6)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ เ ปิด สอนใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
700201-209
700301-313
700401-409
720101
720102
720103

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
3(x-x-x)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
3(x-x-x)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
การตลาดยุคใหม่
3(3-0-6)
การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
3(3-0-6)
รวม
18(x-x-x)
ชื่อวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
700101-106
700301-313
700401-409
720105
720402
725106

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
3(x-x-x)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
3(x-x-x)
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3(3-0-6)
การออกแบบงานกราฟิกสาหรับธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-6)
รวม
18(x-x-x)
ชื่อวิชา
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

700201-209
700301-313
720202
725101
725102
725103

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
สถิติธุรกิจ
การออกแบบเว็บไซด์
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับธุรกิจด้วยภาษาไพทอน
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
700101-106
700301-313
720203
725104
725105

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจ
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
15(x-x-x)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

720104
720304
725107
725110
7252.…
………....

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
การพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
720305
725108
725111
7252.…
…....……

ชื่อวิชา
การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจดิจิทัล
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15(x-x-x)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
720106
725109
725112
7252..…
7252..…

ชื่อวิชา
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
โครงงานธุรกิจดิจิทัล 1
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
625113
6252…..
6252…..

ชื่อวิชา
โครงงานธุรกิจดิจิทัล 2
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2(0-4-12)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
8(x-x-x)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุตจริต
- มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
รวมทั้งเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งการนาไปประยุกต์ใช้งาน
- บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ โดยสามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- สามารถเสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งยังสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ในการทาโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดให้มีจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงงาน 2-3 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน มีกาหนดการเข้า ปรึกษาโครงงานและรายงาน

ความก้าวหน้าของการทาโครงงานที่จัดทาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และมีรายงานที่นักศึกษา
ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
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5. คาอธิบายโดยย่อ
725112 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 1 มุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบและ
การทางานเป็นกลุ่ม จัดทาและนาเสนอเอกสารข้อเสนอโครงการโดยมีการทางานเป็นกลุ่มภายใต้
1) คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
725113 โครงงานธุ รกิ จ ดิ จ ิท ั ล 2 มุ ่ ง เน้ นให้ นัก ศึก ษาปฏิ บ ัต ิง านจริง ในการพัฒนาระบบงานที่
ออกแบบไว้ในวิชา 725112 ให้สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการจัดท าคู่มือการใช้ง านและเอกสาร โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา
2) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมาในทุกรายวิชา นามาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนได้เรียนรู้การทางานเป็นทีม ทั้งนี้
เพื่อให้มีความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานจริงได้ทันที
3) ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของชั้นปีที่ 4
4) จานวนหน่วยกิต
โครงงานธุรกิจดิจิทัล 1 จานวน 1 หน่วยกิต และ
โครงงานธุรกิจดิจิทัล 2 จานวน 2 หน่วยกิต
5) การเตรียมการ
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางกระดานประกาศข่าวและเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
6) กระบวนการประเมินผล
โครงงานธุรกิจดิจิทัล 1 ประเมินจากความสม่าเสมอในการเข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย และความสมบูรณ์ครบถ้วนของโครงงานที่แสดงไว้ในเอกสาร
ประกอบการออกแบบโครงงานตามรูปแบบที่สาขาวิชากาหนดไว้ ทั้งนี้การประเมินผลให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
โครงงานธุรกิจดิจิทัล 2 ประเมินจากความสมบูรณ์ครบถ้วนและการใช้งานได้จริงของระบบงาน
ความเข้ า ใจระบบงาน ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มูล แสดงผลข้ อ มู ล /อาจมี ก ารเขี ย นโปรแกรม
ความสามารถในการนาเสนอโครงงาน ทั้งนี้การประเมินผลจะเป็นการวัดความสามารถแยกเป็นรายบุคคล โดย
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบโครงงานธุรกิจดิจิทัล 2 อย่างน้อ ย 3 คน รวม
กับคะแนนการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานธุรกิจดิจิทัล โดยให้คะแนนตามรูปแบบที่กาหนดโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
725101 การออกแบบเว็บไซด์
3(2-2-6)
(Website Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดในการออกแบบเว็บเพจด้วย UX/UI โครงสร้างของเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้างของเว็บ
ไซด์ การเลือกใช้สี การจัดรูปแบบเว็บเพจ การออกแบบด้วยหลักการเข้าถึงง่ายและตอบสนองทุกอุปกรณ์ การ
ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล 5 และภาษาซีเอสเอส 3 ในการสร้างเว็บเพจ การใช้งานสื่อประสมและการจัดเนื้อหา
ด้วยกรอบและสไตล์ การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปซีเอ็มเอสเพื่อสร้างเว็บเพจ เครื่องมือพัฒนาเว็บและการปรับแต่ง
ปรับแต่งหน้าเว็บเพจด้วยการแก้ไขโดยตรงที่เอชทีเอ็มแอล
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
725102 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับธุรกิจด้วยภาษาไพทอน
3(2-2-6)
(Application Development for Business using Python)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาไพทอน การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
ชนิดของข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชันและการส่งค่าพารามิเตอร์ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ลิสต์
ทูเพิล เซ็ต ดิกชันนารี เรนจ์ ไลบราลีการประมวลผลเชิงตัวเลข อาร์เรย์และแมทริกซ์ภาษาไพทอนสาหรับการ
แสดงผลข้อมูล
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.
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725103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-6)
(Data Structures and Algorithms)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อะเรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตกคิวและแบบไม่ใช่เชิงเส้นทรีกราฟ
อัลกอริทึมพี้นฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเรียงลาดับข้อมูลในหน่วยความจาหลักแบบต่างๆ ค้นหา
ข้อมูล การพัฒนาอัลกอริทึมและการวิเคราะห์อัลกอริทึมอย่างง่าย และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับ
โครงสร้างแบบต่างๆ
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
725104 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-6)
(Data Communications and Networking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย ประเภทและระบบการ
สื่อสารข้อมูล โปรโตคอล และสถาปัตยกรรมการสื่อสารแบบต่างๆ สื่อ ตัวกลาง และอุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร
ข้อมูล ระบบมาตรฐานโอเอสไอ เทคโนโลยีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย
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
725105 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจ
3(2-2-6)
(Database and Data Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล หลักสาคัญของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลโดยการใช้ตัวแบบ
เอ็นทิตีรีเลชันชิพ การทาบรรทัดฐาน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างรีเลชันแนลสคีมา เรเฟอเรนเชียลอินทิกริตี
ภาษาเอสคิวแอลเบื้องต้น การปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
Introduction to database system; principles of database system; database
architecture; characteristics of database; database management system; database design with
entity-relationship model; normalization; relational database; creating relational schema;
referential integrity; basic of SQL; database Users and Administrators
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725106 การออกแบบงานกราฟิกสาหรับธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-6)
(Graphics Design for Digital Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการทางานของคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาพเวกเตอร์และ
ราสเตอร์ ขั้นตอนการวาดภาพสองมิติและสามมิติ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปด้านการสร้างภาพ โดยพิจารณาถึง
การจัดองค์ประกอบของภาพ จิตวิทยาเกี่ยวกับสี และการสร้างภาพอินโฟกราฟิกสาหรับธุรกิจดิจิทัล
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
725107 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(2-2-6)
(Web Application Development)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนวิชา 725101 การออกแบบเว็บไซด์
Prerequisite : Taken course 725101 Website Design
หลักการพัฒนาโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บแบบไดนามิก โครงสร้างการทางานของ
เว็บเซริฟเวอร์ เว็บบราวเซอร์ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับ
โปรแกรมบนเว็บบราวเซอร์ การพัฒนาโปรแกรมฝั่งแม่ข่ายด้วยภาษามาตรฐานต่างๆ การควบคุมสถานะของ
โปรแกรมด้วยเซสชั่น การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล
Principles of internet ( web- based) application development; dynamic web design;
structure of web server and web browser; user interface design; saving form data; connection
with web browser application; server side application development with standard
programming languages; application status control with session; database application
development
725108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างองค์กร
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์กร
การวางกลยุทธ์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในเชิงการแข่ง ขันทางธุรกิจ
กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
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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
725109 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Systems Security)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ประเภทของภัยคุกคามและการ
โจมตีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านความมั่นคงของระบบเครือข่าย นโยบายในการพิสูจน์ทราบและการ
ควบคุมการเข้าถึงตามหลักมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบไอเอสเอ็มเอสขึ้นใช้ในองค์กร การประเมินความเสี่ยง
และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารสนเทศขององค์กร การพัฒนาแผนระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
องค์กร กฎหมายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
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
725110 การพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประกอบธุรกิจอิ เล็ กทรอนิ กส์ บทบาท คุณลักษณะ การพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ ของการ
ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ การพัฒนาแผนธุรกิจให้ประสบ
ความสาเร็จ การวิเคราะห์ตลาด และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหาร
จัดการสินทรัพย์ เทคนิคการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การน าเสนอแผนธุรกิจเพื่อระดมเงินทุน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
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
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725111 การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจดิจิทัล

3(3-0-6)

(Digital Business Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน เทคนิคการรวบรวมความต้องการ วิธีการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อการพัฒนาระบบ แผนภาพการ
ไหลของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล การออกแบบอินพุทและเอ้าท์พุท การออกแบบฐานข้อมูล การเขียน
ข้อกาหนดซอฟต์แวร์และข้อก าหนดอื่นๆ เทคนิคและขั้นตอนการทดสอบระบบงาน การพัฒนาระบบ การ
ติดตั้งระบบ การจัดทาคู่มือและเอกสารประกอบระบบงาน
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
725112 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 1

1(0-2-6)

(Digital Business Project 1)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนวิชา 725111 การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจดิจิทัล
Prerequisite : Taken course 725111 Digital Business Analysis and Design
การใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาเพื่อปฏิบัติงานจริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับธุรกิจดิจิทัล ในลักษณะการทางานเป็นกลุ่ม จัดทาและนาเสนอเอกสารข้อเสนอโครงการ ภายใต้คาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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
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725113 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 2
2(0-4-12)
(Digital Business Project 2)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ 725112 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 1
Prerequisite : Passed 725112 Digital Business Project 1
การใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมา ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติงานจริงในการ
พัฒนาระบบงานที่ออกแบบไว้ในวิชา 625112 ให้สามารถใช้งานได้จริง จัดทาคู่มือการใช้งานและเอกสาร
ประกอบระบบงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา
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
กลุ่มวิชาเอกเลือก
725211 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Fundamentals of Data Science)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 725105 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจ
Prerequisite : Taken Course 725105 Database and Data Management for Business
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น การสร้างแบบจาลองข้อมูล การทาความเข้าใจข้อมูล การใช้การคิดเชิงสถิติ
การเพิ่มความสามารถทางการตลาด การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การกาหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล การสารวจและการแสดงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้การเรี ยนรู้ของเครื่องกับข้อมูล
สถิติ ความน่าจะเป็น การสร้างแบบจาลองการทานาย แนวทางการพัฒนาเพื่อล้างข้อมูล การขุดข้อมูล การ
วิเคราะห์ทางสถิติสาหรับผู้พัฒนาฐานข้อมูล ความก้าวหน้าและถดถอยของฐานข้อมูล การทานายด้วยโมเดล
เชิง เส้น การท าให้เ ป็นมาตรฐานส าหรั บการปรั บปรุง ฐานข้ อ มู ล การพัฒนาและการประเมิน ฐานข้ อ มู ล
โครงสร้างฐานข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
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

935

725212 เครือข่ายสังคมและพาณิชย์เครือข่ายสังคม
3(3-0-6)
(Social Network and Social Commerce)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด รูปแบบและการพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสังคม สื่อสังคม แอพพลิเคชั่น
เครือข่ายสังคม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายสังคม จรรยาบรรณ
กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธรรมาภิบาล
Models, concepts and developments of electronic commerce; social media, social
network, and social network applications; electronic customer relationship management;
electronic supply chain management using social network; ethics, e-business laws and good
governance
725213 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจดิจิทัล
3(0-150-0)
(Field Experience in Digital Business Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้
การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนาความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิม
นิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และมีการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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
725214 เทคโนโลยีคลาวน์สาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Introduction to Cloud Computing for Business)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 725104 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Prerequisite : Taken Course 725104 Data Communications and Networking
การจัดการสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่ทันสมัย แนวโน้มการประมวลผล
ระดับองค์กร มาตรฐาน และ สถาปัตยกรรมเชิง บริการ ข้อมูลใหญ่ และเทคโนโลยีคลาวด์ระดับองค์ ก ร
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม นวัตกรรม กระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กร การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ การ
ระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยประเมิน ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การตลาดและ
การเป็นผู้ประกอบการด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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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.
725221 พื้นฐานไมโครคอมพิวเตอร์กับการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรกิจ
3(2-2-6)
(Basic Microcomputer and Business Software Package Application)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางานของไมโครคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ การติดตั้ง และการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและ
ตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วง หลักการใช้งานโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมสาเร็ จรูปในงานธุรกิจต่าง ๆ หลักการใช้
งานโปรแกรมประเภทสเปรดชีทเพื่องานวิจัยทางธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และจัดทา
รายงานข้อมูลการวิจัยทางธุรกิจ
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
725222 เทคโนโลยีการจัดการภาพและสื่อดิจิทัล
3(2-2-6)
(Digital Image and Media Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคและหลักการสร้างภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ประเภทและชนิดของไฟล์ภาพแบบ Bitmap ภาพแบบ
Vector การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว การเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปประเภทโปรแกรมสร้างภาพนิ่ง หรือ
ภาพเคลื่อนไหว การน าเสนอผลงานด้วยภาพชนิดต่าง ๆ การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ
เทคนิคและหลักการสร้างสื่อประสมระหว่าง ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และจัดทาแผนงาน
ด้วยสตอรี่บอร์ด การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปประเภทสื่อประสม การนาเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อ
ประสม
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
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725223 การประยุกต์ใช้งานกราฟิกในธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-6)
(Graphic applications in digital businesses)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนาความรู้เรื่องการใช้สี การใช้เส้น การจัดองค์ประกอบศิลปะ การจัดหน้าสิ่งพิมพ์ ออกแบบส่วน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบการนาเสนอผลงาน เพื่อใช้ประกอบในธุรกิจประเภทต่าง ๆ
โดยใช้โปรแกรมการออกแบบกราฟิกเป็นเครื่องมือและสามารถเลือกระบบการพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม
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
725224 การทาเหมืองข้อมูลเพื่อธุรกิจ

3(2-2-6)

(Data Mining for Business)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 725105 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจดิจิทัล
Prerequisite : Taken course 725105 Database and Data Management for Business
ความรู้เบื้องต้นของการทาเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล นิยามของการทาเหมืองข้อมูล ขั้นตอนการทา
เหมืองข้อมูล การนาเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ โปรแกรมในการทาเหมืองข้อมูล การจัดเตรียม
ข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลด้วยการจาแนกกลุ่มข้อมูลและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้
เทคนิ ค ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จ านวนมาก ให้ เ ป็ น สารสนเทศในรู ป แบบที ่ ผ ู ้ ใช้ ต ้ อ งการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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
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725225 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-6)
(Special Topics in Digital Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อหรือพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล ที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในการศึกษาต่อ หรือในการประกอบอาชีพในอนาคต
New beneficial topics or advancement in Information System for Digital Business
department for students’ further studies or careers
725226 การใช้แอปพลิเคชันสาหรับธุรกิจ
3(2-2-6)
(Application Usage for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้งานเครื่องมือโปรแกรมประเภทสเปรดชีต การจัดเก็บข้อมูล การใช้คาสั่งเพื่อจัดการข้อมูล
สูตรการคานวณ การใช้งานฟังก์ชัน การเชื่อมโยงสูตรข้ามไฟล์ การนาเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิ การสร้างฟอร์ม
และการเขียนคาสั่งเพื่อจัดการข้อมูล
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.
725231 การนาเสนอภาพข้อมูลสาหรับงานธุรกิจ
3(2-2-6)
(Data Visualization for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการออกแบบ พัฒนาและการประเมินการมานาเสนอข้อมูล การได้มา การจาแนกรวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เทคนิคและเครื่องมือในการแสดงข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ ทั้ งแบบกราฟ
แผนภูมิ การจาลองภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่ทาให้เกิดการคาดการณ์ หรือการ
วางแผนงานธุรกิจล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
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 data analysis used in supporting strategic business planning and provide
persuasive evidence supported by data.
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725232 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสาหรับธุรกิจดิจิทัล

3(3-0-6)

(IoT for Digital Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อินเตอร์เน็ตสาหรับสรรพสิ่ง จริยธรรม ความเป็นส่วนตัว และความรับผิดชอบ สถาปัตยกรรมของ
IoT การโปรแกรม IoT และทิศทาง งานวิจัย IoT การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยยึดหลัก PDCA
ประกอบด้วย การสารวจตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบ พัฒนาทดสอบผลิตภัณฑ์
การทาการตลาด รวมทั้งรูปแบบของ การสร้างรายได้
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.
725233 การเขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล

3(2-2-6)

(Database Programming)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนวิชา 725102 : การพัฒนาโปรแกรมสาหรับธุรกิจด้วยภาษาไพทอน
และ 7255105การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 725102 Application Development for Business using
Python and 725105 Database and Data management for Business
หลักการพัฒนาโปรแกรมบนฐานข้อมูล การเขียนคาสั่งเอสคิวแอล เพื่อทางานกับฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การจากัดการเข้าถึงข้อมูล การเรียงลาดับข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง การเชื่อมตาราง
การใช้ฟังก์ชันเดี่ยวและฟังก์ชันกลุ่ม การใช้คิวรีย่อย การสร้างและจัดการตาราง การควบคุมการเข้าถึง ข้อมูล
การใช้ตัวแปร การเขียนคาสั่งเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมย่อย
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 subprogramming
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725234 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ไร้สาย
3(2-2-6)
(Wireless Programming)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 725107 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
Prerequisite : Taken course 725107 Web Application Development
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์และเครือข่ายไร้สาย การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ไร้สาย เครื่องมือ
พัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์สาหรับงานต่างๆ บนแพล็ตฟอร์มสาหรับอุปกรณ์ไร้สาย
Device and wireless network architecture; wireless software development; tools for
development; application of working on wireless device platform
725241 เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตและพื้นฐานการสร้างเว็บ
3(2-2-6)
(Internet Technology and Basic Web Developments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานและการท างานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) การพัฒนา
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ประเภทและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) การบริการบนระบบประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ การให้บริการซอฟต์แวร์ การให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน บริการระบบจัดเก็บ
ข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อพัฒนางานด้านธุรกิจ
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
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
720101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักเศรษศาสตร์ว่าด้วยการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคา การผลิตและต้นทุน
การผลิต รายรับและกาไร โครงสร้างตลาดและการกาหนดราคาทางธุรกิจ มูลค่าเงินตามเวลาและการลงทุน
วัฏจักรธุรกิจ นโยบายและบทบาทของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
Concepts and principles of the economic analysis of demand and supply, price
mechanisms, production and production costs, income and profit, market structure and pricing
in business, time value and investment, business cycle, policies and roles of the government
that affect business activities.
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720102 การตลาดยุคใหม่

3(3-0-6)

(Modern Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลเน้นการสร้ าง
คุณค่า พฤติกรรมผู้บริ โภคยุคดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย การกาหนดต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในกิจกรรมทางการตลาด
Concepts, principles and roles of marketing in the economy and society in the digital
age, emphasizing value creation, digital consumer behavior, market segmentation,
determination of target customers, product positioning, marketing environment, marketing mix,
marketing ethics, as well as the application of technology in marketing activities.
720103 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์

3(3-0-6)

(Organization and Human Capital Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ ลักษณะโครงสร้างองค์การ หน้าที่ และกระบวนการ
จัดการ จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนแนวคิดหลักการจัดการทุนมนุษย์ และ
องค์การด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ภาวะผู้นา การจูงใจ และการสร้างทีมงาน การสร้างทุนทางปัญญา การสื่อสาร
ธุรกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและบริหารความหลากหลายในองค์การ
Concepts and principles of modern organization management, characteristics of
organizational structure, the functions and processes of management, management ethics and
social responsibility, as well as the concepts of the principles of human capital management
and organization with new tools, leadership, motivation and team building, intellectual capital
building, business communication, the management of change and the management of
diversity in the organization.
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720104 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจ
3(2-2-5)
(English for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ทักษะทั้งด้านการฟัง พูดอ่าน และเขียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา
พูด ภาษาเขียน การติดต่อนัดหมาย การสนทนา การติ ดต่อสื่อสารและการตอบโต้ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
Use of listening, speaking, reading and writing skills to gain knowledge and
understanding of language structure, spoken language, written language, appointments,
conversation, communication, and business-like response in a timely manner.
720105 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Managerial Accounting for Business Decision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน การนาข้อมูล
ทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนการควบคุม แนวคิดการบัญชีเพื่อการบริหาร เครื่องมือและการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน การจัดท างบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม การวิเคราะห์ความแต กต่าง
ระหว่ า งทางเลือ ก การบู ร ณาการทฤษฎีแ ละการประยุก ต์ ใช้ค วามรู ้เรื ่ องการเงินและการบัญ ชี ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
Process of collecting and recording accounting information, preparation of financial
reports, utilization of accounting information in planning and control, concepts of managerial
accounting tools and cost data analysis, budgeting for planning and control, analysis of
differences between alternatives, integration of theories and application of knowledge on
finance and accounting for entrepreneurs.
720106 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Taxation and Business Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี อากรตามประมวลรัษฎากรที่บัง คับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อากรแสตมป์ และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ การคานวณภาษี และการยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์ กฎหมายเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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Basic statistical concepts; basic data analysis; estimation; parameter hypothesis test;
Chi- square analysis; analysis of variance; regression and correlation analysis; applications of
business statistics; applications of software package for business data processing.
720202 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย และ และการ
ประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Basic statistical concepts; basic data analysis; estimation; parameter hypothesis test;
Chi- square analysis; analysis of variance; regression and correlation analysis; applications of
business statistics; applications of software package for business data processing.
720203 การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงินของธุรกิจ เครื่องมือในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน การจัดทางบ ประมาณ การจัด การกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน การ
ลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารงบลงทุน นโยบายเงินปันผล และการ ประยุกต์ใช้
โปรแกรมในการจัดการการเงินของธุรกิจ
Concept, meaning, significance and objectives of business financial management,
tools for financial analysis and decision making, budgeting, management of cash flows and
working capital, investment, capital structure, investment budget management, dividend
policy, and application of business finance management programs.
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720304 การบริหารเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Strategic Management and Risk Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การ
เครื่องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นการสร้างคุณค่าเพื่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การติ ดตามประเมินผลกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษา
การจัดการกลยุทธ์และปัญหาหน่วยงานธุรกิจและองค์การประเภทต่าง ๆ
Strategic planning processes; analysis of external and internal environments affecting
organizational strategy formulation; strategic analysis tools; strategy management for modern
business focusing on value creation for competitive advantages; strategy assessment; analysis
of organizational structure; strategy improvement for current situations; business risk analysis;
case studies on strategy management, problems arising from business sectors and
organizations.
720305 การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Management and Business Transformation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดองค์การที่เน้นการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า ภาวะผู้นาเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ การควบคุม
การดาเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วิวัฒนาการการจัดการธุรกิจ การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ และ
กระบวนการทางานด้วยระบบดิจิทัล แนวทางการปรับเปลี่ยนธุรกิจ การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล และผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจต่ออุตสาหกรรม
Management of an organization that focuses on creating value for customers,
leadership for business transformation, operational control with digital technology, business
management evolution, modification of business model, work processes with digital system,
guidelines for modification of business, creation of business values, business models in the
digital age, the impact of business transition on the industry.
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720402 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking and Business Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนา
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ ก ารคิ ด เชิ ง ออกแบบเพื ่ อ พั ฒนาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างธุร กิจ และ
กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
Concepts, definitions, components, types of creative thinking and creative thinking
techniques; strategic design thinking into creativity in business and innovation to grow business.

หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25581111100852
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Management)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทย
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2563
3. หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
4. หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
5. คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
6. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2567

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ และการเข้าทางานในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ทางด้านต่างๆ ได้แก่
1. อาชีพด้านการจัดการ บริหาร และธุรการ เช่น ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. อาชีพด้านการวิเคราะห์หรือวิจัยสารสนเทศทางธุรกิจ ได้แก่ งานนโยบายและแผน นักวิชาการ
บริหารงานสานักงาน
3. อาชีพด้านการนาเข้า-ส่งออกสินค้า การค้าระหว่างประเทศ
4. อาชีพการให้คาปรึกษา หรือเป็นผู้ประสานงานทั่วไป
5. อาชีพด้านการจัดการธุรกิจออนไลน์
6. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เป็นผู้ประกอบการร้านค้า การเป็นออแกไนเซอร์ (Organizer) หรืองานอีเว้นท์
(Event) ทั่วไป

9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
9.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะบริหารธุรกิจและคณะต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัย คือ วิชาการจัดการความรู้ และวิชาการบริหารโครงการ
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9.2 รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
9.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต รประกอบด้ว ย ประธาน/หัวหน้าหลั ก สูต ร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีหน้าที่สาคัญในการจัดการการเรียนการสอนและบริหารด าเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนงานรวมทั้งประสานงานกับคณะ หรือสาขาวิชาอื่นที่ให้บริการสอน รวมถึงการจัดตารางเรียน ตารางสอน
เนื้อหาสาระของรายวิชา การวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ
คาสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
เน้นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Cycles) ให้กับนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ตามทันยุคดิจิทัล สานฝันธุรกิจ มุ่งคิด มุ่งสร้างคน จนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
2. ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ เพื่อผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการจัดการภายในองค์การ รองรับความต้องการของสังคม ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการจัดการสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นผู้ประกอบการได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้
3. เพื่อผลิต บัณฑิต ที่มีการพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ สามารถวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสัง คม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
4. ผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาตนเองให้มี ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี (ทั้งนี้ถ้ามีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจัด
จานวนชั่วโมงเรียนแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
1.3 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
ปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
1.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคฤดูร้อน
: เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2) สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
3) ส าเร็จการศึ กษาระดับ ปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึ กษาที่กระทรวงศึก ษาและ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
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2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2559
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : จานวน 123 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
87
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
45
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
12
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
รวม
123
หน่วยกิต
3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจาวิชา ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ประกอบด้วย เลขอารบิค 6 หลักรหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก นาหน้าชื่อวิชาทุกวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7
0 0 X X X
1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 700 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
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1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
7 2 X X X X
2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น และ หลักพัน
72 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
0 หมายถึง ไม่แยกสาขา
1 หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
2 หมายถึง สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
3 หมายถึง สาขาวิชาการเงิน
4 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5 หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4 หมายถึง กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
2) วิชาบังคับก่อน หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนใน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการ
การประเมินผลในวิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D
3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้
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1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
700101
700102
700103
700104
700105
700106
700107

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded)
ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
700201
700202
700203
700204
700205

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization )
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700206
700207
700208
700209
700210
700211

กฎหมายในการดาเนินชีวิต
(Law for Living)
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
(Sufficiency Economy and Application)
จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology)
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
(Financial Literacy)
นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
(Innovation and Entrepreneurship)
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental and Sustainable Development)

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

1.3 กลุ่มวิชาภาษา จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียน
รายวิชาอีก 6 หน่วยกิต จะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ก็ได้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
700302

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication)

3(3-0-6)

700303

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
(Integrated English Language Skills Development)
การสือ่ สารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
(English for Effective Communication)
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
(Japanese in Daily Life)
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
(Chinese in Daily Life)
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
(French in Daily Life)

3(3-0-6)

700305
700306
700307
700308

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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700309
700310
700311
700312
700313
700314
700315

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
(Vietnamese in Daily Life)
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
(Burmese in Daily Life)
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
(Khmer in Daily Life)
ทักษะภาษาไทย
(Thai Language Skills)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
(Literary Arts for All)
ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
(Thai language for creative media communication)

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

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียน
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700401
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Computer and Application Benefits for Everyday Life)
700402
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
(Science and Technology for Modern Life)
3(3-0-6)
700403
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)

700404
700405
700406
700407

การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
(Modern Information Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
(Information Technology for Office Productivity)
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
(General Mathematics and Statistics)
คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)

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

955

700408

สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
700409
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
700410
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Technology and Innovation Management)
700411
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเพือ่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
(AI and Data Science for Business)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 87 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่ม วิชาดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ
จานวน 15 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
720101
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Economics)
720102
การตลาดยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Marketing)
720103
การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
3(3-0-6)
(Organization Management and Human Capital)
720104
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business English)
720105
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Accounting for Business Decisions)
720106
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Taxation and Business Law)
720201
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
720202
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
720203
การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Business)
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720301
720302
720304
720305
720401
720402

การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Production and Operations Management)
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Strategic Management and Risk Management for Business)
การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
(Management and Transition of Business)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(Information Technology for Business)
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creative Thinking and Business Innovation)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 10 วิชา รวม 30 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
726101
726102
726103
726104
726105
726106
726107
726108

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Business Ethics and Social Responsibility)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
การวางแผนและควบคุมองค์การ
(Management Planning and Control)
การออกแบบองค์การเพื่อความยั่งยืน
(Organization Design for sustainability)
การจัดการความเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
(Business Research Methodology)
การจัดการโครงการ
(Project Management)

3(3-0-6)

ภาวะผู้นายุคดิจิทัล
(Digital Leadership)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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726109

การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ
(New Venture and Entrepreneurship)

3(3-0-6)

726110

สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
(Seminar in Modern Business Management)

3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
726201
726202
726203
726204
726205

การจัดการความรู้สาหรับธุรกิจ
(Knowledge Management for Business)
การสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(Business Communication and Negotiation)
การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ
(Quality Management and Productivity Improvement)
การจัดการธุรกิจบริการ
(Service Business Management)
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Business Management)

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

726206

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานดิจิทัล
(Digital Logistics and Supply Chain)

726207

การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ
(Management Professional Experience)

726208

การจัดการธุรกิจดิจิทัล
(Digital Business Management)

3(3-0-6)

726209

มารยาทในการสื่อสารเชิงธุรกิจและมารยาทในสังคมออนไลน์
(Business Communications and Social Media Etiquette)
องค์การเสมือนจริง
(Virtual Organization)
การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมผูส้ ูงวัย
(Management for Aging Society)

3(3-0-6)

726210
726211

3(3-0-6)
3(0-300ชั่วโมง-0)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมายเหตุ : ในหมวดวิชาเอกเลือก หากกรณีที่นักศึกษาเลือกในรายวิชา 726207 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการ (Management Professional Experience) ซึ่งมีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต และมีการฝึกงาน
ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา จัดการเรียนเป็นลักษณะที่จะต้องเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงการฝึกงานทั้งสิ้น จานวนอย่างน้อย
300 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 50 วันทาการ หรือตามช่วงเวลาที่สาขาวิชาการจัดการกาหนดไว้ โดยต้องสมัครและ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา และเข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาที่จัดขึ้น
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

700101-107
700201-211
700301-315
700401-411
720101
720102

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การตลาดยุคใหม่
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

700101-107
700201-211
700401-411
720103
720104
726101

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-x-x)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
700301-315
700301-315
720201
720401
720402
726102

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
700301-315
720202
720105
726103
726104
7262…..

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
สถิติธุรกิจ
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
การวางแผนและควบคุมองค์การ
การออกแบบองค์การเพื่อความยั่งยืน
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-x-x)

961

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
720106
720203
726105
726106
7262…..

ชื่อวิชา
ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
การจัดการความเปลี่ยนแปลง
วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
720301
720302
726107
726108
…..….

ชื่อวิชา
การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการโครงการ
ภาวะผู้นายุคดิจิทัล
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(x-x-x)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

720304
720305
726109
726110
…..….

การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ
การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ
สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
7262…..
7262…..
หรือ
726207

ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
เลือกสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกงาน
ในรายวิชา 726207 ประสบการณ์วิชาชีพการ
จัดการ (การฝึกงาน)
รวม

หน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-300ชั่วโมง-0)
6(x-x-x)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เรียนปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก
จานวน 6 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกเรียนได้ 2 ลักษณะ คือ เรียนวิชาเอกเลือก 2 วิชา หรือเลือกลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ในรายวิชา 726207 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการ 1 รายวิชา วิชาเอกเลือก
เลือกอีก 1 รายวิชา โดยทั้งสองลักษณะนักศึกษา ทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่
สถานประกอบการ (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีประสบการณ์วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง จึงได้กาหนดรายวิชา
726207 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (Management Professional Experiences) เป็นรายวิชาเอกเลือก
จ านวน 3 หน่วยกิต โดยเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการภาครัฐหรือภาคเอกชน นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนในรายวิชานี้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมีการฝึกงานอย่างน้อย
3 เดือน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (นิเทศ) โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะมีการจัดค่าระดับ
คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์การวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการภาคสนาม (การฝึกงาน)
1. ความคาดหวังผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน) มีดังนี้
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัว
ในการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการได้
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทางานได้
2. ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 อย่างน้อย 3 เดือน
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
- ไม่มี -
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
726101 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Business Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติในการดูแลกิจการที่ดี ดาเนินกิจการด้วยความเป็นธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม เผยแพร่การดาเนินความรับผิดชอบต่อ สัง คม
กรณีศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
Theories and concepts of best practices in business management; supporting a more
effective administration of justice in corruption; respect of human rights; fair treatment of
workers; responsibility towards customers; Corporate Social Responsibility (CSR);
environmental management and innovation and CSR publications; and case studies in
cooperation with students.
726102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการ เนื้อหาวิชา
ครอบคลุ ม ถึ งการวิเ คราะห์ การออกแบบ และองค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศเพื ่อ การจั ด การ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายใน
องค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสานักงานอัตโนมัติด้วย
Concept studies of Management Information System (MIS) for benefits of course
details and analysis; designs, and components of Management Information System and
relationships among the components; roles and functions of MIS in an organization; external
environment and its impact on MIS; and MIS concentration in decision making and Office
Automation System (OAS).
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726103 การวางแผนและควบคุมองค์การ

3(3-0-6)

(Organizational Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงแนวคิด ความส าคัญ และกระบวนการของการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์และ
นโยบายองค์การและกระบวนการตัดสินใจในองค์การ ศึกษาความส าคัญ ของการควบคุม วิธีการและการ
ออกแบบระบบการควบคุม ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคนิคด้านการควบคุมงาน
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน การประเมินผล และการควบคุมทางการบริหารองค์การ
Concept studies and importance of organizational planning and control; planning
process; setting objectives and organization policies; decision-making; the importance of
controlling; methods and designs of the control system; performance appraisal using job
control techniques and planning tools; performance evaluation and administrative control.
726104 การออกแบบองค์การเพื่อความยั่งยืน

3(3-0-6)

(Organization Design for sustainability)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย แนวคิดทฤษฎีองค์การและการบริ หาร เพื่อน ามาเป็นแนวทางประยุก ต์ ใช้ ใ นการ
ออกแบบโครงสร้างองค์การ การบริหารงานที่เหมาะสมตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมขององค์การ และ
วัฒนธรรมองค์การ การศึกษารูปแบบขององค์การและการออกแบบองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ในองค์การ รวมถึง ศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในการที่จะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้าง
ดุลภาพให้เกิดขึ้น
Definitions and concepts of organization and administrative management theories
applied to organizational designs; contingency management including organizational culture
and environment; types of organizational structures and effective designs for human relations
and interpersonal cooperation in an organization, and relevant factors affecting stakeholders
with the aim of Human-Centered Design (HCD), development and sustainable development
to parity.
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726105 การจัดการความเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Change Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ แนวคิด รูปแบบ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การจัดองค์
ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ การบริหารความขัดแย้ง และการนาเอานวัตกรรมการบริหารมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคธุรกิจดิจิทัล
Principles and methods of change management and organizational development;
concepts and types of change management; factors affecting organizational change
management; organizational development process; knowledge management and learning
organization; conflict management and innovative management applied to organizing for
competitiveness in Digital Business.
726106 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็ น มา แนวคิ ด และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ั ย ทางธุ ร กิ จ หลั ก การ ระเบี ย บวิ ธ ี และ
กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ ประโยชน์และความส าคัญ ของการวิจัย การวางแผนการวิจัย หลักการก าหนด
ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย ขั้นตอนในการทาวิจัย การเขียนโครงร่าง ศึกษาแนวทางการเขียนรายงานการวิจั ย
และเรียนรู้แหล่งการเผยแพร่
Background, concepts and, purposes of Business Research; principles,
methodologies, and processes of Business Research; benefit and importance; research plan;
identification of research problem; steps in the research process; research proposal; writing a
research report and publishing.
726107 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของการจัดการโครงการ ประเภทของโครงการ ความส าคัญ ของการจัดท าโครงการ
องค์ประกอบของโครงการ การเขียนโครงการ กระบวนการในการจัดการโครงการในรูปแบบต่าง ๆ การ
วางแผนโครงการ ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการ
ความเป็นไปได้ของโครงการ ระบบการดาเนินงานโครงการ การควบคุมและการติดตามโครงการในรูปแบบ
ต่างๆ และการยุติโครงการ รวมถึงการจัดการโครงการในสถานการณ์วิกฤต
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Definitions of project management; types of project management; importance of
project management; components of project management; project management types and
process; project planning; factors affecting project management; project environment analysis;
project feasibilities; project management systems; types of project tracking and control
techniques, and project termination; project management in crisis situations.
726108 ภาวะผู้นายุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Leadership in the digital age)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผู้น า ภาวะผู้น าในยุ คโลกดิ จิ ท ั ล การปรับตัวกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บัน การเป็นพลเมืองดิ จ ิ ท ั ล
เครือข่ายการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมการเรียนรู้ในโลกอนาคต ทักษะใหม่ Reskills, Upskills,
Upskills, Future skills ที่จาเป็นสาหรับผู้นาดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้จากยุคดั้งเดิม สู่ยุคดิจิตัล ฝึก
บุคลิกภาพของผู้นายุคดิจิทัล การสื่อสารบนโลกดิจิตัล การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีการพัฒนาคนและการ
สร้างคนสู่องค์กรดิจิทัล การดารงชีวิตในสถานการณ์ก ารเปลี่ยนแปลงในยุค Discerptions อัตลักษณ์บุคคล
การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้าของสังคมไทย
A leader and leadership model in the digital age; adapting to the current situations;
digital citizenship; modern technology for learning network; the future of learning innovation;
modern leadership skills: Reskills, Upskills, Future skill; traditional learning models to new
learning in the digital age; leadership and personality development; communication skills in
the digital age; technology adaptation to human development and digital organization; living
in the age of Discerptions, personal identity; creative thinking for social equality and inequality
reduction.
726109 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(New Venture and Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดตั้งธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ การเริ่มดาเนินธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมิน โอกาสทาง
ธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทาแผนธุรกิจ และการพัฒนาธุร กิจ การนาเสนอแผนธุรกิจ ปัญหาและ
แนวโน้มในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัจจัยสาคัญสู่เส้นทางความสาเร็จของธุรกิจ ได้แก่ การตลาด
การเงิน กฎหมาย สังคมและการแข่ง ขัน รวมถึง แนวความคิ ดในการเป็น ผู ้ประกอบการในยุ ค ของความ
เปลี่ยนแปลงหรือภายใต้ภาวะวิกฤต
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Business operations; business analysis; business startup process; business analysis and
assessment; business opportunity; business feasibility study; business plan and development;
business plan presentation; operational issues and downward/upward trends; important
factors affecting business success, marketing, finance, laws, society, and competition;
entrepreneur mindset in a time of transformation and a crisis situation.
726110 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Seminar in Modern Business Management)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนวิชาเอกบังคับมาแล้วอย่างน้อย 4 วิชา
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นทางด้านการจัดการที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยน าแนวคิด
ทฤษฎี และเทคนิคทางการจัดการมาประยุกต์ใช้เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือเสนอทางออกให้แก่
ประเด็นด้านการจัดการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ผ่านการอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียนและการจัดทารายงาน
Concepts and theories of important management challenges and business analysis in
the current situation; management techniques to problem-solving strategies and appropriate
solutions; adaptation in modern society through class discussions and debates, and reporting.

กลุ่มวิชาเอกเลือก
726201 การจัดการความรู้สาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Knowledge Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวความคิดทางด้านการจัดการความรู้ ประเภทและลักษณะของความรู้ การสร้างและการ
ได้มาซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ กระบวนการการจัดการความรู้ การนาความรู้ที่จัดเก็บไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์ในการดาเนินงานขององค์การและธุรกิจ ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการจัดการความรู้ และ
กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ
The study of concepts of knowledge management; types and characteristics of
knowledge; creations and acquisitions of systematic knowledge and innovation; knowledge
management process; successful implementation of knowledge management into an
organization and business; key factors of successful knowledge management, and case studies
of knowledge management in an organization and business.

969

726202 การสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Communication and Negotiation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทักษะและรูปแบบการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคานึงถึงพฤติกรรมการ
สื่อสารของปัจเจกบุคคลและโครงสร้างองค์กรที่มีผลต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาแนวคิด เทคนิค และ
การวางแผน การเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเลือกใช้กลยุทธ์และประเมินกลยุทธ์ในการเจรจา
ต่อรอง เพื่อการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ซับซ้อน
Internal and external communication skills and styles depending on behavioral
communication and organizations affecting effective communication; concepts, techniques,
and planning; a systematic approach to negotiation; strategy and strategy evaluation selections
in successfully negotiating under complicated circumstances.
726203 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management and Productivity Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในกิจการผลิตสินค้าและบริการ เทคนิคและเครื่องมือ
ทางสถิติในการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า ระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม แนวคิดและการวัดผลิตภาพ เทคนิควิธีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่ม
ผลิตภาพกับคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตในการทางาน
Principle and practice of quality control in production of goods and services;
statistical techniques and tools for quality control in production process; quality standard
system; environmental management system; productivity concepts and measurement;
techniques and methods for productivity increase; productivity and quality improvement, and
quality of life at work.
726204 การจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
(Service Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดในการบริหารงานบริการ การดาเนินงาน และแนวโน้มของธุรกิจบริการ และ
แนวโน้มอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กระบวนการจัดการธุรกิจในธุรกิจบริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ความเป็นเลิศในคุณภาพบริการ การประเมินผลและการประกันคุ ณภาพบริการโดยแรงจูงใจของพนักงาน
การกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบริการ ปัจจัยด้านกฎหมาย จริยธรรม และความเสี่ยงในธุรกิจบริการ
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Principles and concepts of service business management; business operations and
industrial manufacturing trends; process analysis in service business management; human
resource development to service quality excellence; service evaluation and quality assurance
toward employee motivation; service business strategy formulation; legal factors affecting
business; business ethics; and service business risks.
726205 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
(Small and Medium Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและความสามารถของผู้ประกอบการซึ่งมีส่วนต่อความสาเร็จของธุรกิจ
และการแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ความหมาย ลักษณะ ประเภท บทบาท ข้อได้เปรียบและ
ข้อเสียเปรียบและปัญหาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้านต่างๆ คือ การตลาด การบริหาร การบัญชีและการเงิน การบริหารบุคคล การจัดซื้อ และการควบคุม
สินค้าคงเหลือ รวมทั้งสาเหตุที่ทาให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมล้มเหลวและปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมประสบความสาเร็จ
Personality traits and qualities of an entrepreneur to a successful business and an
opportunity seeker; definitions, types, and roles; advantages and disadvantages, and problems
of small and medium enterprises; operation approaches of small and medium enterprises:
marketing, management, accounting, and finance; personnel management, purchasing, and
inventory control system; factors affecting business failure and success of small and medium
enterprises.
726206 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Logistics and Supply Chain)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล เกมจาลองโซ่อุปทาน ปรากฏการณ์แส้ม้า ห่วงโซ่
คุณค่า การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ระบบการส่งสินค้า เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ ระบบบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย เทคโนโลยีสาหรับการจัดการคลังสินค้า เทคโนโลยีสาหรับ
การตรวจสอบย้อนกลับ เว็บเซอร์วิสส าหรั บการจัด การโซ่อุ ป ทาน กรณีศึกษาของการจัด การโซ่อุป ทาน
และโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
Concepts of digital logistics and supply chain; Supply Chain Management Game
(SCM); Bullwhip Effect; Value Chain; inventory and warehouse management; logistic system;
digital technology in supply chain and logistics; inventory management system by vendors;
inventory management technologies; supply chain traceability technology tools; web services
for supply chain management; case studies of supply chain and digital logistics.
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726207 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
3(0-90-0)
(Management Professional Experiences)
วิชาบังคับก่อน : ในฐานะชั้นปีที่ 4 โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
จัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและความชานาญทางการจัดการ โดยให้มีการฝึกงานใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานประเภทอื่นๆ อย่างน้อย 3 เดือน ทั้งนี้เน้น
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง
โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์การ เทคนิคการบริหารงานขององค์การ และพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
Practice of knowledge and skill development and professional management in
government agencies, state enterprises, and private sectors at least 3 months; focusing on
data collection and analysis in organization management; real life problem solving project in
organizational culture; management and organization techniques.
726208 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ความหมายของธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างและความเป็นมาของธุรกิจดิจิทัล การประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับธุรกิจ ประโยชน์และการได้เปรียบเชิง แข่ง ขันทางธุรกิจ ศึกษาการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรผลกระทบต่อคู่แข่งและตลาด โครงสร้าง
พื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบในการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เช่น B2B (Business – to Business) B2C (Business – to - Customer)
Concepts and definitions of digital business; digital business background and models;
digital technology adoption in business; benefits and competitive advantages; competitive
advantages using technology in an organization affecting competitors and business marketing;
E-Commerce Infrastructure; types of eCommerce business models, B2B (Business-to-Business)
B2C (Business-to-Customer).
726209 มารยาทในการสื่อสารเชิงธุรกิจและมารยาทในสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
(Business Communications and Social Media Etiquette)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างสุภาพ ชัดเจน กระชับ ได้ใจความ การ
สื่อสารในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มารยาทการสื่อสารในโลกออนไลน์ มารยาทการเขียนจดหมายทางธุรกิจ
มารยาทการเจรจาติดต่อทางธุรกิจการเจรจาจูงใจและการใช้ภาษากาย
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Concepts, principles, and theories of business communications and social media
etiquette; the art of polite conversations, clear and concise communications; different cultural
communication styles; social media communication etiquette; proper etiquette for writing
business letters; business negotiation etiquette and body language in negotiation.
726210 องค์การเสมือนจริง
3(3-0-6)
(Virtual Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการขององค์การเสมือนจริง ขอบเขตและนิยามขององค์การเสมือนจริง ลักษณะขององค์ การ
เสมือนจริง โครงสร้างพื้นฐานขององค์การเสมือนจริง การทางานภายใต้ภาวะวิกฤติ การทางานทางไกล การสร้าง
ความเชื่อใจ (Trust)
Evolution of virtual organization; virtual organization scopes and definitions;
characteristics of virtual organization; infrastructures of virtual organization; working in crisis
mode; remote working; building trust.
726211 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงวัย
3(3-0-6)
(Management for Aging Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจผู้สูงวัย ภาพรวมของธุรกิจผู้สูงวัย ทั้งในและต่างประเทศ แนวโน้ม
ของธุรกิจผู้สูงวัย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้สูงวัย สามารถเข้าใจ
พัฒนา และจัดการธุรกิจผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Background information of aging business; an overview of aging business both in the
country and global; trends of aging business and relevant business; transformation of consumer
behavior of the elderly; effective and sustainable management and development of aging business.

กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
720101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Economics )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคา การผลิตและต้นทุน
การผลิต รายรับและกาไร โครงสร้างตลาดและการกาหนดราคาทางธุรกิจ มูลค่าเงินตามเวลาและการลงทุน
วัฏจักรธุรกิจ นโยบายและบทบาทของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
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Concepts and principles of the economic analysis of demand and supply, price
mechanisms, production and production costs, income and profit, market structure and pricing in
business, time value and investment, business cycle, policies and roles of the government that affect
business activities.
720102 การตลาดยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลเน้นการสร้ าง
คุณค่า พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย การกาหนดต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในกิจกรรมทางการตลาด
Concepts, principles and roles of marketing in the economy and society in the digital
age, emphasizing value creation, digital consumer behavior, market segmentation,
determination of target customers, product positioning, marketing environment, marketing mix,
marketing ethics, as well as the application of technology in marketing activities.
720103 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
3(3-0-6)
(Organization Management and Human Capital)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ ลักษณะโครงสร้างองค์การ หน้าที่ และกระบวนการ
จัดการ จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนแนวคิดหลักการจัดการทุนมนุษย์ และ
องค์การด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ภาวะผู้นา การจูงใจ และการสร้างทีมงาน การสร้างทุนทางปัญญา การสื่อสาร
ธุรกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและบริหารความหลากหลายในองค์การ รวมถึงการจัดการองค์การภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
Concepts and principles of modern organization management; characteristics of
organizational structures, functions, and management processes; management ethics and CSR;
concepts and principles of human capital and organization management using modern
management tools; leadership; motivation and team- building; intelligent- capital building;
business communication; change management; diversity management; organization
management in changing domestic and global environments.
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720104 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business for English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ทักษะทั้งด้านการฟัง พูดอ่าน และเขียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา
พูด ภาษาเขียน การติดต่อนัดหมาย การสนทนา การติดต่อสื่อสารและการตอบโต้ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับกาละเทศะ
Use of listening, speaking, reading and writing skills to gain knowledge and
understanding of language structure, spoken language, written language, appointments,
conversation, communication, and business-like response in a timely manner.
720105 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Managerial Accounting for Business Decision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน การนาข้อมูล
ทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนการควบคุม แนวคิดการบัญชีเพื่อการบริหาร เครื่องมือและการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน การจัดทางบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ทางเลือก การบูรณาการทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการเงินและการบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
Process of collecting and recording accounting information, preparation of financial
reports, utilization of accounting information in planning and control, concepts of managerial
accounting tools and cost data analysis, budgeting for planning and control, analysis of
differences between alternatives, integration of theories and application of knowledge on
finance and accounting for entrepreneurs.
720106 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Taxation and Business Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั
ณ ที่จ่าย รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อากรแสตมป์ และภาษีอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
การค านวณภาษี และการยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง องค์กรธุรกิจที่มีรูปแบบ
แตกต่างกัน กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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Criteria and methods of taxation, duty under the Revenue Code currently in force,
personal income tax, corporate income tax, VAT, excise tax, specific business tax, withholding
tax, as well as property-related tax, stamp duties and other taxes related to the execution of
business, tax computation, the online filing of tax returns, laws relating to the establishment of
business entities in different forms, labor law, social security law, and intellectual property law.
720201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจภายใต้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ ความน่าจะเป็น
ทฤษฎีการตัดสินใจ การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎีการแข่งขัน การวิเคราะห์แถวคอย การจาลอง
สถานการณ์ และการพยากรณ์ รวมถึงการนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ประมวลผลลัพธ์
Concepts and decision-making processes in terms of quantitative analysis techniques for
business; probability; decision- making theory; linear programming; Markov model; competitive
theory; queuing theory; simulation; forecasting; software package for data processing.
720202 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย และการ
ประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Basic statistical concepts; basic data analysis; estimation; parameter hypothesis test;
Chi- square analysis; analysis of variance; regression and correlation analysis; applications of
business statistics; applications of software package for business data processing.
720203 การบริหารการเงินเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงินของธุรกิจ เครื่องมือในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน การจัดทางบประมาณ การจัดการกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน การ
ลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารงบลงทุน นโยบายเงินปันผล และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมในการจัดการการเงินของธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินที่ส่ง ผล
กระทบต่อการบริหารการเงินของธุรกิจ
Concept, meaning, significance and objectives of business financial management,
tools for financial analysis and decision making, budgeting, management of cash flows and
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working capital, investment, capital structure, investment budget management, dividend
policy, and application of business finance management programs.
720301 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Production and Operation Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหน้าที่ของการผลิต การวางแผน การดาเนินการ และการควบคุมการผลิต การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การออกแบบบริการ การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนทาเลที่ตั้ง การจัดการคุณภาพ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์การผลิตและกระบวนการแก้ไ ข
กระบวนการผลิต การบริหารโครงการ และกรณีศึกษา
Concepts and functions of production, planning, execution and production control,
design and development of products, design of service, planning of production process,
planning of location, quality management, logistics and supply chain, inventory
720302 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัจจัยสภาพแวดล้อมระดับประเทศและระดับโลกที่มีผลต่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและ
ธุรกิจโลก การตลาด การค้า และการเงินระหว่างประเทศ รูปแบบการเข้าสู่ธุรกิจและขั้นตอนการท าธุร กิจ
ระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ รวมถึงกรณีศึกษาและปัญหาในระบบธุรกิจระหว่ าง
ประเทศ
Factors of national and global environment that affecting to international and global
business management, marketing, trade and international finance. Forms of entry into
business and procedures for international business, role of international organizations.
720304 การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Strategic Management and Risk Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การ
เครื่องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นการสร้างคุณค่าเพื่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน การติดตามประเมินผลกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและการปรับปรุงกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษาการจัดการกลยุทธ์
และปัญหาหน่วยงานธุรกิจและองค์การประเภทต่าง ๆ
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Strategic planning processes; analysis of external and internal environments affecting
organizational strategy formulation; strategic analysis tools; strategy management for modern
business focusing on value creation for competitive advantages; strategy assessment; analysis
of organizational structure; strategy improvement for current situations; business risk analysis;
case studies on strategy management, problems arising from business sectors and
organizations.
720305 การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Management and Business Transformation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดองค์การที่เน้นการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า ภาวะผู้นาเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ การควบคุม
การด าเนินงานด้ วยเทคโนโลยี ดิ จ ิท ั ล วิวัฒนาการการจั ดการธุร กิ จ การปรับเปลี่ ยนรู ป แบบธุรกิจ และ
กระบวนการทางานด้วยระบบดิจิทัล แนวทางการปรับเปลี่ยนธุรกิจ การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล และผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจต่ออุตสาหกรรม
Management of an organization that focuses on creating value for customers,
leadership for business transformation, operational control with digital technology, business
management evolution, modification of business model, work processes with digital system,
guidelines for modification of business, creation of business values, business models in the
digital age, the impact of business transition on the industry.
720401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
(Information Technology for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท รูปแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ในองค์การธุรกิจ ประเภทและวิธีการประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บการเข้าถึง
การประมวลผลและการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ระบบงานทางธุรกิจ และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถบูรณาการในบทบาทของผู้ประเมิน ผู้ออกแบบระบบสารสนเทศ และ
การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป เพื่อ สนับ สนุนการวางแผนและตัด สินใจในการด าเนินการธุรกิ จดิ จิ ทั ลภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
Introduction to information technology systems; roles, models, and components of
information systems; types and methods of data processing; applications of information
technology in storage, access, processing, and information control in management; business
information systems and information technology skills in integrating with the role of an
assessor, IT designer, and applications of software package for planning and decision-making
supports on digital business operations under changing environments.
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720402 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking and Business Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนา
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ ก ารคิ ด เชิ ง ออกแบบเพื ่ อ พั ฒนาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างธุร กิจ และ
กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
Concepts, definitions, components, types of creative thinking and creative thinking
techniques; strategic design thinking into creativity in business and innovation to grow business.

หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation
Management (Continuing Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Trading Innovation Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Trading Innovation Management)
3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 78 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ในการจัดสอนกลุ่ม
วิชาฝึกปฏิบัติการเป็นเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง (Work-base Education) ณ ร้านค้าปลีกของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เห็นชอบในประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563
2) คณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการธุรกิจร้านค้า
2. นักการตลาด นักวางแผนด้านการตลาด
3. พนักงานสนับสนุนของธุรกิจการค้าสมัยใหม่
4. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
มุ่งผลิตบัณทิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีทักษะการทางานเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้า
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณทิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดเชิงบริหารในการ
จัดการธุรกิจการค้า
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ
การค้าและพัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสาร มีภาวะความเป็นผู้นา สามารถทางานเป็นทีมและปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใน
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559 และผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
(ต่อเนื่อง) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
2) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมในการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษามีทักษะ ความรู้พื้นฐานในรายวิชาด้านการคานวณและภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาส่งผล
ให้มีปัญหาในการเรียนวิชาใช้ทักษะการคานวณ เช่น ภาษีอากร การเงินธุรกิจ และภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นต้น
2) ปัญหาด้านการปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การแบ่งเวลาการฝึกงานและการเรียนไป
พร้อมกัน และความพร้อมในการฝึกงาน
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จัดโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
2) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต การวางแผนการ
เรียนและการฝึกงาน การติดตามผลการเรียน ผลการฝึกงาน และให้คาแนะนาในการแก้ปัญหาต่างๆ
แก่นักศึกษา
2.5 ระบบการศึกษา
- แบบชั้นเรียน
- การเรียนรู้ภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
และการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริม (E-learning)
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี

3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 78 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
57 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
18 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.1 รายวิชาทฤษฎี
16 หน่วยกิต
2.2 รายวิชาปฏิบัติการ
4 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ
16 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1. ความหมายของรหัสประจาวิชา
ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย เลขอารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6
หลัก นาหน้าชื่อวิชาทุกวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 0 0 X X X
รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 600 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
6
2 X X X X
2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
62 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
0 หมายถึง ไม่แยกสาขา
1 หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
2 หมายถึง สาขาวิชาการตลาด
3 หมายถึง สาขาวิชาการเงิน
4 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5 หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
7 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
3 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกปฎิบัติการ
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
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2. วิชาบังคับก่อน
หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุ
ไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลใน
วิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+, D หรือ S
3. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้ามีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและ
จานวนหน่วยกิตดังต่อไปนี้
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic for Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 จิตสานึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
600201 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
(Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม
(Path of Society)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน

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

(Personality Development)

600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
(Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการดาเนินชีวิต
(Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
(Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology)
600209 ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
(Financial literacy)

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

1.3) กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
(Integrated English )
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
(Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
(Vietnamese in Daily Life)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
(Khmer in Daily Life)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
(Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ
(Information Technology for Documentation and
Presentation)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
600409 ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digital Business)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 57 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
2.1) กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ 6 วิชา รวม 18 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
620004 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
620005 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business English 2)
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620007 การภาษีอากร
(Taxation)
620008 การจัดการการปฏิบัติการ
(Operation Management)
621003 หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
623001 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.2). กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 10 วิชา รวม 20 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
(1) รายวิชาทฤษฎี
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
627101 ความรู้พื้นฐานทางนวัตกรรม
(Foundation of Innovation)
627102 การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
(Quality and Productivity Management)
627103 การคิดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Thinking)
627104 กระบวนการแก้ปัญหา
(Problem Solving Process)
627105 การจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management)
627106 ความรู้พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
(Foundation of Artificial Intelligence)
627107 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า
(Artificial Intelligence for Trading Business)
627108 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Management)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
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(2) รายวิชาปฏิบัติการ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
627109
627110

นวัตกรรมทางธุรกิจ 1
(Business Innovation 1)
นวัตกรรมทางธุรกิจ 2
(Business Innovation 2)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
2(0-4-2)
2(0-4-2)

2.3). กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 1 วิชา จานวน 3 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
627201 การจัดการสินค้าและบริการ
3(3-0-6)
(Product and Services Management)
627202 การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(2-2-5)
(Research and Consumer Behavior Analysis)
627203 การขายเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Sales Strategy)
627204 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Strategy)
627205 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication Strategy)
627206 การจัดการแฟรนไชส์และคู่ค้าทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Franchising and Business Partnership
Management)
627207 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
3(3-0-6)
(Sales Integration in ASEAN Markets)
627208 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Entrepreneurship for Modern Trade Business)
627209 ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(e-Trading Business)
627210 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Big Data Business Analytics)
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2.4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ นักศึกษาต้องศึกษา 4 วิชา จานวน 16 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

627311

การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 1
(Work-based Learning in Innovative Trading
Management 1)
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 2
(Work-based Learning in Innovative Trading
Management 2)
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 3
(Work-based Learning in Innovative Trading
Management 3)
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 4
(Work-based Learning in Innovative Trading
Management 4)

627312

627313

627314

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)

4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)

4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)

4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)

รายวิชาการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 1 – 4 โดยการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จานวน 450 ชั่วโมง
(1 หน่วยกิตเท่ากับ 112.5 ชั่วโมง)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (ต่อเนื่อง)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

6001...
6003....
6004....
621003
627101
627102
627311

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 วิชา
หลักการบัญชี
ความรู้พื้นฐานทางนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 1
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
20 (x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

6002....
6003....
620007
627103
627104
6272.....
627312

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 วิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
การภาษีอากร
การคิดเชิงสร้างสรรค์
กระบวนการแก้ปัญหา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 2
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
20 (x-x-x)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (ต่อเนื่อง)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

620004
623001
627105
627106
627109
……………
627313

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การเงินธุรกิจ
การจัดการนวัตกรรม
ความรู้พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
นวัตกรรมทางธุรกิจ 1
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 3
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
19(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

620005
620008
627107
627108
627110
…………..
627314

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การจัดการการปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
นวัตกรรมทางธุรกิจ 2
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 4
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
19(x-x-x)
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1. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
กาหนดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ และจัดแผนการเรียนเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D
หรือ F
1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้ผู้เรียนในรายวิชา 627311–627314 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 1-4
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความ
ถูกต้อง ความดี และความชั่ว มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งชีวิต พร้อมทั้งมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
วิชาชีพและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีระเบียบ วินัย ตรงต่อ
เวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ ตาม สามารถท างานเป็ นที ม สามารถแก้ไขข้ อขั ดแย้งและล าดั บ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
(5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคลองค์กรและ
สังคม
2) ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์พื้นฐานที่จาเป็นต่อการศึกษาในสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมทั้ง
การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และระบบสารสนเทศ โดยประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาของสาขา
วิชาชีพเฉพาะด้าน
(3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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(6) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
3) ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล จาแนก ประมวลข้อมูลหลักฐานแนวคิดต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการระบุ
และวิเคราะห์ปัญหาได้ สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาที่ศึกษา
และประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางใหม่ๆ
(4) สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานส่วนตนและงานส่วนรวมตามที่ไ ด้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นาและผู้ตาม และสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง ส่วนตัวและส่วนรวม พร้ อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม และให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือผู้ร่วมทีมทางาน
(4) สามารถสื ่ อ สารกั บ กลุ ่ ม คนหลากหลายวิ ช าชี พ และวั ฒ นธรรม ทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ท ั ก ษะการใช้ห ลั ก คณิ ต ศาสตร์ สถิ ต ิ และวิ ธ ี ว ิ เ คราะห์ เ ชิง ปริ มาณ มาวิ เ คราะห์ แปล
ความหมายเพื่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง การพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
นาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกันทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(3) สามารถใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในปัจจุบันในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
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1.2 ช่วงเวลา
จัดให้นักศึกษาเข้าฝึกปฎิบัติการในสถานประกอบการจริงในทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-2
1.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ทุกภาคภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ในการท าโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ มี
ความคิดสร้างสรรค์การนานวัตกรรมมาสร้างโครงงานเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้า โดยกาหนดให้มี
จานวนผู้เข้าร่วมโครงงาน 3-5 คน และมีรายงานที่นักศึกษาต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนด
2.1 คาอธิบายโดยย่อ
627110 นวัตกรรมทางธุรกิจ 2 เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนางาน
ตามกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ ในการสร้างและพัฒนางานให้
สามารถใช้งานได้จริง และนาเสนอโครงงานโดยมีการทางานเป็นกลุ่มภายใต้คาแนะนาของทีมอาจารย์ผู้สอน
2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถทางานเป็นทีมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้า และวิเคราะห์ประเมิน ผล
กระทบจากการใช้นวัตกรรมนั้นต่อบุคคล องค์กรและสังคม
2. สามารถบูรณาการความรู้โดยนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาสร้างนวัตกรรมได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ได้
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
5. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
และสามารถนาเสนอนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2
2.4 จานวนหน่วยกิต
2 (0-4-2) หน่วยกิต
2.5 การเตรียมการ
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางกระดานประกาศข่าวและเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
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2.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากความสมบูรณ์ครบถ้วนและการใช้งานได้จริง ความสามารถในการน าเสนอโครงงาน
ทั้งนี้การประเมินผลจะเป็นการวัดความสามารถแยกเป็นรายบุคคล โดยอยู่ในดุลยพินิจของทีมอาจารย์ผ้สู อน
โดยให้คะแนนตามรูปแบบที่กาหนดโดยสาขาวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
620004 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาศัพท์ สานวน ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่
การกล่าวถึง ประวัติขององค์กร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การวางแผน
ปฎิบัติงาน การฝึกปฎิบัติการต้อนรับและเยี่ยมลูกค้า การเลื่อนและการยกเลิกนัดหมาย การแสดงความคิดเห็น
การสั่งงาน การเชื้อเชิญ ฯลฯ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะการพูด การฟัง การอ่าน
การเขียน รวมทั้งสามารถออกสาเนียงคา วลี ประโยคและบทสนทนาพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
A four-skill introductory course providing basic knowledge level of business concentrating on the interoffice communication using American and International English for a range of business situations which include
visiting a client, Business activities. fixing an appointment, making business plans, demonstrating
opinions and preferences, giving direction, invitations, etc.
620005 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business English 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาศัพท์ สานวน ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาละเทศะ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ การทาตารางเวลาและการนัดหมาย การตรวจสอบความคืบหน้าของงาน กฎข้อบังคับต่างๆ
และการแนะนาขององค์กร การประชุมและการอภิปราย การพูดในที่สารธารณะ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรวมไป
ถึงการคาดการณ์อนาคตขององค์กร ฯลฯ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะ การพูด การ
ฟัง การอ่าน การเขียน รวมทั้งสามารถ ออกสาเนียงคา วลี ประโยค และบทสนทนาที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง
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.
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620007 การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บัง คับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษี
ศุลกากร อากรแสตมป์ ภาษีมรดก ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
Criteria and methods of tax collectible under the Revenue Code in current
enforcement; personal income tax; corporate income tax; withholding income tax; valueadded tax; specific business tax; excise tax; custom duty; stamp duty; inheritance tax; other
taxes concerning business operations.
620008 การจัดการการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operation Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการการผลิตในลักษณะที่เป็นเชิงระบบ หน้าที่และระบบการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต การวางแผนกาลังการผลิต และความต้องการทรัพยากรการผลิต การวางแผนทาเลที่ตั้ง การ
วางแผนผังสถานประกอบการ การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง การจัดการโลจิสติกส์
การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโครงการเพื่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
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
621003 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
(Principles of Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญ ชี แนวความคิดและหลักการของการจัดท าบัญ ชี ต าม
หลักการบัญชีคู่และนาเสนองบการเงินที่สมบูรณ์ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจจาหน่ายสินค้าและ
ให้บริการโดยครอบคลุมด้วยวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
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.
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623001 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจ ด้านการเงินและการจัดการเงิน เครื่องมือทางการเงินและตลาดทุนทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมาย ความสาคัญ ขอบเขต บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน การ
จัดการทรัพยากรทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การวางแผน และการพยากรณ์ทางการเงิน เทคนิคการ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน การตัดสินใจโครงการลงทุน โครงสร้างของเงินทุนและ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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.
625001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(Information Technology for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท และรูปแบบของระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทและวิธีการประมวลผลข้อมูล แนวความคิดในการนาระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานธุรกิจประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
การเข้าถึง การประมวลผลและการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ระบบงานทางธุรกิจ
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถบูรณาการในบทบาทของผู้ประเมิน ผู้ออกแบบระบบ
สารสนเทศ
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
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ
627101 ความรู้พื้นฐานทางนวัตกรรม
2(1-2-3)
(Foundation of Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ที่มาและแนวคิดของนวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม ความสาคัญของนวัตกรรมที่
มีผลต่อชีวิตมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่าง
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษชาติ กระบวนการสร้างนวัตกรรม
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 การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
2(1-2-3)
(Quality and Productivity Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของระบบคุณภาพเละการเพิ่มผลผลิต หลักการและกระบวนการจัดการงานคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิต กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน การนากิจกรรมระบบคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานขององค์การ
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 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2(1-2-3)
(Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ บทบาทของความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ การน าเสนอการ
ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นผลงานด้านนวัตกรรม
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.
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627104 กระบวนการแก้ปัญหา
2(1-2-3)
(Problem Solving Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคในการดาเนินการเก้ปัญหาการทางานด้วยกระบวนการที่เป็น
ระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาโดยฝึกปฏิบัติใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
Principles; methods and techniques in operating problems with systematic processes
from problem analysis; problem solving and prevention by practicing quality group activities.
627105 การจัดการนวัตกรรม
2(1-2-3)
(Innovation Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการจัดการนวัต กรรมอย่างเป็นระบบ การเกิดองค์ความรู ้ไ ปสู่ก ารสร้ างนวัตกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กร การถ่ายโอนนวัตกรมจากภายนอก กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การและการสร้างนวัตกรรม การนานวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการ
พาณิชย์การประเมินความสาเร็จของนวัตกรรม
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 ความรู้พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
2(2-0-4)
(Foundation of Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคนิคการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้การประกอบธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื ่ อ งานธุ ร กิ จ และการจั ด การ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศ ระบบฐานข้ อ มู ล
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (lOT)
เทคโนโลยีของสื่อสังคม เว็บไซต์ การประมวลผลคลาวด์เบื้องต้น เทคโนโลยีอุปกรณ์พกพาและการสื่อสารไร้
สายที่นามาใช้ในการประกอบธุรกิจ
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 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า
2(1-2-3)
(Artificial Intelligence for Trading Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิ ด ค้นปั ญญาประดิ ษฐ์ เทคนิ ค การค้น หา การแทนความรู้ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติโครงข่ายประสาทเทียม สถาปัตยกรรมของระบบผู้เชี่ยวชาญ การโยงและกลไกอุปมาน การ
ประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจและอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาปัญญาประดิษฐ์และ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
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 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
(Intellectual Property Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาในทางศาลและในชั้นอนุญาโตตุลาการ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กฎกระทรวง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์
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 นวัตกรรมทางธุรกิจ 1
2(0-4-2)
(Business Innovation 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างเละพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดาเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจั ดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ
ดาเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
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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 individual or in groups according to
the type of work within the specified period.
627110 นวัตกรรมทางธุรกิจ 2
2(0-4-2)
(Business Innovation 2)
วิชาบังคับก่อน: นวัตกรรมทางธุรกิจ 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างเละพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการการดาเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ
ดาเนินการเป็นกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด (นักศึกษาสามารถจัดทาโครงการ
สร้างเเละหรือพัฒนางานที่ต่อเนื่องจากรายวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ 1 หรื อเป็นโครงการใหม่) และประเมินผล
โครงการในดุลยพินิจของทีมอาจารย์ผู้สอน โดยให้คะแนนตามรูปแบบที่กาหนดโดยสาขาวิชา
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.
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กลุ่มวิชาเอกเลือก
627201 การจัดการสินค้าและบริการ
3(3-0-6)
(Product and Service Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การการจัดการสินค้าและบริการ โดยจัดรูปแบบการจัดการผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดในการ จัดการ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การจัดการประเภทผลิตภัณฑ์การจัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และตรา
สินค้าการจัดการบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การ
จัดการด้านการบริการ แนวคิดในการจัดการด้านราคา การกาหนดราคา และกลยุทธ์การตั้งราคา ตลอดจนทา
การวางแผนบริหารจัดการสินค้าและบริการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และท าการจัดสร้างโมเดลร้านค้า
สมัยใหม่นาเสนอในรูปแบบดิจิทัล
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 การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(2-2-5)
(Research and Consumer Behavior Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิจัยเเละวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า วิเคราะห์ ลักษณะทาง
กายภาพของธุรกิจกับความรู้สึกของลูกค้า วางแผนจัดทาโครงการวิจัย โดยมีการกาหนดโจทย์การวิจัยการ
ออกแบบเครื่องมือทางการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วย โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ และนาเสนอผลการวิจัยตลอดจนการนาผลการวิจัยไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
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.
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627203 การขายเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Sales Strategy)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การขายเชิงกลยุทธ์ผ่านการอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตลาด ลูกค้า และพนักงาน
ขาย การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการขายนาไปสู่การวางแผนการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขัน การสร้างแบบจ าลองกลยุทธ์การขายสินค้าจาก
สถานการณ์จริงในธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมกลยุทธ์การขาย การศึกษาวิเคราะห์ทักษะและขีดความสามารถของพนักงานขาย การสร้างแบบจาลอง
การฝึกและพัฒนาทักษะการขายและการบริการของพนักงาน การวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
ทีมขายจากกรณีศึกษา การสร้างแผนการขายและการประยุกต์ใช้ให้เข้ ากับสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบัติการ
เจรจาต่อรองผ่านการสร้างสถานการณ์จาลอง (role-play) และฝึกการสร้างแรงจูงใจการขายผ่านการสร้าง
รูปแบบของผลตอบแทน เช่น เงินรางวัลการขาย (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 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Strategy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การแบ่งส่วน
ตลาด การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดดิจิทัล
การปฏิ บ ั ต ิ ก ารวางแผนกลยุ ท ธ์ ต ลาดดิ จ ิ ท ั ล กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดด้ ว ยเครื ่ อ งมื อ ค้ น หา( search engine
optimization) การตลาดเชิงเนื้อหา (digital content marketing) การตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile
marketing) และการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ (social media marketing) และกลยุทธ์การช าระเงิ น
ออนไลน์ (e-payment) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (fin tech) สกุลเงินดิจิทัล (bit coin) บล็อกเชน
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(block chain) การประเมินผลความส าเร็จของการตลาดดิจิทัล การจัดท าโครงงาน การออกแบบกลยุทธ์
การตลาดดิจิทัล การนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจริยธรรมในการทาการตลาดดิจิทัล
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 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication Strategy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม การตลาด การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการตลาด
ออนไลน์ การกาหนดงบประมาณสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริม
การตลาดจากกรณีศึกษาจริง
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 การจัดการแฟรนไชส์และคู่ค้าทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Franchising and Business Partnership Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดทาแผนธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ (prototype) และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ทาง
ธุรกิจโดยส ารวจธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน
รวมทั้ง การออกแบบกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจ
แฟรนไชส์ ตลอดจนการจัดทารายงานและการนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Creation of prototype franchising business plan and good relationship with business
partnership by surveying 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.
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627207 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
3(3-0-6)
(Sales Integration in ASEAN Markets)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด องค์ประกอบ ความสาคัญและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทาธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน
การจัดการตลาดการค้าในตลาดอาเซียน กฏหมายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน ความ
ร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน ลักษณะการลงทุนและเงื่อนไขในการทาธุรกิจการค้าในประเทศ
อาเซียน รวมทั้งแนวโน้มที่สาคัญของการค้าในตลาดอาเซียนสาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Entrepreneurship for Modern Trade Business)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความหมายและประเภทของผู้ประกอบการ คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นของผู้ประกอบการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ การพัฒนาและประเมินโอกาส อุปสรรคในการประกอบธุรกิ จ การเสริมสร้างความคิ ด
สร้างสรรค์ แนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์การ การบริหารเงินทุน การบริหาร
การตลาด การจัดรูปแบบ องค์การ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความได้ เปรียบในการแข่ง ขันและการสร้างสมรรถนะในการ
ดาเนินงานที่ยั่งยื่นตลอดจนจริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการค้าสมัยใหม่ และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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.
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627209 ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(e-Trading Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการธุรกิจค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-trading) โดยยึดหลักการความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ รูปแบบและจริยรรรมในการดาเนินธุรกิจของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
การพยากรณ์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการค้ าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การวางเเผนและสร้างธุรกิจจาลอง (prototype) การจัดทารายงานและนาเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Big Data Business Analytics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ท างธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก ความเชื ่ อ มโยง ความสอดคล้ อ ง และ
ความสัมพันธ์ในการค้นคว้าเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หรือ
ธุรกิจต่างๆ แบบ real-time วางเเผนการวิคราะห์และสร้างเเบบจาลองข้อมูลทางธุรกิจด้วยข้ อมูลขนาดใหญ่
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ตลอดจนการนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
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.

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ
627311 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 1
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันกาหนด โดย
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานพื้นฐานส าหรับระดับหัวหน้างาน ในระดับผู้ช่วย
ผู้จัดการแผนกหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย การบริหารกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การ
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บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของร้านและความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการ
ฝึกปฏิบัติงาน และพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามที่
ทางหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานใน
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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.
627312 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 2
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกาหนด
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานสาหรับพื้นฐานสาหรับระดับหัวหน้างานในระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ได้แก่ การบริหารการเงินของร้าน การบริหารผลการดาเนินงาน
ของร้าน การตรวจสอบความมีตัวตนของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานการทางานของร้าน การสื่อสารข้อมูล
กับพนักงานในร้าน การบริหารทีมงานในร้าน และการควบคุมจัดการเอกสารต่างๆ ของร้าน เป็นต้น ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ
โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามที่หน่วยงานฝึกอบรมเละสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงาน
เวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงาน
โดยหัวหน้างานและการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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,
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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.
627313 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 3
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 3)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันกาหนด โดย
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการร้านค้าเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า สาขาจานวนหลาย
สาขาในพื้นที่ความรับผิดชอบ ในตาแหน่งหัวหน้างานเทียบเท่าระดับหัวหน้าแผนกหรือรักษาการผู้จัดการร้าน
ได้ แ ก่ การจั ด การระบบสารสนเทศที ่ เ ชื ่ อ มต่ อ กั บ ระบบส่ ว นกลางและร้ า นสาขาต่ า งๆ การบริ ห ารผล
ประกอบการของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลภายในร้ าน
ได้แก่ การจัดการข้อมูลของพนักงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทางานของพนักงาน เป็นต้น ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ
โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามที่ทางหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการก าหนด ได้แก่
รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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.
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627314 การเรียนรู้ฝีกปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 4
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันกาหนด โดย
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งหัว หน้างาน เทียบเท่าผู้จัดการแผนก
หรือรักษาการผู้จัดการร้าน โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เรียนมาในภาคทฤษฎี และจากการฝึก
ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน มีการทาโครงงานที่กี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ ภายใต้การดูเเล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา การฝึกปฏิบั ติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการ
ประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติง าน ผลการทดสอบ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ
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
sheets, performance test result, evaluation report by an internship supervisor, and a project
summary report by an intern.

หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Business Administration Program in Trading
Innovation Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Trading Innovation
Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Trading Innovation Management)
3. วิชาเอก : 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ในการจัดสอนกลุ่ม
วิชาฝึกปฎิบัติการเป็นเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง (Work-base Education) ณ ร้านค้าปลีกของบริษัท ซีพี
ออลล์ จากัด (มหาชน)
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการธุรกิจร้านค้า
2. นักการตลาด นักวางแผนด้านการตลาด
3. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
7. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
1. รายวิชาในเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดการเรียนการสอนโดย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายวิชากฎหมายธุรกิจ จัดการเรียนการสอนโดยคณะนิติศาสตร์ รายวิชา
อื่นๆ จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาอื่นๆ ภายในคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น
2. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการแก่คณะ/สาขาวิชาอื่น ที่ต้องการลงเป็นรายวิชาเลือกเสรี
3. การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้ง
ประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอื่นที่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและ
ประเมินผลมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาและความสาคัญ
มุ่งผลิตบัณทิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร
มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการท างานเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้า
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณทิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดเชิง บริหารในการ
จัดการธุรกิจการค้า
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ
การค้าและพัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสาร มีภาวะความเป็นผู้นา สามารถทางานเป็นทีมและปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
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4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559 และผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
3. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมในการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.3 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคั บมหา
วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
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3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
33 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.1 รายวิชาทฤษฎี
16 หน่วยกิต
2.2 รายวิชาปฏิบัติการ
4 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ
32 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของรหัสประจาวิชา
ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย เลขอารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลข
อารบิค 6 หลัก นาหน้าชื่อวิชาทุกวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 0 0 X X X
รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 600 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
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4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
6
2 X X X X
2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
62 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
0 หมายถึง ไม่แยกสาขา
1 หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
2 หมายถึง สาขาวิชาการตลาด
3 หมายถึง สาขาวิชาการเงิน
4 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5 หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
7 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
3 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกปฎิบัติการ
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
2) วิชาบังคับก่อน
หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้
ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลใน
วิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+, D หรือ S
3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้ามีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและ
จานวนหน่วยกิตดังต่อไปนี้
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1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

600101 ดนตรีกับชีวิต
(Music and Life)
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม(Man and Value of
Civilization)
600103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต
(Aesthetic for Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)
600106 จิตสานึกสาธารณะ
(Public Minded Spirit)

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

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
600201 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
(Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม
(Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

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

(Personality Development)

600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
(Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการดาเนินชีวิต
(Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
(Sufficiency Economy and Application)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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600208 จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology)
600209 ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
(Financial literacy)

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

3. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษา
อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
(Integrated English )
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
(Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
(Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย
(Thai Language Skills )

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
(Literary Arts for All)

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

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
(Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Life and Environment)
600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
(Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ
(Information Technology for Documentation and
Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
(General Mathematics and Statistics)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
600409 ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digital Business)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 94 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ 11 วิชา รวม 33
หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
620001
620003
620004
620005
621003
620007
620008
622001
623001
624001
625001

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(Principles of Economics)
กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
(Business English 1)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
(Business English 2)
หลักการบัญชี
(Priciples of Accounting)
การภาษีอากร
(Taxation)
การจัดการการปฏิบัติการ
(Operation Management)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
หลักการบริหาร
(Principles of Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(Information Technology for Business)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 10 วิชา รวม 20 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
2.1 รายวิชาทฤษฎี
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
627101
627102
627103
627104
627105
627106
627107
627108

ความรู้พื้นฐานทางนวัตกรรม
(Foundation of Innovation)
การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
(Quality and Productivity Management)
การคิดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Thinking)
กระบวนการแก้ปัญหา
(Problem Solving Process)
การจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management)
ความรู้พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
(Foundation of Artificial Intelligence)
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า
(Artificial Intelligence for Trading Business)
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Management)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

2.2 รายวิชาปฏิบัติการ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
627109
627110

นวัตกรรมทางธุรกิจ 1
(Business Innovation 1)
นวัตกรรมทางธุรกิจ 2
(Business Innovation 2)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

2(0-4-2)
2(0-4-2)
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(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 3 วิชา จานวน 9 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
627201 การจัดการสินค้าและบริการ
(Product and Services Management)
627202 การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
(Research and Consumer Behavior Analysis)
627203 การขายเชิงกลยุทธ์
(Sales Strategy)
627204 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing Strategy)
627205 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication Strategy)
627206 การจัดการแฟรนไชส์และคู่ค้าทางธุรกิจ
(Franchising and Business Partnership
Management)
627207 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
(Sales Integration in ASEAN Markets)
627208 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Entrepreneurship for Modern Trade Business)
627209 ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์
(e-Trading Business)
627210 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
(Big Data Business Analytics)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(4) กลุ่มวิชาฝึกปฎิบัติการ นักศึกษาต้องศึกษา 8 วิชา จานวน 32 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

627301 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 1
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 1)
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27302

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 2
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 2)
627303 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 3
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 3)
627304 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 4
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 4)
627305 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 5
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 5)
627306 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 6
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 6)
627307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 7

4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)

(Work-based Learning in Innovative Trading Management 7)
627308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 8

4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)

(Work-based Learning in Innovative Trading Management 8)
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 1 – 8 โดยการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จานวน 450 ชั่วโมง
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

600201-209
600301-313
620001
622001
625001
627301

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 วิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หลักการตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 1
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

600101-106
600401-409
624001
627101
627102
627302

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 วิชา
หลักการบริหาร
ความรู้พื้นฐานทางนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 2
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
19 (x-x-x)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
17 (x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

600101-106
600301-313
600401-409
627103
627104
627303

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 วิชา
การคิดเชิงสร้างสรรค์
กระบวนการแก้ปัญหา
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 3
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
17(x-x-x)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

600201-209
600301-313
620003
627105
6272…..
627304

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 วิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
กฎหมายธุรกิจ
การจัดการนวัตกรรม
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 4
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

600301-313
620009
621003
627106
6272.....
627305

กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
การจัดการการปฏิบัติการ
หลักการบัญชี
ความรู้พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 5
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

620004
620007
623001
627107
6272.....
627306

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การภาษีอากร
การเงินธุรกิจ
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 6
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
18(x-x-x)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
18(x-x-x)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
18(x-x-x)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

620005
627108
627109
……..…
627307

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
นวัตกรรมทางธุรกิจ 1
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 7
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

627110
……..….
627308

นวัตกรรมทางธุรกิจ 2
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 8
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
3(x-x-x)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
14(x-x-x)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
2(0-4-2)
3(x-x-x)
4 (ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
9(x-x-x)

1. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
กาหนดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ และจัดแผนการเรียนเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D
หรือ F
1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้ผู้เรียนในรายวิชา 627301–627308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 18 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความ
ถูกต้อง ความดี และความชั่ว มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งชีวิต พร้อมทั้งมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
วิชาชีพและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีระเบียบ วินัย
ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
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(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นที ม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดั บ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
(5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคลองค์กรและ
สังคม
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์พื้นฐานที่จาเป็นต่อการศึกษาในสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมทั้ง
การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และระบบสารสนเทศ โดยประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้ งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาของสาขา
วิชาชีพเฉพาะด้าน
(3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(6) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล จาแนก ประมวลข้อมูลหลักฐานแนวคิดต่างๆ เพื่อนามาใช้ใ นการระบุ
และวิเคราะห์ปัญหาได้ สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาที่ศึกษา
และประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางใหม่ๆ
(4) สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานส่วนตนและงานส่วนรวมตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นาและผู้ตาม และสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม และให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
แก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือผู้ร่วมทีมทางาน
(4) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายวิชาชีพและวัฒนธรรม ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาวิเคราะห์
แปลความหมายเพื่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
นาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกันทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(3) สามารถใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในปัจจุบันในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
1.2 ช่วงเวลา
จัดให้นักศึกษาเข้าฝึกปฎิบัติการในสถานประกอบการจริงในทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4
1.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ทุกภาคภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ในการท าโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ มี
ความคิดสร้างสรรค์การนานวัตกรรมมาสร้างโครงงานเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้า โดยกาหนดให้มี
จานวนผู้เข้าร่วมโครงงาน 3-5 คน และมีรายงานที่นักศึกษาต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนด
2.1 คาอธิบายโดยย่อ
627110 นวัตกรรมทางธุรกิจ 2 เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนางาน
ตามกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ ในการสร้างและพัฒนางานให้
สามารถใช้งานได้จริง และนาเสนอโครงงานโดยมีการทางานเป็นกลุ่มภายใต้คาแนะนาของทีมอาจารย์ผู้สอน
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2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถทางานเป็นทีมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้า และวิเคราะห์ประเมินผล
กระทบจากการใช้นวัตกรรมนั้นต่อบุคคล องค์กรและสังคม
2. สามารถบูรณาการความรู้โดยนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาสร้างนวัตกรรมได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ได้
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
5. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
และสามารถนาเสนอนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
2.4 จานวนหน่วยกิต
2 (0-4-2) หน่วยกิต
2.5 การเตรียมการ
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บ
โครงงานทางกระดานประกาศข่าวและเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
2.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากความสมบูรณ์ครบถ้วนและการใช้งานได้จริง ความสามารถในการนาเสนอโครงงาน
ทั้งนี้การประเมินผลจะเป็นการวัดความสามารถแยกเป็นรายบุคคล โดยอยู่ในดุลยพินิจของทีมอาจารย์ผู้สอน
โดยให้คะแนนตามรูปแบบที่กาหนดโดยสาขาวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
627101 ความรู้พื้นฐานทางนวัตกรรม
2(1-2-3)
(Foundation of Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ที่มาและแนวคิดของนวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม ความสาคัญของนวัตกรรมที่
มีผลต่อชีวิตมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ประโยชน์และตัวอย่าง
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษชาติ กระบวนการสร้างนวัตกรรม
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 การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
2(1-2-3)
(Quality and Productivity Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของระบบคุณภาพเละการเพิ่มผลผลิต หลักการและกระบวนการจัดการงานคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิต กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน การนากิจกรรมระบบคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานขององค์การ
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 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2(1-2-3)
(Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ บทบาทของความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ การน าเสนอการ
ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นผลงานด้านนวัตกรรม
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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 กระบวนการแก้ปัญหา
2(1-2-3)
(Problem Solving Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคในการดาเนินการเก้ปัญหาการทางานด้วยกระบวนการที่เป็น
ระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหา โดยฝึกปฏิบัติใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
Principles; methods and techniques in operating problems with systematic processes
from problem analysis; problem solving and prevention by practicing quality group activities.
627105 การจัดการนวัตกรรม
2(1-2-3)
(Innovation Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ การเกิดองค์ความรู้ไ ปสู่การสร้างนวัตกรรม การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กร การถ่ายโอนนวัตกรมจากภายนอก กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การและการสร้ างนวัตกรรม การนานวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการ
พาณิชย์การประเมินความสาเร็จของนวัตกรรม
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 ความรู้พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
(Foundation of Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคนิคการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้การประกอบธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื ่ อ งานธุ ร กิ จ และการจั ด การ การประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบสารสนเทศ ระบบฐานข้ อ มู ล
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)
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เทคโนโลยีของสื่อสังคม เว็บไซต์ การประมวลผลคลาวด์เบื้องต้น เทคโนโลยีอุปกรณ์พกพาและการสื่อสารไร้
สายที่นามาใช้ในการประกอบธุรกิจ
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.
627107 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า
2(1-2-3)
(Artificial Intelligence for Trading Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิ ด ค้นปั ญญาประดิษ ฐ์ เทคนิ ค การค้ นหา การแทนความรู ้ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติโครงข่ายประสาทเทียม สถาปัตยกรรมของระบบผู้เชี่ยวชาญ การโยงและกลไกอุปมาน การ
ประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจและอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาปัญญาประดิษฐ์ และ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
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 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
(Intellectual Property Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาในทางศาลและในชั้นอนุญาโตตุลาการ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กฎกระทรวง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์
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.
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627109 นวัตกรรมทางธุรกิจ 1
2(0-4-2)
(Business Innovation 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างเละพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดาเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ
ดาเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
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 นวัตกรรมทางธุรกิจ 2
2(0-4-2)
(Business Innovation 2)
วิชาบังคับก่อน : นวัตกรรมทางธุรกิจ 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับ สาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างเละพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดาเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ
ดาเนินการเป็นกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด (นักศึกษาสามารถจั ดทาโครงการ
สร้างเเละหรือพัฒนางานที่ต่อเนื่องจากรายวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ 1 หรือเป็นโครงการใหม่) และประเมินผล
โครงการในดุลยพินิจของทีมอาจารย์ผู้สอน โดยให้คะแนนตามรูปแบบที่กาหนดโดยสาขาวิชา
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
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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.

กลุ่มวิชาเอกเลือก
627201 การจัดการสินค้าและบริการ
3(3-0-6)
(Product and Service Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การการจัดการสินค้าและบริการ โดยจัดรูปแบบการจัดการผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดในการ จัดการ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การจัดการประเภทผลิตภัณฑ์การจัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และตรา
สินค้าการจัดการบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ก าร
จัดการด้านการบริการ แนวคิดในการจัดการด้านราคา การกาหนดราคา และกลยุทธ์การตั้งราคา ตลอดจนทา
การวางแผนบริหารจัดการสินค้าและบริการทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว และท าการจัดสร้างโมเดลร้านค้า
สมัยใหม่นาเสนอในรูปแบบดิจิทัล
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 การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(2-2-5)
(Research and Consumer Behavior Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิจัยเเละวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า วิเคราะห์ ลักษณะทาง
กายภาพของธุรกิจกับความรู้สึกของลูกค้า วางแผนจัดทาโครงการวิจัย โดยมีการกาหนดโจทย์การวิจัยการ
ออกแบบเครื่องมือทางการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ และนาเสนอผลการวิจัยตลอดจนการนาผลการวิจัยไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
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
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processing data by using a statistical package; research presentation and implementation of
research results in customer behavior analytic for appropriate marketing strategy planning.
627203 การขายเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Sales Strategy)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การขายเชิงกลยุทธ์ผ่านการอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตลาด ลูกค้า และพนักงาน
ขาย การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการขายนาไปสู่การวางแผนการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขัน การสร้างแบบจ าลองกลยุทธ์ก ารขายสินค้า จาก
สถานการณ์จริงในธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมกลยุทธ์การขาย การศึกษาวิเคราะห์ทักษะและขีดความสามารถของพนักงานขาย การสร้างแบบจาลอง
การฝึกและพัฒนาทักษะการขายและการบริการของพนักงาน การวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
ทีมขายจากกรณีศึกษาการสร้างแผนการขายและการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบัติการเจรจา
ต่อรองผ่านการสร้างสถานการณ์จาลอง (role-play) และฝึกการสร้างแรงจูงใจการขายผ่านการสร้างรูปแบบ
ของผลตอบแทน เช่น เงินรางวัลการขาย (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 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing Strategy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การแบ่ง ส่วน
ตลาด การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดดิจิทัล การ
ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ตลาดดิจิทัลกลยุทธ์การตลาดด้วยเครื่องมือค้นหา(search engine optimization)
การตลาดเชิงเนื้อหา(digital content marketing) การตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่( mobile marketing)และ
การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ (social media marketing) และกลยุทธ์การชาระเงินออนไลน์ (e-payment)
เทคโนโลยี ท ี ่ เ กี ่ย วข้ อ งกั บ การเงิ น (fin tech) สกุ ล เงิ น ดิ จ ิท ั ล (bit coin) บล็ อ กเชน (block chain) การ
ประเมินผลความสาเร็จของการตลาดดิจิทัล การจัดทาโครงงาน การออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การ
นาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจริยธรรมในการทาการตลาดดิจิทัล
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 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication Strategy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม การตลาด การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการตลาด
ออนไลน์ การกาหนดงบประมาณสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การวัดความมีประสิทธิผลของการส่ง เสริม
การตลาดจากกรณีศึกษาจริง
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 การจัดการแฟรนไชส์และคู่ค้าทางธุรกิจ
(Franchising and Business Partnership Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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การจัดทาแผนธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ (prototype) และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค ้า ทาง
ธุรกิจโดยส ารวจธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญ หาการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน
รวมทั้งการออกแบบกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจ แฟรน
ไชส์ ตลอดจนการจัดทารายงานและการนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Creation of prototype franchising business plan and good relationship with business
partnership by surveying 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 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
3(3-0-6)
(Sales Integration in ASEAN Markets)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด องค์ประกอบ ความสาคัญและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทาธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน
การจัดการตลาดการค้าในตลาดอาเซียน กฏหมายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน ความ
ร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน ลักษณะการลงทุนและเงื่อนไขในการทาธุรกิจการค้าในประเทศ
อาเซียน รวมทั้งแนวโน้มที่สาคัญของการค้าในตลาดอาเซียนสาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Entrepreneurship for Modern Trade Business)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความหมายและประเภทของผู้ประกอบการ คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นของผู้ประกอบการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ การพัฒนาและประเมินโอกาส อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ การเสริมสร้างความคิ ด
สร้างสรรค์ แนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์การ การบริหารเงินทุน การบริหาร
การตลาด การจัดรูปแบบ องค์การ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการสร้างสมรรถนะในการ
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ดาเนินงานที่ยั่งยื่นตลอดจนจริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการค้าสมัยใหม่ และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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 ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(e-Trading Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการธุรกิจค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-trading) โดยยึดหลักการความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ รูปแบบและจริยรรรมในการดาเนินธุรกิจของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
การพยากรณ์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การวางเเผนและสร้างธุรกิจจาลอง (prototype) การจัดทารายงานและนาเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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.
672210 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Big Data Business Analytics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ท างธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก ความเชื ่ อ มโยง ความสอดคล้ อ ง และ
ความสัมพันธ์ในการค้นคว้าเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หรือ
ธุรกิจต่างๆ แบบreal-time วางเเผนการวิคราะห์และสร้างเเบบจาลองข้อมูลทางธุรกิจด้วยข้อมูลขนาดใหญ่
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ตลอดจนการนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
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
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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.

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ
627301 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 1
4(ปฏิบัติ 450ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบั น
กาหนด โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานเบื้องต้นในร้านค้าสาหรับระดับพนักงาน
ในส่วนงานแคชเชียร์และงานพื้นฐานทั่วไป เพื่อทาการปรับพื้นฐานเบื้องต้นของการทางาน เช่น การเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการ หลักการจัดวางสินค้าเพื่อการจาหน่าย การตรวจสอบปริมาณสินค้า การรักษา
สุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษาความสะอาดพื้นที่ขายและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน ขั้นตอนการขายสินค้า
เเละบริการที่เครื่องคิดเงิน และความปลอดภัยในการทางาน เป็นต้น ภายใด้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการ
ปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 2
(ปฏิบัติ 450ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 2)
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วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบั น
กาหนด โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในร้านค้าสาหรับระดับพนักงาน ในส่วนที่
เพิ่มเติมจากรายวิชาก่อน เช่น ขั้นตอนการสั่งสินค้าเพื่อการจาหน่าย การตรวจสอบวันหมดอายุและการเสื่อม
ของสินค้า การแก้ไขปัญหาการบริการ เป็นต้น ภายใต้การดูเลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติงานและ
พนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามที่หน่วยงาน
ฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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. 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 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 3
4(ปฏิบัติ 450ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 3)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกาหนด
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในร้านค้าสาหรับระดับพนักงานอาวุโส เช่น การ
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การพยากรณ์การขาย การสั่งซื้อสินค้า การตรวจรับสิน ค้าการควบคุมคุณภาพ
สินค้าและการจัดทาเอกสารและรายงานต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับร้านค้า เป็นต้น ภายใต้การดูเเลของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานเละพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลใน
รูปแบบต่างๆ ตามที่หน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลาการฝึกปฏิบตั ิงาน
ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการ
จัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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
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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 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 4
4 (ปฏิบัติ 450ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันก าหนด
โดยนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานส าหรับระดับพนักงานอาวุโสเช่น การบริหาร
ยอดขาย การรักษามาตรฐานการบริการ การบริหารสินค้าคงคลั ง และการบริหารทรัพยากรภายในร้าน เป็น
ต้นภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถาน
ประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ทางหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการ
กาหนดได้เก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติง าน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผล
ประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน
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.

627305 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 5 และ
4(ปฏิบัติ 450ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 5) และ
627311 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 1 (สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง)
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(Work-based Learning in Innovative Trading Management 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันก าหนด
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานพื้นฐานสาหรับระดับหัวหน้างาน ในระดับผู้ช่วย
ผู้จัดการแผนกหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย การบริหารกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การ
บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของร้านและความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายของธุรกิจการค้าสมัยใหม่เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการ
ฝึกปฏิบัติงาน และพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่างๆตามที่
ทางหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานใน
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 6 และ
4(ปฏิบัติ 450ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 2)
627312 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 2 (สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกาหนด
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานสาหรับพื้นฐานสาหรับระดับหัวหน้างานในระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เช่น การบริหารการเงินของร้าน การบริหารผลการดาเนินงานของ
ร้าน การตรวจสอบความมีตัวตนของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานการทางานของร้าน การสื่อสารข้อมูลกับ
พนักงานในร้าน การบริหารทีมงานในร้าน และการควบคุมจัดการเอกสารต่างๆ ของร้าน เป็นต้น ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมี
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การประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามที่หน่วยงานฝึกอบรมเละสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลาใน
การฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติง าน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดย
หัวหน้างานและการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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.
627307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 7
(ปฏิบัติ 450ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 7) และ
627313 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 3 (สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 3)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันกาหนด โดย
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการร้านค้าเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า สาขาจานวนหลาย
สาขาในพื้นที่ความรับผิดชอบ ในตาแหน่งหัวหน้างานเทียบเท่าระดับหัวหน้าแผนกหรือรัก ษาการผู้จัดการร้าน
เช่นการจัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่างๆ การบริหารผลประกอบการ
ของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลภายในร้าน เช่น การจัดการ
ข้อมูลของพนักงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท างานของพนั กงาน เป็นต้น ภายใต้การดูแ ลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการ
ประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามที่ทางหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลา
ในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิ บัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดย
หัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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
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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 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 8
4(ปฏิบัติ 450 ชั่วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 8) และ
627314 การเรียนรู้ฝีกปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 4 (สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง)
(Work-based Learning in Innovative Trading Management 4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่สถาบันกาหนด โดย
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งหัวหน้างาน เทียบเท่าผู้จัดการแผนก
หรือรักษาการผู้จัดการร้าน โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เรียนมาในภาคทฤษฎี และจากการฝึก
ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน มีการทาโครงงานที่กี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ ภายใต้การดูเเล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึก ปฏิ บั ติงานและพนักงานพี่ เลี ้ยงหรือ ครู ฝึก ในสถานประกอบการ โดยมีการ
ประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติง าน ผลการทดสอบ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ
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
sheets, performance test result, evaluation report by an internship supervisor, and a project
summary report by an intern.
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หมายเหตุ คาอธิบายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่ว หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Acc.
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2565
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7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. พนักงานบัญชี/พนักงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
3. ผู้ออกแบบและวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
4. นักบัญชีต้นทุน
5. นักบัญชีบริหาร
6. นักวิชาการด้านการบัญชี
7. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
8.1 รายวิชาในเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดการเรียนการสอนโดย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายวิชากฎหมายธุรกิจ จัดการเรียนการสอนโดยคณะนิติศาสตร์ รายวิชา
อื่นๆ จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาอื่นๆ ภายในคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
การจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น
8.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพือ่ ให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการแก่คณะ/สาขาวิชาอื่น ที่ต้องการลงเป็นรายวิชาเลือกเสรี
8.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้ง
ประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอื่นที่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและ
ประเมินผลมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
สื่อสารเพื่อนาประกอบวิชาชีพบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และพัฒนาความรู้
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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2. ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่ง พัฒนาบุคลากรทางการบัญ ชีระดับ
ปริญญาตรีให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยออกแบบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างนักบัญชียุคใหม่
(Smart Accountant) ที ่ ม ี ท ั ก ษะด้ า นการวางแผน วิ เ คราะห์ วางระบบ พั ฒ นางานตรวจสอบทางบัญ ชี
ตลอดจนเป็นผู้ให้ปรึกษาทีมี่ประสิทธิภาพแก่ผู้บริหารขององค์กรได้ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของสังคมและชุมชน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพบัญชีและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ (International Education Standards for Professional Accountants : IES)
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีนาไปใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อผลิตบั ณฑิ ต ที่ม ีก ารพัฒนาความรู้ตนเองและปรั บตัวให้ เข้ ากับ สภาพแวดล้อ ม สัง คม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี (ทั้งนี้ถ้ามีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จะมีการกาหนดระยะเวลาศึกษา 8 สัปดาห์และ
จานวนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) : เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
- ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559 และผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาและสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
3) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จะต้องเข้าทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน เช่น TOEFL IELTS CU-TEP TU-GET HSK ตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย
4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
2.3 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และแบบทางไกลทางอินเตอร์เนต เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้าม มหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบัง คับมหา
วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
3. หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลั ก สู ต รไม่ น ้ อ ยกว่ า 129 หน่ ว ยกิ ต การออกแบบ
โครงสร้างหลักสูตรได้ยึดตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทางการบัญชี (IES) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ให้บัณฑิต
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีทักษะ ความรู้ ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 12 หน่วยกิต ดังนี้
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
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3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
93
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
45
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
39
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
9
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของรหัสประจาวิชา ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย 7
อักขระ ตาแหน่งที่ 1-6 เป็นเลขอารบิค 6 หลัก ตาแหน่งที่ 7 เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ T แทนหลักสูตร
นานาชาติ ในทุกวิชา ในหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่งที่
หลัก

1
แสน
X

2
หมื่น
X

3
พัน
X

4
ร้อย
X

5
สิบ
X

6
หน่วย
X

7
หลักสูตรนานาชาติ
T

1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6

0

0

X

X

X

T

1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 600 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
6

3

X

X

X

X

T

2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
63 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
0 หมายถึง ไม่แยกสาขา
1 หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
2 หมายถึง สาขาวิชาการตลาด
3 หมายถึง สาขาวิชาการเงิน
4 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5 หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
2) วิชาบังคับก่อน หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนใน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการ
ประเมินผลในวิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+, D หรือ S
3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและ
จานวนหน่วยกิตดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
600101T
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102T
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
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600103T
600104T
600105T
600106T

ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
(Philosophy, Religion and Value of Life)
สุนทรียภาพของชีวิต
(Aesthetic for Life)
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)
จิตสานึกสาธารณะ
(Public Minded Spirit)

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

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
600201T
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202T
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203T
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204T
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205T
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization )
600206T
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
600207T
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
600208T
จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
600209T
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial literacy)
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1.3 กลุ่มวิชาภาษา จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิ ชาที่ เป็นภาษาอัง กฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรี ย น
รายวิชาในกลุ่มภาษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
600301T
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302T
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600303T
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English )
600304T
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305T
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306T
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307T
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308T
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309T
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310T
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600313T
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
600401T
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
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600402T
600403T
600404T
600405T

600406T
600407T
600408T
600409T

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
(Science and Technology for Modern Life)
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Life and Environment)
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
(Modern Information Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ
(Information Technology for Documentation and
Presentation)
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
(General Mathematics and Statistics)
คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digital Business)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 93 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ 15 วิชา รวม 45 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
630001T
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
630002T
630003T
630004T

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(Quantitative Analysis in Business)
กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
(Business English 1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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630005T
630006T
630007T
630009T
630010T
631001T
631002T
632001T
633001T
634001T
635001T

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
(Business English 2)
สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)
การภาษีอากร
(Taxation)
ธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business)
การจัดการกลยุทธ์
(Strategic Management)
การบัญชีขั้นต้น 1
(Principles of Accounting 1)
การบัญชีขั้นต้น 2
(Principles of Accounting 2)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
หลักการบริหาร
(Principles of Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(Information Technology for Business)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 13 วิชา รวม 39 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
631101T
การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 1)
631102T
การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 2)
631103T
การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
(Cost Accounting)
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631104T
631105T
631106T
631107T
631108T
631109T
631110T
631111T
631112T
631113T

การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Management Accounting)
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน*
(Internal Auditing and Internal Control)
การสอบบัญชี
(Auditing)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี*
(Accounting Information System)
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน*
(Financial Report and Statement Analysis)
การบัญชีภาษีอากร
(Tax Accounting)
การบัญชีขั้นสูง 1
(Advanced Accounting 1)
การบัญชีขั้นสูง 2
(Advanced Accounting 2)
สัมมนาการบัญชีการเงิน
(Seminar in Financial Accounting)
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี*
(Accounting Software Applications)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หมายเหตุ* รายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
(หลักสูตรนานาชาติ) มีทักษะ ความรู้ ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานด้านบัญชี
และงานด้านบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 3 วิชา จานวน 9 หน่วยกิต เลือกศึกษา
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
631201T
การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
(Specialized Accounting)
631202T
การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Accounting)
631203T
การวางแผนและควบคุมกาไร
3(3-0-6)
(Profit Planning and Control)
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631204T
631205T
631206T
631207T
631208T
631209T
631210T
631211T
631212T
631213T

การวางแผนภาษี
3(3-0-6)
(Taxes Planning)
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Management Accounting)
การบัญชีภาษีอากรระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Tax Accounting)
สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Seminar in Managerial Accounting)
สัมมนาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Auditing)
สัมมนาการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Seminar in Internal Audit and Internal Control)
สัมมนาการภาษีอากร
3(3-0-6)
(Seminar in Taxation)
การจัดการฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Management)
การวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Research)
การฝึกหัดงานทางการบัญชี
3(0-270ชม.-0) *
(Accounting Internship)

หมายเหตุ* เป็นจานวนชั่วโมงฝึกหัดงานในสถานประกอบการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

1057

แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
6002....T
6003….T
6004….T
631001T
632001T
634001T

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การบัญชีขั้นต้น 1
หลักการตลาด
หลักการบริหาร
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 (x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
60010......T
60020…..T
6003…….T
630001T
630003T
631002T

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีขั้นต้น 2
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(XX-X-XX)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
6001….T
6003….T
6004….T
630002T
630007T
631101T

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
การภาษีอากร
การบัญชีขั้นกลาง 1
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

6003….T
633001T
635001T
631102T
631103T
………T

กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การเงินธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีต้นทุน
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18(xx-x-xx)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
630006T
631104T
631105T
631109T
6312…..T

ชื่อวิชา
สถิติธุรกิจ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
การบัญชีภาษีอากร
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
15(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
630004T
630009T
631106T
631107T
6312….T

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การสอบบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15(x-x-x)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
630005T
631108T
631110T
6312….T
………..T

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีขั้นสูง 1
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
630010T
631111T
631112T
631113T

ชื่อวิชา
การจัดการกลยุทธ์
การบัญชีขั้นสูง 2
สัมมนาการบัญชีการเงิน
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
12(x-x-x)

1061

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
มีรายวิชา 631210 การฝึกงานทางการบัญชี และอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิต (0-.ชม 270-0)3
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชานี้ได้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงระดับคะแนน A, B+, B,
C+, C, D+, D หรือ F

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนในรายวิชา 631210 การฝึกงานทางการบัญชี มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
- มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
- สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสืบค้นข้อมูล จ าแนก ประมวลข้อมูลหลักฐาน แนวคิดต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาได้ สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและด้านอื่นๆที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นาและผู้ตาม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างดี
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่
เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกันทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
3. การจัดเวลาและตารางสอน
กรณีฝึกงานในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 7 สัปดาห์)
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
630001T เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค
อุปสงค์และอุปทาน โครงสร้างและการกาหนดราคาในตลาดแข่ง ขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค และหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจ เงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบาย
การคลังและการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์ มหภาคต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจ
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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยใน การตัดสินใจ
การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบของ
มาร์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การจาลองสถานการณ์ การนาโปรแกรมสาเร็จรู ปมาใช้
ประมวลผลลัพธ์
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.
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630003T กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด บริษัทมหาชน
หลักกฎหมายนิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจ สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์ –เช่าซื้อ สัญญา
กู้ยืมเงินและหลักการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ สัญญาตัวแทน สัญ ญาตั๋วเงิน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญา
เพื่อระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตราสารทุนและตราสารหนี้ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุกิจ
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 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาศัพท์ สานวน ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่
การกล่าวถึงประวัติขององค์กร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การวางแผนปฏิบัติงาน
การฝึกปฏิบัติการต้อนรับและเยี่ยมลูกค้า การเลื่อนและการยกเลิกนัดหมาย การแสดง ความคิดเห็น การสั่งงาน
การเชื้อเชิญฯลฯ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
รวมทั้งสามารถออกสาเนียงคา วลี ประโยคและบทสนทนาพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
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.
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630005T ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
(5-2-2)3
(Business English (2
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาศัพท์ สานวน ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาละเทศะ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ การทาตารางเวลาและการนัดหมาย การตรวจสอบความคืบหน้าของงาน กฎข้อบังคับต่างๆ
และการแนะนาขององค์กร การประชุมและการอภิปราย การพูดในที่สารธารณะ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรวมไป
ถึงการคาดการณ์อนาคตขององค์กร ฯลฯ โดยเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะ การพูด การฟัง
การอ่าน การเขียน รวมทั้งสามารถ ออกสาเนียงคา วลี ประโยค และบทสนทนาที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง
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 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ โดยศึกษาการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
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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630007T การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษี
ศุลกากร อากรแสตมป์ ภาษีมรดก ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
Criteria and methods of tax collectible under the Revenue Code in current
enforcement; personal income tax; corporate income tax; withholding income tax; valueadded tax; specific business tax; excise tax; custom duty; stamp duty; inheritance tax; other
taxes concerning business operations.
630009T ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะสาคัญของโลกาภิวัฒน์ บทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกและเขตการค้าเสรี ทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศ บทบาทของวัฒนธรรมในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ กระบวนการบริหารการจั ดการธุรกิจระหว่ างประเทศในด้ า น
การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้ามวัฒนธรรม วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
โลกที่ผลต่อการค้าและการเงินระหว่างปรเทศ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
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.
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630010T การจัดการกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ
กาหนดกลยุทธ์ขององค์กร เครื่องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
กาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผลกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้าง
องค์กรและการปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งจรรยาบรรณของผู้บริหารในการ
จัดการกลยุทธ์
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 การบัญชีขั้นต้น 1
3(2-2-5)
(Principles of Accounting 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พัฒนาการทางวิชาชีพบัญชี แนวความคิดทางการบัญ ชี ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
บัญ ชี ประโยชน์ของข้อ มู ล ทางการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรั บการรายงานทางการเงิน กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หลักการและวิธีการบั นทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดทางบทดลอง การจัดทากระดาษทาการและงบการเงิน
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.
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631002T การบัญชีขั้นต้น 2
3(2-2-5)
(Principles of Accounting 2)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631001T การบัญชีขั้นต้น 1
Prerequisite : 631001 Principles of Accounting 1
การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ การบัญ ชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชี
ส าหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ สินค้า ตั๋วเงินรับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ และหลักการระบบใบสาคัญ
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 หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย ความสาคัญ กระบวนการทางการตลาด แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ บทบาท และ
ผลกระทบที่สาคัญของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสม
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและกระบวนการบริหารตลาดเบื้องต้น ตลอดจน
จริยธรรมของนักการตลาด
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 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจ ด้านการเงินและการจัดการเงิน เครื่องมือทางการเงินและตลาดทุน ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมาย ความสาคัญ ขอบเขต บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน การ
จัดการทรัพยากรทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การวางแผน และการพยากรณ์ทางการเงิน เทคนิค การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน การตัดสินใจโครงการลงทุน โครงสร้างของเงินทุนและ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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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 หลักการบริหาร
3(3-0-6)
(Principles of Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการทางการบริหาร กระบวนการทางการบริหาร วัฒนธรรมองค์การและสภาวะ
แวดล้อมภายนอก ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ
การนา และการควบคุม ศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้นา การสื่อสาร และการบริหาร
ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง
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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Information Technology for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท และรูปแบบของระบบสารสนเทศในองค์การ
ธุรกิจ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทและวิธีการประมวลผลข้อมูล แนวความคิดใน การนาระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานธุรกิจปรเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ การเข้าถึง
การประมวลผลและการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ระบบงานทางธุรกิจ และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถบูรณาการในบทบาทของผู้ประเมิน ผู้ออกแบบระบบสารสนเทศ
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
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ
631101T การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 1)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631002T การบัญชีขั้นต้น 2
Prerequisite : 631002T Principles of Accounting 2
แนวคิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ ประกอบด้วย ความหมาย การจาแนก
ประเภท การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตัดรายการ การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสินทรัพ ย์ ใน
งบแสดงฐานะการเงินการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ วิธีการคานวณค่าเสื่อ มราคา
ค่าตัดจาหน่ายและค่าสูญสิ้น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์และการด้อยค่าของสินทรัพย์
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 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 2)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631002T การบัญชีขั้นต้น 2
Prerequisite : 631002T Principles of Accounting 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย ความหมาย การจาแนก
ประเภท การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตัดรายการ การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะ
การเงิน การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การแบ่ง
ผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการ และการชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัท
จากัดและบริษัทมหาชนจากัด การคานวณกาไรต่อหุ้น และการจัดทางบกระแสเงินสด
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.
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631103T การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
(Cost Accounting)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631002T การบัญชีขั้นต้น 2
Prerequisite : 631002T Principles of Accounting 2
บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ศัพท์และความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้
บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่ง
ทา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การปันส่วนค่าใช้ จ่ายการผลิต วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของ
เสีย การสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ การบัญชี
ต้นทุนกิจกรรม
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.
631104T การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
(Management Accounting)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631103T การบัญชีต้นทุน
Prerequisite: 631103T Cost Accounting
แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน การบัญชีเพื่อการจัดการ การคานวณต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร การวิเคราะห์ต้นทุน การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
การตัดสินใจในการวางแผนและควบคุม การดาเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่ แน่นอน
การกาหนดราคาสินค้า ราคาโอน และ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์
การจ่ายลงทุน การจัดทางบประมาณ การนาเสนอข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริหาร
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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631105T การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน*
3(3-0-6)
(Internal Auditing and Internal Control)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631101T การบัญชีขั้นกลาง 1
และ วิชา 631102T การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisite : 631101T Intermediate Accounting 1
and 631102T Intermediate Accounting 2
วิวัฒนาการ แนวคิดของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มาตรฐานของวิช าชี พ
ตรวจสอบภายใน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน การกากับดูแลกิจการที่ดี
การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายใน เทคนิค ขั้นตอนการการตรวจสอบภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายใน การรายงานและ
ติดตามผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง การบริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริต การนา
คอมพิวเตอร์มาช่วยในงานตรวจสอบ เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญ ชีที่ใช คอมพิวเตอร และการใช
โปรแกรมสาเร็จรูปในการตรวจสอบ
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 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Auditing)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631101T การบัญชีขั้นกลาง 1
และวิชา 631102T การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisite : 631101T Intermediate Accounting 1
and 631102T Intermediate Accounting 2
กรอบแนวคิดการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญ ชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบั ญ ชี
ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีและบริการอื่นในการให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ การทุจริตและข้อผิดพลาด
การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญ ชี แ ละความมีส าระส าคัญ การประเมินความเสี ่ ย ง
หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี
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กระดาษทาการ และรายงานการสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่ าใช้จ่าย
แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และบริการอื่นของผู้สอบบัญชี
Auditing conceptual framework, auditing standards ; role and responsibility of
auditors; law and professional acts; professinal 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, owners’ equity, revenues , expenses;
guidelines for computerized auditing; quality audit and relevant services.
631107 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี *
3(2-2-5)
(Accounting Information System)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 635001T เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ
และวิชา 631002T การบัญชีขั้นต้น 2
Prerequisite : 635001T Information Technology for Business
and 631002T Principles of Accounting 2
องค์ประกอบของระบบบัญชี ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศ หลักการ
จัดทาเอกสารธุรกิจ การควบคุมภายในเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ประเภทของเอกสาร ทางเดินเอกสารและสารสนเทศ
ทางการบัญชี ระบบย่อยต่างๆ ในวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิตสินค้า วงจรการลงทุนและวงจร
การจัดหาเงิน และการรายงานทางการเงิน การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานต่างๆ ในระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีรวมทั้งศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
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.
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631108T รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน *
3(3-0-6)
(Financial Report and Statement Analysis)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 633001T การเงินธุรกิจ,วิชา 63110T1 การบัญชีขั้นกลาง 1
และวิชา 631102T การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisite : 633001T Business Finance, 631101T Intermediate Accounting 1
and 631102T Intermediate Accounting 2
การรับรู้ การวัดมูลค่า การตัดรายการ การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์และหนี้ สินใน
รายงานทางการเงินตามกรอบแนวคิดสาหรับรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วิธีการ
และเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน และข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สาคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการใช้นโยบายการบัญชีที่ต่างกัน ปัญหาและข้อจากัดของงบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินโดยเน้นกรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง ประเมินมูลค่าธุรกิจ รวมทั้งวิธีการประเมินมูลค่า
ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจลงทุนโดยประยุกต์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์
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.
631109T การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Accounting)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631002T การบัญชีขั้นต้น 2 และวิชา 630007T การภาษีอากร
Prerequisite : 631002T Principles of Accounting 2 and 630007T Taxation
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักบัญชีและการภาษีอากร
การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรสุทธิทางการบัญชีเป็น
กาไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีและแบบแสดงรายการภาษี ประเด็น
ปัญหาทางภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร การบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี และความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษี ความรับผิดชอบและ
จริยธรรมในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
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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 การบัญชีขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Accounting 1)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631101T การบัญชีขั้นกลาง 1
และวิชา 631102T การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisite : 631101T Intermediate Accounting 1
and 631102T Intermediate Accounting 2
รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า การบัญชีธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ การบัญชีสาหรั บ
สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด การบัญชี
สาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทั้ง ใน
และต่างประเทศ การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ 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 การบัญชีขั้นสูง 2
3(2-2-5)
(Advanced Accounting 2)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631101T การบัญชีขั้นกลาง 1
และวิชา 631102T การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisite : 631101T Intermediate Accounting 1
and 631102T Intermediate Accounting 2
การบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจ การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม การบัญชีสาหรับเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย การจัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้าการบัญชี กองทุน
และกิจการไม่หวังผลกาไร
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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.
631112T สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
(Seminar in Financial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631101T การบัญชีขั้นกลาง 1
และวิชา 631102T การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisite : 631101T Intermediate Accounting 1
and 631102T Intermediate Accounting 2
อภิปรายและการวิเคราะห์แนวทางการน ากรอบแนวคิดส าหรับรายงานทางการเงินและและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจซึ่งเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ตลอดจนปัญหาด้านการ
บัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี *
3(2-2-5)
(Accounting Software Applications)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 635001T เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
Prerequisite : 635001 Information Technology for Business
หลักการและแนวคิดในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้กับงานบัญชี การเลือกและนาโปรแกรม
สาเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกิจการในกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อ การ
ขาย การรับจ่ายเงิน บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ การควบคุมบัญชีสินค้าคงคลัง รวมถึงการจัดทาและวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน การประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการ
บัญชีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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
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กลุ่มวิชาเอกเลือก
631201T การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
(Specialized Accounting)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631101T การบัญชีขั้นกลาง 1
และวิชา 631102T การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisite : 631101T Intermediate Accounting 1
and 631102T Intermediate Accounting 2
หลักการและรูปแบบของการบัญชีสาหรับกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยการจัดทา
บัญชี งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล สาหรับกิจการต่างๆ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจการส่งออกและนาเข้า
โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีมรดก และทรัสตี การบัญชีของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
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 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Accounting)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631101T การบัญชีขั้นกลาง 1
และวิชา 631102T การบัญชีขั้นกลาง 2
Prerequisite : 631101T Intermediate Accounting 1
and 631102T Intermediate Accounting 2
ระบบบัญชีในธุรกิจระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญ ชีและวิธีการทางการบัญชี ของ
ประเทศต่าง ๆ การลดความแตกต่างทางการบัญชี งบการเงินระหว่างประเทศ การจัดทารายงานและวิเคราะห์
งบการเงิน ราคาโอนและภาษีระหว่างประเทศ บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
คณะกรรมการมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคม และนโยบายของรัฐบาลมีผลต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการจัดทางบการเงิน
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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631203T การวางแผนและควบคุมกาไร
3(3-0-6)
(Profit Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631103T การบัญชีต้นทุน
Prerequisite : 631103T Cost Accounting
บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการวางแผนและควบคุมกาไร การประเมินผลองค์กรประเภท
ต่างๆ การวางแผนกลยุทธ์ การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การกาหนดดัชนีวัดผลการดาเนินงาน และการรายงานเพื่อ การควบคุมและการ
บริหาร
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 การวางแผนภาษี
3(3-0-6)
(Taxes Planning)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 630007T การภาษีอากร
Prerequisite : 630007 Taxation
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อให้
การเสียภาษีเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามประมวลรัษฎากร ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี
เชิ ง กลยุ ท ธ์ การเลี ่ ย งภาษี และการหนี ภ าษี นโยบายบั ญ ชี ท ี ่ ม ี ผ ลต่ อ การวางแผนและประหยั ด ภาษีใน
สถานการณ์ต่างๆ ขององค์กรธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากร ภาษี
อากรต่างประเทศ และอนุสัญญาภาษีซ้อน
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.
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631205T การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Management Accounting)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631103T การบัญชีต้นทุน
Prerequisite : 631103T Cost Accounting
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมด้านต่างๆ กระบวนการและ
เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทา วิเคราะห์และการรายงานข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทารายงานข้อมูลการจัด สิ่งแวดล้อมเสนอต่อ
ผู้บริหาร การจัดทารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเสนอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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 management information reports submitted to executives;
preparation of sustainable development reports submitted to stakeholders.
631206T การบัญชีภาษีอากรระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Tax Accounting)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 630007T การภาษีอากร
Prerequisite : 630007T Taxation
การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจระหว่างประเทศ การทาธุรกรรมซื้อขายระหว่างประเทศ การตั้งราคา
โอนระหว่างประเทศ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายระหว่าง
ประเทศ ภาษีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภาษีศุลกากร อนุสัญญาภาษีซ้ อน สิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาษีอากรสาหรับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การภาษีอากร
สาหรับการรวมธุรกิจระหว่างประเทศ การภาษีอากรสาหรับการจัดตั้งธุรกิจระหว่างประเทศ
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
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3(3-0-6)
631207T สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ
(Seminar in Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631104T การบัญชีเพื่อการจัดการ
Prerequisite : 631104T Management Accounting
อภิปราย วิเคราะห์ บทบาททางการบัญชีเพื่อการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และ
นาเสนอประเด็นสาคัญทางบัญชีเพื่อการจัดการตามสภาพปัจจุบัน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์
การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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 สัมมนาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Auditing)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631106T การสอบบัญชี
Prerequisite : 631106T Auditing
หลักการและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบที่จะนามาปรับใช้ การเขียน
รายงานของผู้สอบบัญชี โดยใช้กรณีศึกษา มาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี
Principles and problems in auditing; audit techniques for potential adjustment; the
auditor’s report in practice case studies; auditing standards and professional ethics.
631209T สัมมนาการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Seminar in Internal Audit and Internal Control)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631105T การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Prerequisite : 631105T Internal Auditing and Internal Control
อภิปราย วิเคราะห์ และนาเสนอประเด็นสาคัญในการตรวจสอบภายใน การกากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานการการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กระบวนการเข้าสู่วิชาชีพ จรรยาบรรณผู้ประกอบ
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยเน้นการใช้บทความและกรณีศึกษา
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 สัมมนาการภาษีอากร
3(3-0-6)
(Seminar in Taxation)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 630007T การภาษีอากร
Prerequisite : 630007T Taxation
อภิปรายวิเคราะห์และนาเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยเน้นประเด็นสาคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
Discussion, analysis and brainstorming of interesting issues on personal income tax,
corporate income tax, value-added tax, specific business tax, withholding income tax with upto-date issues.
631211T การจัดการฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631107T ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Prerequisite : 631107 Accounting Information System
ความรู้เบื้องต้นเกี ่ย วกั บ ฐานข้อ มู ล โครงสร้าง ส่วนประกอบ ชนิดของข้อมู ล การเชื่อ มโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นไปตามระบบและวิธีการทางบัญชี ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบบ
การจัดการฐานข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล
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 การวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Research)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 630006T สถิติธุรกิจ
Prerequisite : 630006T Business Statistics
ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัย การทาวิจัยในรูปแบบต่างๆ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของ
งานวิจัย เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทางานวิจัย เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย การเสนอโครงร่างการ
วิจัย การนาเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี
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.
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631213T การฝึกหัดงานทางการบัญชี
3(0-270 ชม.-0)
(Accounting Internship)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ฝึกทักษะในการทางานด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญ ชี
เพื่อให้สามารถน าหลัก การ ทฤษฎีประยุกต์กับการปฏิบ ัติ ง านจริง ในองค์กรต่างๆ โดยมีบุคคลที่องค์ ก ร
มอบหมายทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฎิบัติงาน การกาหนดงานเพื่อประเมินผล
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.

หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่คาอธิบายรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
1.รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing
(Intermational Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

1083

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เห็นชอบในประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563
3. คณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2563
4. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2552
ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักการตลาด
2. นักขาย
3. นักประชาสัมพันธ์
4. นักวิจัยการตลาด
5. นักวางแผนการตลาด
6. นักวิชาการด้านการตลาด
7. ผู้ประกอบการ
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลขที่ 19/1 ถ.เพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
11. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
11.1 รายวิชาในเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดการเรียนการสอนโดย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายวิชากฎหมายธุรกิจ จัดการเรียนการสอนโดยคณะนิติศาสตร์ รายวิชาอื่นๆ
จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาอื่นๆ ภายในคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น
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11.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการแก่คณะ/สาขาวิชาอื่น ที่ต้องการลงเป็นรายวิชาเลือกเสรี
11.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้ง
ประสานงานกับคณะหรือสาขาวิชาอื่นที่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและ
ประเมินผลมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะทางการตลาด
สามารถแก้ปัญหาและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการตลาด ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2. ความสาคัญของหลักสูตร
มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ ที่มีจรรยาบรรณ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทางการตลาด
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ
ในอนาคต

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติใน
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี (ทั้งนี้ถ้ามี การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนจะมีการกาหนดระยะเวลาศึกษา 8 สัปดาห์
และจานวนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนกันยายน ถึง เดือนมกราคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) : เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
- ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรนานาชาติ) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาและสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
3) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จะต้องเข้าทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนตามประกาศของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีน เช่น
TOEFL IELTS CU-TEP TU-GET HSK ตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย
4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่น ๆ (ระบุ) แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นสื่อเสริม
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2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้าม มหาวิทยาลัย
มีการเทีย บโอนหน่วยกิ ต รายวิชา และการลงทะเบี ยนข้ ามมหาวิ ทยาลั ย เป็นไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
90
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
45
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
12
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของรหัสประจาวิชา ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย 7
อักขระ ตาแหน่งที่ 1-6 เป็นเลขอารบิค 6 หลัก ตาแหน่งที่ 7 เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ T แทนหลักสูตร
นานาชาติ ในทุกวิชา ในหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่งที่
หลัก

1
แสน
X

2
หมื่น
X

3
พัน
X

4
ร้อย
X

5
สิบ
X

6
หน่วย
X

7
หลักสูตรนานาชาติ
T

1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6

0

0

X

X

X

T
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1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 600 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
6

3

X

X

X

X

T

2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
63 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
0 หมายถึง ไม่แยกสาขา
1 หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
2 หมายถึง สาขาวิชาการตลาด
3 หมายถึง สาขาวิชาการเงิน
4 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5 หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
2) วิชาบังคับก่อน
หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลในวิชา
บังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S
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3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและ
จานวนหน่วยกิตดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
600101T
600102T
600103T
600104T
600105T
600106T

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic for Life)
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
จิตสานึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
600201T
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202T
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203T
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
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600204T
600205T
600206T
600207T
600208T
600209T

ความสง่าแห่งตน
(Personality Development)
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
(Citizenship and Globalization)
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
(Law for Living)
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
(Sufficiency Economy and Application)
จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology)
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
(Financial literacy)

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

1.3 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาใน
กลุ่มภาษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
600301T
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302T
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600303T
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600304T
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305T
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306T
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307T
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
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600308T
600309T
600310T
600313T

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
(Vietnamese in Daily Life)
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
(Burmese in Daily Life)
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
(Khmer in Daily Life)
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
(Literary Arts for All)

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

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
600401T
600402T
600403T
600404T
600405T

600406T
600407T
600408T
600409T

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ 3(2-2-5)
(Information Technology for Documentation and
Presentation)
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 90 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ 15 วิชา รวม 45 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
630001T
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
630002T
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
630003T
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
630004T
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
630005T
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business English 2)
630006T
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
630007T
การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
630008T
การจัดการการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operation Management)
630009T
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business)
630010T
การจัดการกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
631003T
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
(Principles of Accounting)
632001T
หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
633001T
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
634001T
หลักการบริหาร
3(3-0-6)
(Principles of Management)
635001T
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุกริจ
3(3-0-6)
(Information Technology for Business)
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2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 11 วิชา รวม 33 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
632101T
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
632102T
การจัดการผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Product Management)
632103T
การจัดการราคา
3(3-0-6)
(Price Management)
632104T
การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Marketing Channel and Physical Distribution
Management)
632105T
การจัดการส่งเสริมการตลาด
3(3-0-6)
(Promotion Management)
632106T
การจัดการงานขาย
3(3-0-6)
(Sales Management)
632107T
การวิจัยการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Research)
632108T
กลยุทธ์การตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Strategy)
632109T
การวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Planning)
632110T
การตลาดระดับโลก
3(3-0-6)
(Global Marketing)
632111T
สัมมนาการตลาด
3(3-0-6)
(Seminar in Marketing)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต
จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
632201T
การจัดการแบรนด์
3(3-0-6)
(Brand Management)
632202T
การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)
(Retailing Management)
632203T
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
632204T
การขายโดยบุคคล
3(3-0-6)
(Personal Selling)
632205T
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing information System)
632206T
การตลาดบริการ
3(3-0-6)
(Service Marketing)
632207T
การจัดการการตลาดธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Marketing Management)
632208T
การตลาดสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
(Marketing of Agricultural Product)
632209T
การตลาดสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Marketing for Entrepreneurship)
632210T
การตลาดการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Tourism Marketing)
632211T
การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

6001…..T
6002…..T
6004…..T
630001T
632001T
634001T

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หลักการตลาด
หลักการบริหาร
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
6001….T
6002…..T
6003…..T
631003T
632101T
632102T

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
หลักการบัญชี
พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการผลิตภัณฑ์
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(X-X-X)

1095

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

6003....T
6004….T
630003T
630007T
632103T
632104T

กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
กฏหมายธุรกิจ
การภาษีอากร
การจัดการราคา
การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า

รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
6003…..T
630006T
630009T
633001T
632105T
632106T

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
สถิติธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การเงินธุรกิจ
การจัดการส่งเสริมการตลาด
การจัดการงานขาย
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(X-X-X)
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
6003....T
630002T
635001T
632108T
632110T
6322....T

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาด
การตลาดระดับโลก
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
630004T
630008T
632107T
632109T
6322....T
.……..….T

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การจัดการการปฎิบัติการ
การวิจัยการตลาด
การวางแผนการตลาด
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
18(X-X-X)
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
630005T
630011T
6322…..T

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การจัดการกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(8-2-17)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
632111T
6322.....T
…….…....T

ชื่อวิชา
สัมมนาการตลาด
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
9(X-X-X)
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
630001T เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค
อุปสงค์และอุปทาน โครงสร้างและการกาหนดราคาในตลาดแข่ง ขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค และหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจ เงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบาย
การคลังและการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์ มหภาคต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจ
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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยใน การตัดสินใจ
การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบของ
มาร์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การจาลองสถานการณ์ การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้
ประมวลผลลัพธ์
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.
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630003T กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด บริษัทมหาชน
หลักกฎหมายนิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจ สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์ –เช่าซื้อ สัญญา
กู้ยืมเงินและหลักการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ สัญญาตัวแทน สั ญญาตั๋วเงิน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญา
เพื่อระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตราสารทุนและตราสารหนี้ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุกิจ
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 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาศัพท์ สานวน ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่
การกล่าวถึง ประวัติขององค์กร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การวางแผน
ปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติการต้อนรับและเยี่ยมลูกค้า การเลื่อนและการยกเลิกนัดหมาย การแสดง ความคิดเห็น
การสั่งงาน การเชื้อเชิญ ฯลฯ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะการพูด การฟัง การอ่าน
การเขียน รวมทั้งสามารถออกสาเนียงคา วลี ประโยคและบทสนทนาพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
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.
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630005T ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

(5-2-2)3

(Business English (2
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาศัพท์ สานวน ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาละเทศะ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ การทาตารางเวลาและการนัดหมาย การตรวจสอบความคืบหน้าของงาน กฎข้อบังคับต่างๆ
และการแนะนาขององค์กร การประชุมและการอภิปราย การพูดในที่สารธารณะ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรวมไป
ถึงการคาดการณ์อนาคตขององค์กร ฯลฯ โดยเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะ การพูด การฟัง
การอ่าน การเขียน รวมทั้งสามารถ ออกสาเนียงคา วลี ประโยค และบทสนทนาที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง
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 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

(Business Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิ เ คราะห์ ปัญหาทางธุ รกิจ ในเชิง สถิติ โดยศึ ก ษาการวั ด แนวโน้ ม เข้ า สู่ ส่ว นกลาง การวั ด
การกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
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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630007T การภาษีอากร

3(3-0-6)

(Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษี
ศุลกากร อากรแสตมป์ ภาษีมรดก ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
Criteria and methods of tax collectible under the Revenue Code in current
enforcement; personal income tax; corporate income tax; withholding income tax; valueadded tax; specific business tax; excise tax; custom duty; stamp duty; inheritance tax; other
taxes concerning business operations.
630008T การจัดการการปฏิบัติการ

3(3-0-6)

(Operation Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดการการผลิตในลักษณะที่เป็นเชิงระบบ หน้าที่และระบบการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต การวางแผนกาลังการผลิต และความต้องการทรัพยากรการผลิต การวางแผนทาเลที่ตั้ง
การวางแผนผังสถานประกอบการ การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง การจัดการโลจิสติกส์
การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโครงการเพื่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
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.
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630009T ธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

(International Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะสาคัญของโลกาภิวัฒน์ บทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกและเขตการค้าเสรี ทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศ บทบาทของวัฒนธรรมในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ กระบวนการบริหารการจั ดการธุรกิจระหว่ างประเทศในด้ า น
การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้ามวัฒนธรรม วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
โลกที่ผลต่อการค้าและการเงินระหว่างปรเทศ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
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 การจัดการกลยุทธ์

3(3-0-6)

(Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่ อ การ
กาหนดกลยุทธ์ขององค์กร เครื่องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
กาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผลกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้าง
องค์กรและการปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งจรรยาบรรณของผู้บริหารในการ
จัดการกลยุทธ์
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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 หลักการบัญชี

3(2-2-5)

(Principles of Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและหลักการของการจัดท าบัญ ชีตาม
หลักการบัญชีคู่ และนาเสนองบการเงินที่สมบูรณ์ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ของธุรกิจจาหน่ายสินค้า
และให้บริการโดยครอบคลุมด้วยวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
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 valueadded tax.
632001T หลักการตลาด

3(3-0-6)

(Principles of Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย ความสาคัญ กระบวนการทางการตลาด แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ บทบาท และ
ผลกระทบที่สาคัญของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสม
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและกระบวนการบริหารตลาดเบื้องต้น ตลอดจน
จริยธรรมของนักการตลาด
Marketing definition and importance; marketing process; new marketing concepts;
roles and significant effects of marketing to economics, social, and environment; consumer
behavior; marketing mix; market segmentation; market targeting and basic marketing
management process; marketing ethics
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633001T การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

(Business Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจ ด้านการเงินและการจัดการเงิน เครื่องมือทางการเงินและตลาดทุน ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมาย ความสาคัญ ขอบเขต บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน การ
จัดการทรัพยากรทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การวางแผน และการพยากรณ์ทางการเงิน เทคนิค การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน การตัดสินใจโครงการลงทุน โครงสร้างของเงินทุนและ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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 หลักการบริหาร

3(3-0-6)

(Principles of Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการทางการบริหาร กระบวนการทางการบริหาร วัฒนธรรมองค์การและสภาวะ
แวดล้อมภายนอก ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ
การนา และการควบคุม ศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้นา การสื่อสาร และการบริ หาร
ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง
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.
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635001T เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ

3(3-0-6)

(Information Technology for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท และรูปแบบของระบบสารสนเทศในองค์การ
ธุรกิจ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทและวิธีการประมวลผลข้อมูล แนวความคิดใน การนา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานธุรกิจปรเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บ การเข้าถึง การประมวลผลและการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ระบบงาน
ทางธุรกิจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถบูรณาการในบทบาทของผู้ประเมิน ผู้ออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
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
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
632101T พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการจั ด การ
การตลาด แบบจ าลองวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยภายในและภายนอกตัว บุ ค คลที ่มี อิท ธิพ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อและการใช้สินค้าในแง่ของจิตวิทยา
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐศาสตร์
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 การจัดการผลิตภัณฑ์

3(3-0-6)

(Product Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสาคัญของผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์และฉลาก ความสาคัญของตราผลิตภัณฑ์ และการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ในแต่ละขั้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่
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 การจัดการราคา

3(3-0-6)

(Price Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความส าคั ญ ของราคา ปั จ จั ย ที ่ ต ้ อ งพิ จ ารณาในการตั ้ ง ราคา การก าหนด
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการกาหนดราคา วิธีการกาหนดราคาโดยใช้เกณฑ์ต้นทุน อุปสงค์ และการแข่งขัน
นโยบายการตั้งราคา กลยุทธ์การตั้งราคา
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
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632104T การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า

3(3-0-6)

(Marketing Channel and Physical Distribution Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะโครงสร้างรูปแบบของช่องทางการตลาด บทบาทหน้าที่และการพัฒนาช่องทางการตลาด
สถาบันการตลาด การจัดการความขัดแย้งในช่องทางการตลาด การเลือกช่องทางและคนกลาง การกระตุ้นและ
ส่งเสริมคนกลาง การประเมินผล การควบคุมช่องทางการตลาดตลอดจนปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆที่มี ผล
ต่อการจัดการช่องทางการตลาด กระบวนการกระจายสินค้า โลจิสติกส์ รูปแบบการขนส่ง การจัดการ
คลังสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุนในการกระจายสินค้า
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 การจัดการส่งเสริมการตลาด

3(3-0-6)

(Promotion Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสาคัญของการส่งเสริมการตลาด กระบวนการสื่อสารการตลาด แนวความคิด
ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตัดสินใจด้านส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา
การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคลและการตลาดทางตรง การกาหนดงบประมาณ
และการวัดผลการส่งเสริมการตลาด
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
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632106T การจัดการงานขาย

3(3-0-6)

(Sales Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการจัดการงานขาย และจรรยาบรรณในการจัดการงานขาย การวางแผนการใช้ความพยายาม
ของทีมงานขาย การจัดรูปแบบทีมงานขาย การบริหารเวลา เขตการขาย โควตาการขาย การสรรหาและ
ฝึกอบรมทีมงานขาย การอานวยการทีมงานขาย การจูงใจพนักงานขาย การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การให้คาปรึกษาแก่พนักงานขาย การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
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 การวิจัยการตลาด

3(3-0-6)

(Marketing Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
บทบาทความสาคัญ ความหมาย การเขียนข้อเสนอโครงการการวิจัยกระบวนการวิจัยการตลาด
การกาหนดปัญหาในการทาวิจัยการตลาด การกาหนดแหล่งที่มาของข้อมูล การออกแบบงานวิจัย การกาหนด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูล การรายงาน
ผลการวิจัยการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจทางการตลาด
Marketing research role, importance, and definition; marketing process researchproject 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
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632108T กลยุทธ์การตลาด

3(3-0-6)

(Marketing Strategy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการบริหารการตลาดเพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพการณ์ทางการตลาด
หรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การกาหนดตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการสื ่อ สาร
การตลาด ในการศึกษาจะใช้กรณีศึกษาหรือการอภิปรายเป็นหลัก
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 การวางแผนการตลาด

3(3-0-6)

(Marketing Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด
ศึกษาลักษณะ ความสาคัญ และรายละเอียดของกระบวนการจัดการด้านต่าง ๆ ในการวางแผนเพื่อให้ธุรกิจ
สามารถประสบความส าเร็จทางการตลาด ในสถานการณ์ทางการตลาดที่ เปลี่ยนแปลง ในการศึกษาจะใช้
กรณีศึกษาและการอภิปรายเป็นหลัก
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.
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632110T การตลาดระดับโลก

3(3-0-6)

(Global Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดของการเข้าสู่การตลาดโลก สภาพแวดล้อมทางการตลาดโลก ทั้งภายในธุรกิจและภายนอก
ธุรกิจ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดโลก การแบ่งส่วนตลาด การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาดในตลาดโลก
Global market entry concepts; internal and external business environment of global
market; market entry strategy; market segmentation; product, price, and place decision making,
promotion in international market
632111T สัมมนาการตลาด

3(3-0-6)

(Seminar in Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปัญหาทางการตลาดของกิจการในหลากหลายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยชี้แนะให้
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ด้านการตลาดที่เคยศึกษามาแล้ว ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาและสรุปบทเรียน ศึกษากล
ยุทธ์การตลาดที่นักการตลาดเคยนามาใช้กับองค์กรจนประสบความสาเร็จ การเตรียมความพร้อ มสู่การเป็น
นักการตลาดที่มีคุณภาพ ผ่านกรณีศึกษา บทความทางการตลาด การอภิปรายทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
หนังสืออ่านนอกเวลาและการนาเสนอรายงาน
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.
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กลุ่มวิชาเอกเลือก
632201T การจัดการแบรนด์

3(3-0-6)

(Brand Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิวัฒนาการของแบรนด์ การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่งแบรนด์ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
การบูรณาการแบรนด์กับส่วนประสมการตลาด การประเมินค่าแบรนด์ ประเด็นปัญหาในการจัดการแบรนด์
และการแก้ไข จรรยาบรรณในการสร้างแบรนด์
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 การจัดการการค้าปลีก

3(3-0-6)

(Retailing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะและหน้าที่ของการค้าปลีก การจัดการการค้าปลีกและการสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ประเภทของการค้าปลีก การเลือกทาเลที่ตั้ง การออกแบบร้านค้าปลีก การจัดองค์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการเลือกสรรสินค้า การจัดการสินค้าคงเหลือ การตั้งราคา การส่งเสริมการสื่อสาร
การตลาดและการให้บริการลูกค้า
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
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632203T การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

3(3-0-6)

(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
บทบาท ความสาคัญ แนวคิด และการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการห่วงโซ่
อุปทาน อุปทานและการจัดการวัสดุ การประมวลคาสั่งซื้อกับโลจิสติกส์ บรรจุภัณฑ์ รูปแบบและการออกแบบ
การขนส่ ง การขนส่ งทางทะเล การจั ด การคลั ง สินค้ า การบริการโลจิ ส ติกส์ โลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่างประเทศ
การพัฒนาองค์กรโลจิสติกส์
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
632204T การขายโดยบุคคล

3(3-0-6)

(Personal Selling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสาคัญ และบทบาทหน้าที่ของการขายโดยบุคคล ต่อความสาเร็จทางการตลาดประเภทของ
งานขาย ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการขาย พฤติกรรมและเหตุจูงใจซื้อของผู้มุ่งหวัง คุณสมบัติของ
พนักงานขาย กระบวนการขายโดยบุคคล การขายสินค้าอุตสาหกรรม การขายสินค้าอุปโภคบริโภค การขาย
บริการ การบริหารเวลา จรรยาบรรณของพนักงานขาย
Importance, roles, and functions of personal selling for successful market turn-over;
fundamentals of selling; prospects’ behavior and buying motives; sales representative
characteristics; personal selling process; selling industrial goods; selling consumer goods;
service selling; time management; ethics in selling
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632205T ระบบสารสนเทศทางการตลาด

3(3-0-6)

(Marketing Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดของระบบสารสนเทศที่มีต่อการจัดการทางการตลาด การจัดทาโครงสร้างของคลังข้อมูล
ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลทางการตลาด การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูล
ทางการตลาดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจทางการตลาด
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 การตลาดบริการ

3(3-0-6)

(Service Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย ลักษณะเฉพาะและความส าคัญ ของการบริการ การก าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมาย
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การวางตาแหน่ง การบริการ การพัฒนาการบริการใหม่ การสร้าง
ความแตกต่าง และการสร้างตราผลิตภัณฑ์บริการ คุณภาพการบริการ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
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
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632207T การจัดการการตลาดธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดองค์การการตลาดธุรกิจ การแบ่ง ส่วนตลาดผลิตภัณฑ์ธุรกิจ การวางแผนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การจัดจาหน่ายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การบริการลูกค้า การควบคุมและ
แนวโน้มการตลาดผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
Organizing business marketing; business product segmentation; products plans and
development; pricing, distribution, promotion, customer service; business product marketing
control and trend.
632208T การตลาดสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
(Marketing of Agricultural Product)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย และความสาคัญของการตลาดสินค้าเกษตร การจาแนกประเภทสินค้าเกษตร ตลาด
เป้าหมายและพฤติกรรมการซื้อ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าเกษตร สภาพแวดล้อมของการตลาดสินค้า
เกษตร บทบาทของภาครัฐในการตลาดสินค้าเกษตร ส่วนประสมการตลาดสาหรับสินค้าเกษตร ตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้า
Definition and importance of agricultural product marketing; agricultural products
classification; target market and buying behavior; related organization of agricultural product
market; agricultural product market environment; public sectors role in agricultural product
market; marketing mix of agricultural product market; agricultural futures exchange
632209T การตลาดสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Marketing for Entrepreneur)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่ งใหม่เพื่อ
การประกอบธุรกิจของตนเอง ปัญหา และอุปสรรคของการทาธุรกิจใหม่โดยเน้นธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์แนวคิดของการประกอบธุรกิจ
มาปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารการตลาด ในการศึกษาจะใช้กรณีศึกษาหรือการอภิปรายเป็นหลัก
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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 การตลาดการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Tourism Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวความคิด ความสาคัญ และบทบาทของการตลาดการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจาแนกประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด
การจัดการการตลาดการท่องเที่ยว กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว
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 การตลาดดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตลาดดิจิทัล วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดพฤติกรรม
ผู้บริโภค กระบวนการธุรกรรมตลาดดิจิทัล การกาหนดตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล จริยธรรม
ธุรกรรม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับธุรกรรมดิจิทัล ในการศึกษาจะใช้กรณีศึกษาหรือการอภิปราย
เป็นหลัก
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.
หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่คาอธิบายรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
: 25301111100208
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Finance
(International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การเงิน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Finance)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Finance)
3. วิชาเอก

: การเงิน

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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2. ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เห็นชอบในประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563
4. คณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2563
5. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้ทางการเงินโดยตรงและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในลักษณะการเข้าทางานกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน หรือการประกอบอาชีพอิสระ
ดังต่อไปนี้
กลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
-เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
-เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
-เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน
กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
-เจ้าหน้าที่ให้บริการทางการเงิน
-เจ้าหน้าที่ด้านสินเชื่อ
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
-เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน
กลุ่มหลักทรัพย์และกองทุนรวม
-เจ้าหน้าที่ด้านซื้อขายหลักทรัพย์
-เจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์
-เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน
กลุ่มประกันภัย
-เจ้าหน้าที่ด้านวางแผนความมั่นคงทางการเงินส่วนบุคคล
-เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน
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9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชา อื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้มีรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ที่มีการบริหารจัดการโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะการวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจทางการเงินและประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและทางการเงิน ในปัจจุบันและ
อนาคตได้ ตลอดจนมีจริยธรรมในประกอบวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีการปรับปรุงโดยจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจทั้งด้านการเปิดเสรีทางการค้า
รองรับการลงทุนจากต่างชาติ และเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้ด้านการเงิน การปรับปรุงหลักสูตรจึงได้มีการ
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการและเป็นบุคลกรที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศและสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางการเงินสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานทางการเงิน
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื ่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี ท ั ก ษะการวิ เ คราะห์ วางแผน และแก้ ป ั ญ หาทางการเงิ น ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพการเงิน การใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางการเงินและมีการพัฒนาทักษะความรู้
อย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับม หาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี (ทั้งนี้ถ้ามี การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนจะมีการก าหนดระยะเวลาศึกษา 8 สัปดาห์และ
จานวนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกันยายน – เดือนมกราคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาและสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จะต้องเข้าทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนตามประกาศของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีน เช่น
TOEFL IELTS CU-TEP TU-GET HSK ตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย
4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ทักษะด้านต่างๆ
ที่จาเป็นในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2.4 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นสื่อเสริม
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2.5 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 90
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
48 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาในหลักสูตร
1. ความหมายของรหัสประจาวิชา
ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย 7 อักขระ ตาแหน่งที่ 1-6
เป็นเลขอารบิค 6 หลัก ตาแหน่งที่ 7 เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ T แทนหลักสูตรนานาชาติ ในทุกวิชา
ในหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่งที่ 1
2
3
4
5
6
7
หลัก
แสน หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย หลักสูตรนานาชาติ
X
X
X
X
X
X
T
1) รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 0 0 X X X T
1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 600 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
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2.1 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ
6 3 X X X X T
2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
3 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
0 หมายถึง ไม่แยกสาขา
1 หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
2 หมายถึง สาขาวิชาการตลาด
3 หมายถึง สาขาวิชาการเงิน
4 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5 หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
2. วิชาบังคับก่อน
หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้
ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลใน
วิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S
3. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและ
จานวนหน่วยกิตดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
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รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

600101T ดนตรีกับชีวิต
(Music and Life)
600102T มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
(Man and Value of Civilization)
600103T ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104T สุนทรียภาพของชีวิต
(Aesthetic for Life)
600105T มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)
600106T จิตสานึกสาธารณะ
(Public Minded Spirit)

รหัสวิชา
600201T
600202T
600203T
600204T

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)

600205T ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
(Citizenship and Globalization)
600206T กฎหมายในการดาเนินชีวิต
(Law for Living)
600207T เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
(Sufficiency Economy and Application)

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

1123

600208T จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
600209T ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial literacy)
3. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาอีกไม่น้อยก่ว่า
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
600301T ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600303T ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600304T การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305T ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306T ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307T ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308T ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309T ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310T ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600313T วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

600401T คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
(Computer and Applications Benefits for
Everyday Life)
600402T วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
(Science and Technology for Modern Life)
600403T ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Life and Environmen)
600404T การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
(Modern Information Management)
600405T เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ
(Information Technology for Documentation and
Presentation)
600406T คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
(General Mathematics and Statistics)
600407T คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
600408T สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
600409T ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digital Business)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 90 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนธุรกิจ 16 วิชา รวม 48
หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
630002T การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
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630003T กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
630004T ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
(Business English 1)
630005T ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
(Business English 2)
630006T สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)
630007T การภาษีอากร
(Taxation)
630008T การจัดการการปฏิบัติการ
(Operation Management)
630010T การจัดการกลยุทธ์
(Strategic Management)
631003T หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
631004T การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
(Cost Management for Decision Making)
632001T หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
633001T การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
633002T เศรษฐศาสตร์จุลภาค
(Microeconomics)
633003T เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomics)
634001T หลักการบริหาร
(Principles of Management)
635001T เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(Information Technology for Business)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกบังคับ 10 วิชา รวม 30 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
633101T การบริหารความมั่งคั่ง
3(3-0-6)
(Wealth Management)
633102T ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน **
3(3-0-6)
(Financial Markets and Financial Institutions)
633103T การบริหารสินเชื่อ **
3(3-0-6)
(Credit Management)
633104T การลงทุนยุคใหม่ **
3(3-0-6)
(Modern Investments)
633105T การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Feasibility Study)
633106T การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Financial Management)
633107T การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Management)
633108T การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Risk Management)
633109T สัมมนาทางการเงิน **
3(3-0-6)
(Seminar in Finance)
633110T การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3(2-2-5)
(Computer Application for Finance)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเอกเลือก 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต
จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

633201T การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
(Risk Management and Insurance)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
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633202T การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี้
(Equity and Fixed Income Analysis)
633203T การวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน
(Financial Derivatives Analysis)
633204T หลักการบริหารสถาบันการเงิน
(Financial Institution Management)
633205T เทคโนโลยีทางการเงิน *
(Financial Technology)
633206T การเงินระหว่างประเทศขั้นสูง *
(Advanced International Finance)
633207T การบริหารกองทุนรวม
(Fund Management)
633208T การวาณิชธนกิจ
(Investment Banking)
633209T การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการเงิน **
(Independent Studies in Finance)
633210T การวิเคราะหรายงานทางการเงิน *
(Financial Statement and Reporting Analysis)
623211T การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน
(Financial Professional Training)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
* รายวิชาที่เปิดเพิ่ม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-200 ชม.)

หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท ี่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

6001.…T
6002….T
6004.…T
633002T
632001T
634001T

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
หลักการตลาด
หลักการบริหาร
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(X-X-X)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
6001….T
6002.…T
6003.…T
630003T
631003T
633003T

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
กฎหมายธุรกิจ
หลักการบัญชี
เศรษฐศาสตร์มหภาค
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(17-2-35)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
6003.…T
6004.…T
630002T
630007T
633001T
635001T

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา)
3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
การภาษีอากร
3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
รวม
18(18-0-36)
ชื่อวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
6003.…T
630006T
630008T
631004T
633101T
633102T

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
สถิติธุรกิจ
การจัดการการปฏิบัติการ
การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
การบริหารความมั่งคั่ง
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
6003.…T
633103T
633104T
633105T
6332.….T
.....…….T

รหัส
630004T
633106T
633107T
6332….T
6332….T
………….T

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
3(3-0-6)
การบริหารสินเชื่อ
3(3-0-6)
การลงทุนยุคใหม่
3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
3(x-x-x)
รวม
18(x-x-x)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)
3(x-x-x)
รวม
18(x-x-x)
ชื่อวิชา
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

630005T
630010T
633108T
633110T

รหัส

633109T
6332.....T

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การจัดการกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

สัมมนาทางการเงิน
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
12(10-4-22)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

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

1.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
เนื่องจากสถานประกอบการณ์ต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ
ทางานจริงดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 633211การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน และอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F
1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษาทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจน
มีความเข้าใจในหลักการความจาเป็นในการเรียนรู้ ทฤษฏีมากยิ่งขึ้น มีดังนี้
1) มีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ และเข้า
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
2) สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3) มีความรู้และความเข้าใจด้านทฤษฎีและสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาชีพอการเงิน
4) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการเงินและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
1.2 ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
1.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กรณีฝึกงานชั้นปีที่ 4 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย ไม่มี
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
630002T การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัว
แบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การจ าลองสถานการณ์ การน าโปร แกรม
สาเร็จรูปมาใช้ประมวลผลลัพธ์
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 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด บริษัทมหาชน
หลักกฎหมายนิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจ สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์–เช่าซื้อ สัญญา
กู้ยืมเงินและหลักการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ สัญญาตัวแทน สัญญาตั๋วเงิน สัญญาจ้างแรงงาน สั ญญาเพื่อ
ระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตราสารทุนและตราสารหนี้ กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุกิจ
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 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาศัพท์ สานวน ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจที่หลากหลาย ได้ แก่
การกล่าวถึงประวัติขององค์กร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การวางแผน
ปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติการต้อนรับและเยี่ยมลูกค้า การเลื่อนและการยกเลิกนัดหมาย การแสดงความคิดเห็น
การสั่งงาน การเชื้อเชิญ ฯลฯ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะการพูด การฟัง การอ่าน
การเขียน รวมทั้งสามารถออกสาเนียงคา วลี ประโยคและบทสนทนาพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
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 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business English 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาศัพท์ ส านวน ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาละเทศะ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ การทาตารางเวลาและการนัดหมาย การตรวจสอบความคืบหน้าของงาน กฎข้อบังคับต่างๆ
และการแนะนาขององค์กร การประชุมและการอภิปราย การพูดในที่สารธารณะ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรวมไปถึง
การคาดการณ์อนาคตขององค์กร ฯลฯ โดยเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะ การพูด การฟัง
การอ่าน การเขียน รวมทั้งสามารถ ออกสาเนียงคา วลี ประโยค และบทสนทนาที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง
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.
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630006T สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ โดยศึกษาการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
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)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษี
ศุลกากร อากรแสตมป์ ภาษีมรดก ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
Criteria and methods of tax collectible under the Revenue Code in current
enforcement; personal income tax; corporate income tax; withholding income tax; valueadded tax; specific business tax; excise tax; custom duty; stamp duty; inheritance tax; other
taxes concerning business operations.
630008T การจัดการการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operation Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดการการผลิตในลักษณะที่เป็นเชิงระบบ หน้าที่และระบบการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต การวางแผนกาลังการผลิต และความต้องการทรัพยากรการผลิต การวางแผนทาเลที่ตั้ง
การวางแผนผังสถานประกอบการ การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง การจัดการโลจิ
สติกส์ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโครงการเพื่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
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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 การจัดการกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการกาหนด
กลยุทธ์ขององค์กร เครื่องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบั ติและการติดตามประเมินผลกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งจรรยาบรรณของผู้บริหารในการจัดการกลยุทธ์
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 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
(Principles of Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและหลักการของการจัดทาบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู่ และนาเสนองบการเงินที่สมบูรณ์ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ของธุรกิจจาหน่ายสินค้า
และให้บริการโดยครอบคลุมด้วยวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
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 valueadded tax.
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631004T การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
3(2-2-5)
(Cost Management for Decision Making)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 631003T หลักการบัญชี
Prerequisite : Taken course 631003T Principles of Accounting
แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน การคิดต้นทุน และการจัดทางบกาไรขาดทุนตามระบบต้นทุนรวม ระบบ
ต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณกาไร ผลของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่าง ๆ
ต่อการวิเคราะห์ต้นทุน แนวคิดเบื้องต้นที่ใช้ในการตัดสินใจ การจัดทางบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม
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 หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายความสาคัญ กระบวนการทางการตลาด แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ บทบาท และ
ผลกระทบที่สาคัญของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทาง
การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและกระบวนการบริหารตลาดเบื้องต้น ตลอดจนจริยธรรม
ของนักการตลาด
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 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจ ด้านการเงินและการจัดการเงิน เครื่องมือทางการเงินและตลาดทุนทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมาย ความสาคัญ ขอบเขต บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน การจัดการ
ทรัพยากรทางการเงิน การจัดหาเงินทุน การวางแผน และการพยากรณ์ทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์
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รายงานทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน การตัดสินใจโครงการลงทุน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
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.
633002T เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
(Microeconomics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ความพึงพอใจของผู้บริโภคการเลือกบริโภคภายใต้
ข้อจากัดของงบประมาณ ที่มาของเส้นอุปสงค์ ตัวแปรที่กาหนดอุปสงค์และ การเปลี่ยน แปลงของอุปสงค์ ค่า
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต ที่มาของเส้นอุปทาน และค่าความยืดหยุ่นของ
อุปทาน ดุลยภาพของตลาดโครงสร้างตลาดและการกาหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ
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 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
(Macroeconomics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน รายจ่ายของ
รัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร อุปสงค์และ
อุปทานของเงิน นโยบายการเงิน เงินเฟ้อและเงินฝืด บทบาทของรัฐบาล นโยบายการคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Principles of economics for national income, consumption, saving, investment,
government expenditure, international trade, change in national income, finance and banking,
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money supply and demand, monetary policy, inflation and deflation; roles of government on
fiscal policy, international trade and economic development.
634001T หลักการบริหาร
3(3-0-6)
(Principles of Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการทางการบริหาร กระบวนการทางการบริหาร วัฒนธรรมองค์การและสภาวะ
แวดล้อมภายนอก ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การ
นา และการควบคุม ศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้นา การสื่อสาร และการบริหารภายใต้
ภาวะการเปลี่ยนแปลง
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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Information Technology for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท และรูปแบบของระบบสารสนเทศในองค์การ
ธุรกิจ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทและวิธีการประมวลผลข้อมูล แนวความคิดในการนา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานธุรกิจประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บ การเข้าถึง การประมวลผลและการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ ระบบงาน
ทางธุรกิจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถบูรณาการในบทบาทของผู้ประเมิน ผู้ออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
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.
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ
633101T การบริหารความมั่งคั่ง
3(3-0-6)
(Wealth Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่ง เครื่องมือพื้นฐานทางการเงินส าหรับการวางแผน
การเงิน การรวบรวมข้อมูลและเป้าหมายการเงินของบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนการบริโภค เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่อง การจัดท า
แผนการเงินเบื้องต้น แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกั บการวางแผนวัยเกษียณ กองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็ จ
บานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว การจัดท า
แผนการเงินเพื่อการเกษียณของบุคคล
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 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน **
3(3-0-6)
(Financial Markets and Financial Institutions)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633003T เศรษฐศาสตร์มหภาค
Prerequisite : Taken course 633003T Macroeconomics
การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อตลาดการเงิน
นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย การกากับและควบคุมสถาบันการเงิน การทางานของตลาดเงิน ตลาดทุน และ
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ประเภทและบทบาทของสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ การบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันการเงินและการกากับดูแลสถาบันการเงิน
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.
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633103T การบริหารสินเชื่อ **
3(3-0-6)
(Credit Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสาคัญและประเภทของสินเชื่อ การกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเชื่ อ ของ
ธุรกิจการค้า สถาบันการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ การกาหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ย
ที่ควรจะเป็น การพิจารณาโครงการเงินกู้ การควบคุมและการติดตามหนี้ การจัดเก็บหนี้และการแก้ไขหนี้ท่มี ี
ปัญหา การใชระบบประมวลขอมูลโดยคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการสินเชื่อ
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 การลงทุนยุคใหม่ **
3(3-0-6)
(Modern Investment)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633001T การเงินธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 633001T Business Finance
การลงทุนยุคใหม่ กระบวนการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ความรู้เบื้องต้น
ในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว หุ้นทุน กองทุนรวม ตรา
สารอนุพันธ์ นโยบายการลงทุนของนักลงทุนประเภทต่างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
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 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Feasibility Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน หลักและ
วิธีปฏิบัติในการจัดทาแผนธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในลักษณะต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการ
ใหม่ การขยายกิจการ ความล่าช้าของโครงการ และการสิ้นสุดโครงการ ตลอดจนศึกษาถึงกรอบแนวคิดของ
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เงื่อนไขที่อาจจะเป็นไปได้จริงในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนระยะยาวต่าง ๆ และการฝึก
ปฏิบัติทาโครงการจาลอง
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 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633001 การเงินธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 633001 Business Finance
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่างๆ ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ทฤษฎีเสมอภาคระหว่างประเทศ ประเภทของความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินและองค์กรทางการเงินระหว่าง
ประเทศ การจัดหาเงินทุนและการลงทุนระหว่างประเทศ การจัดการเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศ
การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
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 การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633001 การเงินธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 633001 Business Finance
การจัดสรรเงินทุนในสินทรัพย์ หนี้สินและทุนประเภทต่างๆ การพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด และงบลงทุน การจัดหาเงินทุนจากแหล่ง ต่าง ๆ การออกจ าหน่าย
หลักทรัพย์ใหม่ ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน ทฤษฎีนโยบายเงินปันผล การตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน
การควบรวมและซื้อกิจการ และการประเมินมูลค่ากิจการ
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.
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633108T การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Risk Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633001 การเงินธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 633001 Business Finance
ประเภทของความเสี่ยงทางการเงินทุกประเภท ธรรมชาติของความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ทางการเงินขององค์กร การวัดความเสี่ยงเพื่อเปรียบเทียบกับนโยบายความเสี่ยงของกิจการ และเครื่องมือ
ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง
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 สัมมนาทางการเงิน **
3(3-0-6)
(Seminar in Finance)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633107 การจัดการทางการเงิน
Prerequisite : Taken course 633107 Financial Management
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน โดยการเรียนรู้จะหยิบยกนาเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงหรือการวิเคราะห์กรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ชี้นาให้
ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและมีความถูกต้องในเชิงวิชาการ และจรรยาบรรณในวิชาชีพการเงิน
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 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3(2-2-5)
(Computer Application for Finance)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633001T การเงินธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 633001T Business Finance
ความรู้เบื้องต้น การประมวลผล เกี่ยวกับการประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ ศึกษาข้อมูลทางด้านการเงิน
เเละการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อการจัดการทางการเงินโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงาน
ทางการเงินด้านการวิเคราะห์โครงการ การพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนระบบงานและการควบคุมทาง
การเงิน
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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.

กลุ่มวิชาเอกเลือก
633201T การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
3(3-0-6)
(Risk Management and Insurance)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633001T การเงินธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 633001T Business Finance
ลักษณะความเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจและองค์การ
ต่างๆ ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้น วิธีบริหารความเสี่ยงภัย ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง
ภัย หลักการประกันภัย การบริหารองค์การประกันภัย การพิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันต่อ การ
ควบคุมธุรกิจประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่างๆ
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 การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี้
3(3-0-6)
(Equity and Fixed Income Analysis)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633104T การลงทุนยุคใหม่
Prerequisite : Taken course 633104T Modern Investment
ลักษณะและประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์
ทางด้านเทคนิค รวมทั้งการประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์
Characteristics and types of equity and fixed income; analysis of fundamental
factors and technical analysis; assessment of operating results on securities.
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633203T การวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Derivatives Analysis)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633104T การลงทุนยุคใหม่
Prerequisite : Taken course 633104T Investments
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สิทธิอนุพันธ์ Options Warrants และ Swaps
ทฤษฎีการกาหนดราคาตราสาร และการออกแบบกลยุ ทธ์ที่เหมาะสมเพื่อการเก็งกาไรหรือการป้องกันความ
เสี่ยง
Fundamentals of futures/forward; derivative warrants, options warrants and swaps;
pricing theory of instruments; optimal speculation theory or risk prevention.
633204T หลักการบริหารสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Institutions Management)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633003T เศรษฐศาสตร์มหภาค
Prerequisite : Taken course 633003T Macroeconomics
การบริหารและการจัดการด้านต่ างๆ ของสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ การบริหาร
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การจัดการด้านเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
การบริหารกาไรและต้นทุน การวิเคราะห์ฐานะและความมั่นคง กลยุทธ์ในการวางแผนทางด้านการเงินของ
สถาบันการเงิน แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูสถาบันการเงิน
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 เทคโนโลยีทางการเงิน *
3(3-0-6)
(Financial Technology)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633001T การเงินธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 633001T Business Finance
นวัตกรรมที่เกิดมาจากการรวมมือกันระหวางการเงินและเทคโนโลยี เชน การบริการกูยืม โดยตรง
การหักบัญชี และการซื้อขายหลักทรัพย ผลกระทบและตัวอยางจากการพัฒนาเทคโลยีทางการเงิน เชน
การจายเงินออนไลน บล็อกเชน การซื้อขายโดยระบบเครือขาย การซื้อขายโดยการใชอัลกอริทึม และการ
ปฏิวัติการเงินโดยการขับเคลื่อนจากขอมูลขนาดใหญ
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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 การเงินระหว่างประเทศขั้นสูง *
3(3-0-6)
(Advanced International Finance)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633001T การเงินธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 633001T Business Finance
ตลาดการเงินระหวางประเทศและนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน แหลงเงินทุนที่
ธุรกิจสามารถระดมเงินไดทั้งจากตลาดหลักทรัพยและตลาดหนี้สินระหวางประเทศ การบริหารการเงินของ
กิจการขามชาติ การวิเคราะหการลงทุนโดยตรงการลงทุนในกลุ มหลักทรัพยระหวางประเทศ การวิเคราะห
ความเสี่ยงทางการเมือง การจัดทางบจายลงทุนระหวางประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
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.
633207T การบริหารกองทุนรวม
3(3-0-6)
(Fund Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การกาหนดวัตถุประสงค์และข้อจากัดในการลงทุนของกองทุน ทาความเข้าใจถึงความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุน การ
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนและผู้จัดการกองทุน ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ
กองทุนประเภทต่างๆ
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.
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633208T การวาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
(Investment Banking)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633001T การเงินธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 633001T Business Finance
หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจของธุรกิจหลักทรัพย์ หลักการสร้างมูลค่าให้กับกิจการและผู้
ลงทุนจากการควบกิจการ การครอบงากิจการ การปรับโครงสร้างเงินทุนของกิจการ การทารายงาน การ
วิเคราะห์ธุรกิจ และการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางการจัดการการเงิน
และภาคปฏิบัติจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย
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 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการเงิน
3(2-2-5)
(Independent Studies in Finance)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 630006T สถิติธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 630006T Business Statistics
ค้นคว้าหัวข้อทางการเงินที่น่าสนใจ หรือหัวข้อที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง เรียนรู้การคิด
และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อตอบคาถามอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การฝึกทักษะการเขียน
รายงานวิจัย
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 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน *
3(3-0-6)
(Financial Statement and Reporting Analysis)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 633001T การเงินธุรกิจ
Prerequisite : Taken course 633001T Business Finance
เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะหรายงานทางการเงินตางๆเพื่อประโยชน ทางดานการเงินและ
การตัดสินใจของผู บริหาร โดยพิจารณาถึงผลกระทบของหลักการบัญชีที่กิจการ เลือกใชตอตัวเลขที่แสดงใน
รายงานและงบการเงิน ความแตกตางในการวิเคราะหรายงานทางการเงินของอุตสาหกรรมตางๆ
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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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน
3(0-200 ชม.)
(Financial Professional Training)
วิชาบังคับก่อน : สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
Prerequisite : For The Fourth Year Students
การฝึกปฏิบัติงานจริงด้านการเงิน การลงทุน หรือการธนาคารในสถาบันการเงินองค์กรธุรกิจ
หรือหน่วยงานภาครัฐให้มีจานวนเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
Professional training on finance, investment, or banking in any financial institutes,
business corporations, or government sectors with a minimum of 200-hour training.
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities)
600101T ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
วิชาบังคับก่อนไม่มี
องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ คุณค่า การสร้างจินตนาการและ
เจตคติที่ดีต่อดนตรี ทักษะมารยาทในการฟังดนตรี ชีวิตและผลงานของคีตกวีที่คัดสรร
Components of music; relationship between human and music, value awareness,
creation of imagination, positive attitude towards music, skills and manners in listening to
music; life and work of selected musicians.
600102T มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่ส าคัญ ตั้งแต่ยุคโบราณถึง ยุค
ปัจจุบัน การแผ่ขยายและถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันมีผลต่อสภาพบ้านเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน
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
600103T ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ขอบเขตและลักษณะปรัชญาและศาสนา ความคิดของปรัชญาและศาสนาที่ ส าคัญ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสนากับชีวิตและสังคม
Definition, scope and characteristics of philosophy and religion; significant concepts
of philosophy and religion; applications of philosophy and religion to life and society.
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600104T สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความงาม เพื่อการวิเคราะห์ อภิปรายคุณค่าสุนทรียภาพในศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม
เพื่อให้เกิดจิตใจที่ดีงาม การรับรู้ศาสตร์แต่ละด้านด้วยความชื่นชมคุณค่าแห่งสุนทรียภาพ
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.
600105T มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลั ก ษณะของการใช้ เ หตุ ผ ล ประเภทของการใช้ เ หตุ ผ ล ภาษาและการนิ ย ามความหมาย
ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล การใช้เหตุผลในชีวิตประจาวัน
Characteristics and types of reasoning; language and definition; fallacious reasoning;
use of reason in everyday life.
3(3-0-6)
600106T จิตสานึกสาธารณะ
(Public Minded Spirit)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดีของสัง คม
เน้นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสภาพแวดล้อม ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี
การทากิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การใช้เหตุผลและพฤติกรรมที่ดี
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 various approaches and voluntary work; understanding of how attitude
and behavior are relevant to public minded activities.
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
600201T จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต ความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการของ
มนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้ การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ การจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาตนเอง
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัวเพื่อความสุขในชีวิต
Basic concept of psychology for living; individual differences; human development;
perception and learning; understanding and emotional control; conflict management; selfdevelopment; self-esteem cultivation; mental health and personal adjustment for a happy life.
600202T วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แบบและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนทางสังคมกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง พัฒนาการของสังคมไทย ปัญ หาและแนวทาง
แก้ปัญหาทางสังคมในยุคปัจจุบัน
Theories of social change; forms and characteristics of social change; factors affectting social changes in society and culture, economics and politics, and Thailand’ s social
development; problems and solutions on current social changes.
600203T การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของสุขภาพและคุณภาพชีวิตวิเคราะห์คุณภาพชีวิตมนุษย์ในสภาพแวดล้อมและสังคม
ปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต พฤติกรรมสุขภาพและการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม กิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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.
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600204T ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ ทักษะการเข้าสังคม การรู้จักตนเอง การทางานเป็นทีม ภาวะ
ผู้นา การคิดสร้างสรรค์ และมารยาททางสังคม
Personality self- development in social skills, self- awareness, team working,
leadership, creativity, and social manners.
600205T ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต การปรับตัวภายใต้บริบทของสัง คมที่
เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์
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.
600206T กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและมรดก กฎหมายนิติ
กรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอาญาทั่วไป กฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
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.
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600207T เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิด ขึ้นในประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจโลกและปั ญ หา
เศรษฐกิจในภูมิภาคและประเทศไทย ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการน าไปประยุกต์ใช้กับ
เศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์กรณีศึกษาต่างๆ
ที่มีการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ไปใช้กับเหตุการณ์จริง
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.
600208T จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก การศึกษาพฤติกรรมด้านบวกของมนุษย์ สุขภาวะโดยรวมและความพึง
พอใจ การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การปรับทัศนคติ ปรับสภาวะทางจิตใจ โดยเน้นการพัฒนาตนเองให้
มองโลกในแง่ดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนการปรับตัวเพื่อมีความสุขในชีวิต
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.
600209T ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรทางการเงินของตนเองทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างรายได้ ด้านการเก็บออม ด้านการจัดท างบประมาณรายรั บ
รายจ่าย ด้านการลงทุน และด้านการจัดการหนี้ เพื่อให้มีทักษะสร้างความสมดุลทางการเงินให้กับชีวิตได้ในทุก
ช่วงวัย
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Study concepts of personal finance and money management resources. Develop
the strategies and process to promote personal and financial responsibility including 5 aspects
: earning income, saving, financial planning, investment and loans management.

กลุ่มวิชาภาษา (Language)
600301T ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในบริบทต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการโดยบูรณาการทักษะหลักทางภาษาทั้งสี่ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเข้า
ด้วยกัน การใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของบทเรียนตามหัวข้อใน
ชีวิตประจาวันเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะที่ต้องการสื่อความหมายได้ถูกต้องและชัดเจน
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.
600302T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารเชิงบูรณาการในสถานการณ์ต่างๆ จน
สามารถปรับใช้กับสถานการณ์เฉพาะโดยเริ่มจากการสื่อสารในชีวิตประจาวันไปจนถึงการติดต่อสื่อสารในการ
ทางานทั่วไป
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.
600303T ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน และการทางาน โดย
เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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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.
600304T การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการใช้ภาษาอังกฤษและคาศัพท์ สาหรับทักษะการฟัง การพูดของสาเนียงภาษาอัง กฤษที่
หลากหลาย ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
English usage and vocabulary essential for listening and speaking of different English
accents in various situations for the ASEAN community preparation.
600305T ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนสร้างทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียนในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อน โดยใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
การออกเสียงคาภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง การสนทนาภาษาญี่ปุ่นและการอ่านให้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ 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.
600306T ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาจีนส าหรับผู้ที่ไ ม่มีพื้นความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาจีน เรียนคาศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และระบบ ไวยากรณ์พื้นฐานอย่างง่าย ฝึกออกเสียง
และฝึกบทสนทนาภาษาจีนที่มีคาศัพท์และรูปประโยคไม่ซับซ้อน ฝึกการอ่านและการเขียนประโยคง่ายๆเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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.
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600307T ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาฝรั่งเศสส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่ง เศสมาก่อน ใช้รูปประโยคและไวยากรณ์ขั้น
พื้นฐาน จากทักษะด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการฟัง และการพู ด
การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน อ่านภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ สามารถตอบค าถาม และเขียนประโยคเพื่ อ การ
สื่อสารในชีวิตประจาวันได้
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.
600308T ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนามและโครงสร้างของภาษาเวียดนาม
Vietnamese in daily communication by reinforcing listening, speaking, reading and
writing skills; Vietnamese structures.
600309T ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าและโครงสร้างของภาษาพม่า
Burmese in daily communication by reinforcing listening, speaking, reading and
writing skills; Burmese structures.
600310T ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเขมรและโครงสร้างของภาษาเขมร
Khmer in daily communication by reinforcing listening, speaking, reading and
writing skills; Khmer structures.
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600313T วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณค่าศิลปะการประพันธ์ ด้านเนื้อหา ภาษา และกลวิธีการประพันธ์ จากการเรียนรู้รูปแบบงาน
ประพันธ์ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การวิจารณ์ประเมินค่าวรรณกรรม และนาผลการ
เรียนรู้มาพัฒนาทักษะการเขียน ด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะการประพันธ์ให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
สังคม ธรรมชาติ
Art of writing in content, language and point of view techniques; forms of literary
works both fiction and non-fiction; reading skills and literary evaluation; application of learning
outputs to initiate writing skills and literary works to maintain benefits of man, society and
nature.

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
600401T คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
การจั ด หาและการเลื อกใช้ ค อมพิว เตอร์ ใ ห้เ หมาะสมกั บ งาน การบ ารุ ง รั กษาคอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุ บ ั น และแนวโน้ ม การพั ฒ นาในอนาคต ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบและซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์
อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย รวมถึงจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
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.
600402T วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดารงอยู่อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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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.
600403T ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม สถานภาพปัจจุบันและการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศขั้นพื้นฐาน สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก
สังคมคาร์บอนต่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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.
600404T การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งสารสนเทศ ลักษณะของแหล่ง สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง ทรัพ ยากร
สารสนเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม ศึกษาวิธีการรวบรวม
ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ
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.
600405T เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ งานเอกสารและการนาเสนอ
3(2-2-5)
(Information Technology for Documentation and Presentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ หลักการจัดทาเอกสารด้วยโปรแกรม
ประมวลผลคา การวางแผนการนาเสนอ การจัดทางานนาเสนอด้วยโปรแกรมนาเสนอผลงาน การเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการจัดทาเอกสารและการนาเสนอ เพื่อช่วยให้งาน
เอกสารและการนาเสนอมีความสมบูรณ์แบบและสามารถนาไปใช้ได้จริง

1158

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.
600406T คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบจานวนจริง
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน กราฟ เมตริกซ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเชิงแสดงลักษณะและสถิติเชิงสรุปผล
Principles of applications on mathematics and statistics for data management, real
number system, relation, function, graph and matrix; introduction to descriptive and inferential
statistics.
600407T คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบจ านวนจริ ง คุ ณ สมบั ต ิ แ ละการด าเนิ นการของจ านวนจริ ง เลขยกก าลั ง และรากการ
ดาเนินการเกี่ยวกับนิพจน์พีชคณิต การแยกตัวประกอบ ฟังก์ชันและการเขียนกราฟเมตริกซ์การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นโดยใช้เมตริกซ์
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.
600408T สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ โดยใช้ทฤษฎีทางสถิติเชิงแสดงลักษณะและ
การอนุมานทางสถิติ เช่น การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์
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.
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600409T ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการพัฒนา และแนวทางการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะ
และความรู้ทางด้านธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในองค์กร รวมถึง
แนวทางการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับเปลี่ยนธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าขององค์กร และเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
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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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.2 รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยเป็นหลัก
1.3 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
จัดการเรียนการสอนโดยตรง
1.4 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560
2. หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2558
วันพุธที่ 6 มกราคม 2559
3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559
1.5 สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา
ปรัชญาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
“มุ่งเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยรู้จักพัฒนาตน เป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม”
2.2 ความสาคัญ
กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF: HEd) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่

1163

สมบูรณ์ มีความรู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
2.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF : HEd)
และครอบคลุ ม ผลการเรี ย นรู ้ ข องหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั ่ ว ไป มหาวทิ ย าลั ย เอเชี ย อาคเนย์ จึ ง ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
6. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

3. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นกลุ่มวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิ ช าบัง คั บ และกลุ่มวิชาเลือก ที่
สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบตามหลักสูตรปริญญาตรี การเลือกวิชามีเกณฑ์ดังนี้
1. ต้องศึกษาวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ต้องศึกษาวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขากาหนด
ชื่อรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
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600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต
(Aesthetics for Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)
600106 จิตสานึกสาธารณะ
(Public Minded Spirit)

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

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization )
600206 กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
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3. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม
ภาษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English )
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English )
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills )
600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)3(3-0-6)

1166

4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ
3(2-2-5)
(Information Technology for Documentation and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
3(3-0-6)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

600501 กอล์ฟ
(Golf)
600502 ตะกร้อ
(Takraw)
600503 ฟุตบอล
(Soccer)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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600504 บาสเกตบอล
(Basketball)
600505 เกมประกอบการฝึกอบรม
(Mixed Games)
600506 การเต้นสมัยใหม่
(Modern Dance)
600507 นาฏศิลป์ไทย
(Thai Dancing Art)
600508 ลีลาศ
(Ballroom Dance)
600509 วอลเลย์บอล
(Volley Ball)
600510 พลศึกษาและนันทนาการ
(Physical Education and Recreation)
600511 กีฬาและนันทนาการ
(Sports and Recreation)
600512 กีฬาเพื่อชีวิต
(Sports for life)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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คาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
วิชาบังคับก่อนไม่มี
องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ คุณค่า การสร้างจินตนาการและ
เจตคติที่ดีต่อดนตรี ทักษะมารยาทในการฟังดนตรี ชีวิตและผลงานของคีตกวีที่คัดสรร
Components of music; relationship between human and music, value awareness,
creation of imagination, positive attitude towards music, skills and manners in listening to
music; life and work of selected musicians.
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่สาคัญตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุค
ปัจจุบัน การแผ่ขยายและถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันมีผลต่อสภาพบ้านเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน
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 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ขอบเขตและลักษณะปรัชญาและศาสนา ความคิดของปรัชญาและศาสนาที่สาคัญ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสนากับชีวิตและสังคม
Definition, scope and characteristics of philosophy and religion; significant
concepts of philosophy and religion; applications of philosophy and religion to life and
society.
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600104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความงาม เพื่อการวิเคราะห์ อภิปรายคุณค่าสุนทรียภาพในศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม
เพื่อให้เกิดจิตใจที่ดีงาม การรับรู้ศาสตร์แต่ละด้านด้วยความชื่นชมคุณค่าแห่งสุนทรียภาพ
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 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลั ก ษณะของการใช้ เ หตุ ผ ล ประเภทของการใช้ เ หตุ ผ ล ภาษาและการนิ ย ามความหมาย
ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล การใช้เหตุผลในชีวิตประจาวัน
Characteristics and types of reasoning; language and definition; fallacious
reasoning; use of reason in everyday life.
600106 จิตสานึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม เน้นการส่งเสริมด้านคุ ณธรรม จริยธรรมต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสภาพแวดล้อม ผ่านกระบวนการ
หลากหลายวิธี การทากิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การใช้เหตุผลและพฤติกรรม
ที่ดี
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 various approaches and voluntary work; understanding of
how attitude and behavior are relevant to public minded activities.
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2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
600201 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต ความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการของ
มนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้ การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ การจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาตนเอง
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัวเพื่อความสุขในชีวิต
Basic concept of psychology for living; individual differences; human development;
perception and learning; understanding and emotional control; conflict management; selfdevelopment; self-esteem cultivation; mental health and personal adjustment for a happy
life.
600202 วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แบบและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนทางสังคมกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง พัฒนาการของสังคมไทย ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาทางสังคมในยุคปัจจุบัน
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 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของสุขภาพและคุณภาพชีวิตวิเคราะห์คุณภาพชีวิตมนุษย์ในสภาพแวดล้อมและ
สังคมปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต พฤติกรรมสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Significance of health and quality of life; analysis of human quality of life in
current envronment and society; factors affecting health and safety, and quality of life;
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health behavior and holistic health care; activities for learning encouragement of states of
mental, physical, social and intellectual health for life-quality development.
600204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ ทักษะการเข้าสังคม การรู้จักตนเอง การทางานเป็นทีม ภาวะ
ผู้นา การคิดสร้างสรรค์ และมารยาททางสังคม
Personality self-development in social skills, self-awareness, team working,
leadership, creativity, and social manners.
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความส าคั ญ บทบาทหน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพลเมื อ งภายใต้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของ โลกาภิวัตน์ต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถี ชีวิต การปรับตัว
ภายใต้บริบทของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์
Definition and significance of citizenship; roles and responsibilities of citizen under
democracy; rights, duties and freedoms as Thai and global citizens; relationship and effect
of globalization on socio-economic structures, cultures and ways of life; individual
adjustment under changing social contexts affected by globalization.
600206 กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและมรดก
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอาญา
ทั่วไป กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
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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 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญ หา
เศรษฐกิจในภูมิภาคและประเทศไทย ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการนาไปประยุกต์ใช้กับ
เศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์กรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มีการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ไปใช้กับเหตุการณ์จริง
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 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก การศึกษาพฤติกรรมด้านบวกของมนุษย์ สุขภาวะโดยรวมและความ
พึงพอใจ การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การปรับทัศนคติ ปรับสภาวะทางจิตใจ โดยเน้นการพัฒนา
ตนเองให้มองโลกในแง่ดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนการปรับตัวเพื่อมีความสุขในชีวิต
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. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
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600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในบริบทต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการโดยบูรณาการทักษะหลักทางภาษาทั้งสี่ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่ าน และการ
เขียนเข้าด้วยกัน การใช้โครงสร้างประโยคภาษาอัง กฤษและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของ
บทเรียนตามหัวข้อในชีวิตประจาวันเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะที่ต้องการสื่อความหมายได้
ถูกต้องและชัดเจน
Introduction to English in daily life context, including formal and informal English,
by the application of an integrated approach for four language skills – listening, speaking,
reading, and writing; incorporation in vocabulary and grammatical structures to accompany
language elements of skills on everyday topics for clear, accurate, and meaningful
communication.
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารเชิงบูรณาการในสถานการณ์ต่างๆ จน
สามารถปรับใช้กับสถานการณ์เฉพาะโดยเริ่มจากการสื่อสารในชีวิตประจาวันไปจนถึงการติดต่อสื่อสารใน
การทางานทั่วไป
Integration of English communication in listening, speaking, reading, and writing in
general situations through specific situations by starting from daily life contexts to typical
workplace context.
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน และการทางาน
โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
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English usage for communication in various situations in both daily life and the
workplace with an emphasis on integration in listening, speaking, reading and writing skills
for the ASEAN community preparation.
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการใช้ภาษาอังกฤษและคาศัพท์ สาหรับทักษะการฟัง การพูดของสาเนียงภาษาอังกฤษที่
หลากหลาย ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
English usage and vocabulary essential for listening and speaking of different
English accents in various situations for the ASEAN community preparation.
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนสร้างทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียนในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้ นไม่ซับซ้อน โดยใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
พื้นฐาน การออกเสียงค าภาษาญี ่ปุ ่นให้ถูก ต้อง การสนทนาภาษาญี่ปุ่นและการอ่ านให้ ความเข้ า ใจ
ภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ 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 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาจีนสาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาจีน เรียนคาศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และระบบ ไวยากรณ์พื้นฐานอย่างง่าย ฝึกออก
เสียงและฝึกบทสนทนาภาษาจีนที่มีคาศัพท์และรูปประโยคไม่ซับซ้อน ฝึกการอ่านและการเขียนประโยค
ง่ายๆเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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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 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อน ใช้รูปประโยคและไวยากรณ์ขั้น
พื้นฐาน จากทักษะด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการฟัง และการพูด
การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน อ่านภาษาฝรั่ง เศสสั้นๆ สามารถตอบค าถาม และเขียนประโยคเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
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 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนามและโครงสร้างของภาษาเวียดนาม
Vietnamese in daily communication by reinforcing listening, speaking, reading and
writing skills; Vietnamese structures.
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าและโครงสร้างของภาษาพม่า
Burmese in daily communication by reinforcing listening, speaking, reading and
writing skills; Burmese structures.
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600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเขมรและโครงสร้างของภาษาเขมร
Khmer in daily communication by reinforcing listening, speaking, reading and
writing skills; Khmer structures.
600311 ทักษะภาษาไทย
3( 3-0-6)
(Thai Language Skills)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาภาษาไทย ด้ ว ยการฝึ ก ทั ก ษะการพู ด การฟั ง การอ่ า น และการเขี ย น เพื ่ อ พั ฒนา
วิจารณญาณการรับสาร และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาให้
สื่อสารอย่าง มีระบบ ตรงจุดประสงค์ของผู้สื่อสาร ด้วยภาษาที่สละสลวย ถูกต้องตามรูปแบบงาน
ประพันธ์
Practice in listening, speaking, reading and writing Thai language skills to improve
discretion in receiving messages and to benefit life and society; development in
communicative language skills with systematic strategies to convey the author’s objective,
beauty of language, correct form, technique, and point of view.
600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาทักษะการรับสารและการส่ง สารโดยการฝึกจับใจความส าคัญ สรุปความ วิเคราะห์
และประเมินค่า นาเสนอสารด้วยการพูดและการเขียนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้าง
งานเขียนในเชิงวิชาการ
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.
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600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณค่าศิลปะการประพันธ์ ด้านเนื้อหา ภาษา และกลวิธีการประพันธ์ จากการเรียนรู้รูปแบบ
งานประพันธ์ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การวิจารณ์ประเมินค่าวรรณกรรม และนา
ผลการเรียนรู้มาพัฒนาทักษะการเขี ยน ด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะการประพันธ์ให้มี คุณ ค่ าและเป็ น
ประโยชน์ต่อมนุษย์ สังคม ธรรมชาติ
Art of writing in content, language and point of view techniques; forms of literary
works both fiction and non-fiction; reading skills and literary evaluation; application of
learning outputs to initiate writing skills and literary works to maintain benefits of man,
society and nature.
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็ น มาของคอมพิ ว เตอร์ การแบ่ ง ประเภทของคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ ต ่ อ พ่ ว งกั บ
คอมพิวเตอร์ การจัดหาและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์ แวร์
ประยุกต์ อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย รวมถึง จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติและ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักถึง ผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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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 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม สถานภาพปัจจุบันและการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศขั้นพื้นฐาน สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก
สังคมคาร์บอนต่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งสารสนเทศ ลักษณะของแหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม ศึกษาวิธีการรวบรวม
ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ
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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ
3(2-2-5)
(Information Technology for Documentation and Presentation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการน าเสนอ หลักการจัดท าเอกสารด้วย
โปรแกรมประมวลผลคา การวางแผนการนาเสนอ การจัดทางานนาเสนอด้วยโปรแกรมนาเสนอผลงาน
การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดท าเอกสารและการนาเสนอ
เพื่อช่วยให้งานเอกสารและการนาเสนอมีความสมบูรณ์แบบและสามารถนาไปใช้ได้จริง
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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 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบจานวนจริง
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน กราฟ เมตริกซ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเชิงแสดงลักษณะและสถิต ิเ ชิง
สรุปผล
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 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบจ านวนจริ ง คุ ณ สมบั ต ิ แ ละการด าเนิ น การของจ านวนจริ ง เลขยกก าลั ง และราก
การด าเนินการเกี่ยวกั บนิพ จน์พี ช คณิ ต การแยกตัวประกอบ ฟัง ก์ชันและการเขียนกราฟเมตริ ก ซ์
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมตริกซ์
Real number system, property and operation of real numbers; exponent and
root; operation of algebraic expressions; factoring; function and graph; matrix; solving
system of linear equation by matrix method.
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ โดยใช้ทฤษฎีทางสถิติเชิงแสดงลักษณะและ
การอนุ ม านทางสถิ ต ิ เช่ น การแจกแจงความถี ่ การวั ด แนวโน้ ม สู ่ ส ่ ว นกลาง การวั ด การก ระจาย
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอย และสหสัมพันธ์
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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. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (Physical Education and Recreation)
600501 กอล์ฟ
1(0-2-1)
(Golf)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎ กติกาของกีฬากอล์ฟ หลักการบริหารร่างกาย ก่อนการเล่น วิธีการและเทคนิคการเล่นกอล์ฟตาม
หลักสากลนิยม การนับคะแนนและฝึกปฏิบัติ โดยเน้นเรื่องการตรงต่อเวลา การรักษากฎกติกามารยาท
Rules and refereeing of golf; principle of conditioning exercise before playing; steps
and techniques of playing golf based on a universal principle; scoring and practical training
with an emphasis on punctuality, rule and refereeing conformation, and golf etiquette.
600502 ตะกร้อ
1(0-2-1)
(Takraw)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎ กติกาและมารยาทของกีฬาตะกร้อ หลักการบริหารร่างกายก่อนการเล่น วิธีเล่นและทักษะ
ต่างๆ ของตะกร้อ เช่น การเตะลูกแบบต่างๆ ทักษะการโหม่ง การใช้เข่าและไหล่ การเล่นตะกร้อแบบ
ต่างๆ ฝึกปฏิบัติโดยเน้นเรื่องการตรงต่อเวลา การรักษากฎ กติกามารยาท
Rules, refereeing and etiquette of takraw; principle of conditioning exercise
before playing; steps and techniques of playing takraw, kicking, head, knee and shoulder
actions; types of playing takraw with an emphasis on punctuality, rule and refereeing
conformation, and takraw etiquette.
600503 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Soccer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎ กติกาและมารยาทของกีฬาฟุตบอล หลักการบริหารร่างกายก่อนการเล่น ฝึกทักษะการทรงตัว
การวิ่งและการเปลี่ยนทิศทาง การเตะ การหยุด การโหม่งลูกบอลและการรักษาประตู ฝึกปฏิบัติโดยเน้น
เรื่องการตรงต่อเวลา การรักษากฎ กติกาและมารยาท การฝึกเล่นเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

1181

Rules, refereeing and etiquette of football; principle of conditioning exercise before
playing; training in body balance, running, moving and change of direction, kicking, stopping,
head action, goal keeping; practical training with an emphasis on punctuality, rule and
refereeing conformation; soccer etiquette; practice playing in individual and team.
600504 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎ กติกาและมารยาทของกีฬาบาสเกตบอล หลักการบริหารร่างกายก่อนการเล่ น ฝึกทักษะ
การทรงตัว การวิ่ง การหยุด การหมุนตัว การเปลี่ยนทิศทาง การหลอกล่อและการทรงตัวในท่าป้องกัน
ทักษะการครองบอล การจับ การรับและส่งลูกบอล การเลี้ยงและการยิงทาคะแนน ฝึกปฏิบัติโดยเน้นเรื่อง
การตรงต่อเวลา การรักษากฎ กติกามารยาท
Rule, refereeing and etiquette of basketball; principle of conditioning exercise before
playing; training in body balance, running, stopping, pivot, change of direction, dummy and
defensive balance; skills in ball possession, picking, ball circulation, dribble, and field goal
scoring with an emphasis on punctuality, rule and refereeing conformation, and basketball
etiquette.
600505 เกมประกอบการฝึกอบรม
1(0-2-1)
(Mixed Games)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักและวิธีการเล่นเกมไทยและสากลประเภทต่างๆ เทคนิคการเป็นผู้นา การฝึกกิจกรรมใน
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตลอดจนฝึกประดิษฐ์และใช้เครื่องมือประกอบการเล่น
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 การเต้นสมัยใหม่
1(0-2-1)
(Modern Dance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบ หลักการเต้นสมัยใหม่และฝึกปฏิบัติโดยเน้นเรื่องความสวยงาม การแสดงอารมณ์
มารยาทสังคม การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่ม
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Principles and patterns of modern dance; practical training in beautiful gesture,
emotional expression, social etiquette and human relation reinforcement; individual and
group training.
600507 นาฏศิลป์ไทย
1(0-2-1)
(Thai Dancing Art)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบหลักการที่เป็นแบบแผนนาฏศิลป์ไทยและฝึกปฏิบัติโดยเน้นเรื่องความสวยงามตาม
แบบแผน การแสดงอารมณ์ของตัวละคร การกล้าแสดงออก ฝึกตรงต่อเวลา ความอดทน การฝึกปฏิบตั ิ
เป็นทีม และสร้างความมั่นใจของผู้เรียนให้มีภาวะเป็นผู้นา
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 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Ballroom Dance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบและหลักการการลีลาศ ฝึกปฏิบัติโดยเน้นเรื่องความสวยงาม การแสดงอารมณ์มารยาท
สังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่ม
Principles and patterns of ballroom dancing; practical training in beautiful gesture,
emotional expression, social etiquette, human relation reinforcement; individual and
group training.
600509 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎ กติกาการแข่งขัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีของกีฬาวอลเลย์บอล มารยาท
และความปลอดภัยในการเล่น การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
Rule, refereeing and competition; basic training skills; techniques and strategies
of volleyball; conduct and safety; referee and technical official; competition management
and procedure.
600510 พลศึกษาและนันทนาการ

1(0-2-1)
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(Physical Education and Recreation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของพลศึกษาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้ง
ทฤษฎีและทักษะพื้นฐานของการออกกาลังกาย หลักการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและฝึกทักษะกีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ
หนึ่งชนิดกีฬาหรือหนึ่งกิจกรรมนันทนาการ
Definition and significance of physical education and recreation; knowledge and
understanding in theories and basic skills of exercises; principles of injury prevention from
sports, sports nutrition and training skills in international sports; recreational activities; only
one recreational activity or sport chosen by one’s interest.
600511 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
(Sports and Recreation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นและความหมายของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา
หลักการออกกาลังกายที่ถูกต้อง การเป็นผู้นาทางกีฬาและนันทนาการ การฝึกทักษะกีฬาพื้นฐานในทักษะ
กีฬา เช่น กีฬาประเภททีม กีฬาแร็กเก็ต กีฬาทางน้า กีฬาลีลาศ ศิลปป้องกันตัว (มวยไทย) วิ่งเพื่อสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกาย
Introduction and definition of sports and recreation; rules, refereeing, culture and
sports society; principles of good exercises; leadership in sports and recreation; training
skills in basic sports, team sports, racquet sports, water sports, ballroom dance, martial
art (Thai boxing), running for health and physical fitness.
600512 กีฬาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Sports for Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลังกาย และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา มารยาทของการเป็นผู้ เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือก
กิจกรรมกีฬาที่ผู้เรียนสนใจ
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;
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rule and refereeing of competition; manners of good players and spectators; sports
selected by one’s interest.
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.2 รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยเป็นหลัก
1.3 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
จัดการเรียนการสอนโดยตรง
1.4 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2564
2. หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2563
3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 21 มกราคม 2564
1.5 สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา
ปรั ช ญาการจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย์
“มุ่งเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยรู้จักพัฒนาตน เป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม”
2.2 ความสาคัญ
กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 (TQF: HEd) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มี
ความรู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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2.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF : HEd) และ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
6. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

3. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นกลุ่มวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก ที่สอดคล้องกับที่
กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จึงจะถือว่าเรียนครบตามหลักสูตรปริญญาตรี การเลือกวิชามีเกณฑ์ดังนี้
1. ต้องศึกษาวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ต้องศึกษาวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขากาหนด
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ชื่อรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง)
700101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
700105 การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
700106 จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Mind)
700107 ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง)
700201 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
700202 วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
700203 พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
700204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)

700205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
(Citizenship and Globalization)

3(3-0-6)
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700206 กฎหมายในการดาเนินชีวิต
(Law for Living)
700207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
(Sufficiency Economy and Application)
700208 จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology)
700209 ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
(Financial Literacy)
700210 นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
(Innovation and Entrepreneurship)
700211 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental and Sustainable Development)

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

3. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษา
อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง)
700301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
700302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
700303 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
700304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English )
700305 การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication )
700306 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
700307 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
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700308 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
(French in Daily Life)
700309 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
(Vietnamese in Daily Life)
700310 ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
(Burmese in Daily Life)
700311 ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
(Khmer in Daily Life)
700312 ทักษะภาษาไทย
(Thai Language Skills )
700313 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
700314 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
(Literary Arts for All)
700315 ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
(Thai language for creative media communication)

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

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง)
700401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(IT Information Technology)
700402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
700403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
700404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
700405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
3(2-2-5)
(Information Technology for Office Productivity)
700406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป

3(3-0-6)
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700407
700408
700409
700410
700411

(General Mathematics and Statistics)
คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digital Business)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Management)
ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
(AI and Data Science for Business)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
700501 กอล์ฟ
(Golf)
700502 ตะกร้อ
(Takraw)
700503 ฟุตบอล
(Soccer)
700504 บาสเกตบอล
(Basketball)
700505 เกมประกอบการฝึกอบรม
(Mixed Games)
700506 การเต้นสมัยใหม่
(Modern Dance)
700507 นาฏศิลป์ไทย
(Thai Dancing Art)
700508 ลีลาศ
(Ballroom Dance)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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700509 วอลเลย์บอล
(Volley Ball)
700510 พลศึกษาและนันทนาการ
(Physical Education and Recreation)
700511 กีฬาและนันทนาการ
(Sports and Recreation)
700512 กีฬาเพื่อชีวิต
(Sports for life)
700513 ศาสตร์แห่งการดูแลตนเอง
(Science of Self Care)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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คาอธิบายรายวิชา
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities)
700101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
วิชาบังคับก่อนไม่มี
องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ คุณค่า การสร้างจินตนาการและเจต
คติที่ดีตอ่ ดนตรี ทักษะมารยาทในการฟังดนตรี ชีวิตและผลงานของคีตกวีที่คัดสรร
Components of music; relationship between human and music, value awareness,
creation of imagination, positive attitude towards music, skills and manners in listening to
music; life and work of selected musicians.
700102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒ นาการและลั กษณะของอารยธรรมตะวัน ออกและตะวั นตกที่สาคัญ ตั้ง แต่ยุค โบราณถึ ง ยุ ค
ปัจจุบัน การแผ่ขยายและถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันมีผลต่อสภาพบ้านเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน
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 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ขอบเขตและลักษณะปรัชญาและศาสนา ความคิดของปรัชญาและศาสนาที่สาคัญ การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสนากับชีวิตและสังคม
Definition, scope and characteristics of philosophy and religion; significant concepts
of philosophy and religion; applications of philosophy and religion to life and society.
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700104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความงาม เพื่อการวิเคราะห์ อภิปรายคุณ ค่าสุนทรียภาพในศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม
เพื่อให้เกิดจิตใจที่ดีงาม การรับรู้ศาสตร์แต่ละด้านด้วยความชื่นชมคุณค่าแห่งสุนทรียภาพ
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 การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย คุณค่า แนวคิด การพัฒนาการคิดแบบเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และความคิด
สร้างสรรค์ การอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิด การเชื่อมโยงความคิด การผูกเรื่อง การเขียน กรณีเพื่อ
ศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ด้านการดาเนินชีวิต ด้านสังคมและอื่น 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 จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Mind)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
เน้นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสภาพแวดล้อม ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี
การทากิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การใช้เหตุผลและพฤติกรรมที่ดี
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.
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700107 ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดาเนินชีวิตและการทางาน บุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม
ความฉลาดทางอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คุณค่าชีวิต การพัฒนา
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การสร้างสุขภาวะให้กับชีวิตและการทางาน การเจริญสติและนั่ง
สมาธิเบื้องต้น ศิลปะในการทางานอย่างมีความสุขและศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
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, selfdevelopment, 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. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
700201 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต ความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการของมนุษย์
การรับรู้ การเรียนรู้ การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ การจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาตนเอง การเสริมสร้าง
การเห็นคุณค่าในตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัวเพื่อความสุขในชีวิต
Basic concept of psychology for living; individual differences; human development;
perception and learning; understanding and emotional control; conflict management; selfdevelopment; self- esteem cultivation; mental health and personal adjustment for a happy
life.
700202 วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แบบและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนทางสังคมกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง พัฒนาการของสังคมไทย ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
ทางสังคมในยุคปัจจุบัน
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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 พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลที่ดี ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม
ดิจิทัล ความสัมพันธ์และการสื่อสารในสังคมดิจิทัล จริยธรรมสาหรับการใช้เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อ
สังคม การรู้เท่าทันสื่อและการนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
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.
700204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ ทักษะการเข้าสังคม การรู้จักตนเอง การทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา
การคิดสร้างสรรค์ และมารยาททางสังคม
Self-development in terms of personality, social skills, self-awareness, team working,
leadership, creativity, and social manners.

700205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิ
วั ต น์ ต่ อ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต การปรั บ ตั ว ภายใต้ บ ริ บ ทของสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์
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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 กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว กฎหมายลักษณะทรัพย์สิ นและมรดก กฎหมายนิติ
กรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายทรัพย์สินทางปัญ ญา กฎหมายอาญาทั่วไป กฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
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 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการของสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิ จ โลกและปั ญ หา
เศรษฐกิจ ในภูมิ ภาคและประเทศไทย ปรัชญา แนวคิด เศรษฐกิจ พอเพียงและวิ ธีการนาไปประยุกต์ ใช้กั บ
เศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์กรณีศึกษาต่าง
ๆ ที่มีการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ไปใช้กับเหตุการณ์จริง
Social and economic evolution in Thailand; world economic situation and economic
problems in regional Asia and Thailand; philosophy, concept and application of sufficiency
economy in Thai society and economy leading to sustainable development and problem
solving; analysis of achievement on case studies based on concepts of sufficiency economy
and new theory in actual situations.
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700208 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก การศึกษาพฤติกรรมด้านบวกของมนุษย์ สุขภาวะโดยรวมและความพึง
พอใจ การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การปรับทัศนคติ ปรับสภาวะทางจิตใจ โดยเน้นการพั ฒนาตนเองให้
มองโลกในแง่ดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนการปรับตัวเพื่อมีความสุขในชีวิต
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.
700209 ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรทางการเงินของตนเองทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างรายได้ ด้านการเก็บออม ด้านการจัดทางบประมาณรายรับ
รายจ่าย ด้านการลงทุน และด้านการจัดการหนี้ เพื่อให้มีทักษะสร้างความสมดุลทางการเงินให้กับชีวิตได้ในทุก
ช่วงวัย
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 นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการสร้าง จัดการ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาส
ใหม่ การคิดและการวางแผนเชิงธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
Process of creating, managing, and applying innovation; assessment of risks and
creation of new opportunities, entrepreneurial thinking, and planning.
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700211 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Environmental and Sustainable Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
สิ่ง แวดล้ อ มศึ กษา เพื่ อ เปลี่ย นแปลงพฤติก รรมในตั ว ของมนุ ษ ย์ ท าให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ าใจ และรู้ จั ก
รับผิดชอบ ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่ง แวดล้อม ที่นาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
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. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
700301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายในบริบทต่างๆทั้งที่เป็นภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการโดยบูรณาการทักษะหลักทางภาษาทั้งสี่ทักษะได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเข้า
ด้วยกัน การใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของบทเรียนตามหัวข้อใน
ชีวิตประจาวันเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะที่ต้องการสื่อความหมายได้ถูกต้องและชัดเจน
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.
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700302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารเชิงบูรณาการในสถานการณ์ต่าง ๆจน
สามารถปรับใช้กับสถานการณ์เฉพาะโดยเริ่มจากการสื่อสารในชีวิตประจาวันไปจนถึงการติดต่อสื่อสารในการ
ทางานทั่วไป
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.
700303 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English language Skills Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน และการทางาน โดย
เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการใช้ภ าษาอั งกฤษและคาศัพท์ สาหรั บทักษะการฟั ง การพูดของสาเนียงภาษาอั ง กฤษที่
หลากหลาย ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
English usage and vocabulary essential for listening and speaking of different English
accents in various situations for the ASEAN community preparation.
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700305 การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษทั้ ง 4 ทั ก ษะเพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจของผู้ เ รี ย นในการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิผล โดยเน้นการเสริมสร้างความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระ แนวคิดและ
ความเห็ น ในสถานการณ์ ที่ ห ลากหลายโดยเฉพาะในบริ บ ทของการท างานและการใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน
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 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanesein Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนสร้างทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อน โดยใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน การ
ออกเสียงคาภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง การสนทนาภาษาญี่ปุ่นและการอ่านให้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นสั้นๆได้
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 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinesein Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาจี น สาหรั บผู้ ที่ ไม่ มี พื้ นความรู้ ภาษาจีน มาก่ อ น ฝึ ก การฟั ง การพูด การอ่า น การเขี ย น
ภาษาจีน เรียนคาศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และระบบไวยากรณ์พื้นฐานอย่างง่าย ฝึกออกเสียงและ
ฝึกบทสนทนาภาษาจีนที่มีคาศัพท์และรูปประโยคไม่ซับซ้อน ฝึกการอ่านและการเขียนประโยคง่ายๆเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
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.
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700308 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Frenchin Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อน ใช้รูปประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
จากทักษะด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการฟัง และการพูด การสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน อ่านภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ สามารถตอบคาถาม และเขียนประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
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 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamesein Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนามและโครงสร้างของภาษาเวียดนาม
Vietnamese in daily communication by reinforcing listening, speaking, reading and
writing skills; Vietnamese structures.
700310 ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmesein Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าและโครงสร้างของภาษาพม่า
Burmese in daily communication by reinforcing listening, speaking, reading and writing
skills; Burmese structures.
700311 ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmerin Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเขมรและโครงสร้างของภาษาเขมร
Khmer in daily communication by reinforcing listening, speaking, reading and writing
skills; Khmer structures.
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700312 ทักษะภาษาไทย
3( 3-0-6)
(Thai Language Skills)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาภาษาไทย ด้วยการฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อพัฒนาวิจารณญาณ
การรับสาร และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาให้สื่อสารอย่างมีระบบ
ตรงจุดประสงค์ของผู้สื่อสาร ด้วยภาษาที่สละสลวย ถูกต้องตามรูปแบบงานประพันธ์
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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสารโดยการฝึกจับใจความสาคัญ สรุปความ วิเคราะห์ และ
ประเมินค่า นาเสนอสารด้วยการพูดและการเขียนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างงานเขียน
ในเชิงวิชาการ
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 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณค่าศิลปะการประพันธ์ ด้านเนื้อหา ภาษา และกลวิธีการประพันธ์ จากการเรียนรู้รูปแบบงาน
ประพันธ์ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี เพื่อฝึกทักษะการอ่า น การวิจารณ์ประเมินค่าวรรณกรรม และนาผลการ
เรียนรู้มาพัฒนาทักษะการเขียน ด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะการประพันธ์ให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
สังคม ธรรมชาติ
Art of writing in content, language and point of view techniques; forms of literary
works both fiction and non-fiction; reading skills and literary evaluation; application of learning
outputs to initiate writing skills and literary works to maintain benefits of man, society and
nature.
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700315 ภาษาไทยเพื่อสือ่ สร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Thai language for creative media communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาศิลปะการใช้คา วลี โวหาร และรูปแบบงานประพันธ์เพื่อผลิตเนื้อหาผ่านสื่อและเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าบริการ ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ผลงานในยุคปัจจุบัน
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. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
700401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(IT Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ การแบ่ง ประเภทของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
การจั ด หาและการเลื อ กใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ งาน การบ ารุ ง รั ก ษาคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม การพั ฒ นาในอนาคต ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบและซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์
อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย รวมถึงจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดารงอยู่อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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.
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700403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม สถานภาพปัจจุบันและการใช้ป ระโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศขั้นพื้นฐาน สถานการณ์ปัญ หาสิ่ง แวดล้อมของประเทศไทยและของโลก
สังคมคาร์บอนต่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่ ง สารสนเทศ ลั ก ษณะของแหล่ ง สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร
สารสนเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเขียนเชิง อรรถและบรรณานุกรม ศึกษาวิธีการรวบรวม
ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ
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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
3(2-2-5)
(Information Technology for Office Productivity)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดทาเอกสาร เพื่อช่วยให้งานในสานักงานมีประสิทธิผลและสามารถนาไปใช้ได้จริง
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.
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700406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการจั ดการข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบจานวนจริง
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน กราฟ เมตริกซ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเชิงแสดงลักษณะและสถิติเชิงสรุปผล
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 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบจานวนจริง คุณสมบัติและการดาเนินการของจานวนจริง เลขยกกาลังและรากการดาเนินการ
เกี่ยวกับนิพจน์พีชคณิต การแยกตัวประกอบ ฟังก์ชันและการเขียนกราฟเมตริกซ์การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
โดยใช้เมตริกซ์
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 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ โดยใช้ทฤษฎีทางสถิติเชิงแสดงลักษณะและการ
อนุมานทางสถิติ เช่น การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์
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.
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700409 ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการพัฒนา และแนวทางการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะ
และความรู้ทางด้านธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในองค์กร รวมถึง
แนวทางการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับเปลี่ยนธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าขององค์กร และเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
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.
700410 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(2-2-6)
(Technology and Innovation Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย แนวคิด ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์
เครื่องมือสาหรับการสังเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคปัจจุบัน
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 และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
3(2-2-6)
(AI and Data Science for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การนา
ข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ ความสาคัญของ AI ในปัจจุบัน การจาแนกเทคโนโลยี AI ความก้าวหน้าทางด้าน
AI และโมเดลธุรกิจของ 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.
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5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ(Physical Education and Recreation)
700501 กอล์ฟ
1(0-2-1)
(Golf)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎ กติกาของกีฬากอล์ฟ หลักการบริหารร่างกาย ก่อนการเล่น วิธีการและเทคนิคการเล่นกอล์ฟตาม
หลักสากลนิยม การนับคะแนนและฝึกปฏิบัติ โดยเน้นเรื่องการตรงต่อเวลา การรักษากฎกติกามารยาท
Rules and refereeing of golf; principle of conditioning exercise before playing; steps and
techniques of playing golf based on a universal principle; scoring and practical training with an
emphasis on punctuality, rule and refereeing conformation, and golf etiquette.
700502 ตะกร้อ
1(0-2-1)
(Takraw)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎ กติกาและมารยาทของกีฬาตะกร้อ หลักการบริหารร่างกายก่อนการเล่น วิธีเล่นและทักษะต่างๆ
ของตะกร้อ เช่น การเตะลูกแบบต่างๆ ทักษะการโหม่ง การใช้เข่าและไหล่ การเล่นตะกร้อแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติ
โดยเน้นเรื่องการตรงต่อเวลา การรักษากฎ กติกามารยาท
Rules, refereeing and etiquette of takraw; principle of conditioning exercise before
playing; steps and techniques of playing takraw, kicking, head, knee and shoulder actions;
types of playing takraw with an emphasis on punctuality, rule and refereeing conformation,
and takraw etiquette.
700503 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Soccer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎ กติกาและมารยาทของกีฬาฟุตบอล หลักการบริหารร่างกายก่อนการเล่น ฝึกทักษะการทรงตัว
การวิ่งและการเปลี่ยนทิศทาง การเตะ การหยุด การโหม่งลูกบอลและการรักษาประตู ฝึกปฏิบัติโดยเน้นเรื่อง
การตรงต่อเวลา การรักษากฎ กติกาและมารยาท การฝึกเล่นเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
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 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎ กติกาและมารยาทของกีฬาบาสเกตบอล หลักการบริหารร่างกายก่ อนการเล่น ฝึกทักษะการ
ทรงตัว การวิ่ง การหยุด การหมุนตัว การเปลี่ยนทิศทาง การหลอกล่อและการทรงตัวในท่าป้องกันทักษะการ
ครองบอล การจับ การรับและส่งลูกบอล การเลี้ยงและการยิงทาคะแนน ฝึกปฏิบัติโดยเน้นเรื่องการตรงต่อ
เวลา การรักษากฎ กติกามารยาท
Rule, refereeing and etiquette of basketball; principle of conditioning exercise before
playing; training in body balance, running, stopping, pivot, change of direction, dummy and
defensive balance; skills in ball possession, picking, ball circulation, dribble, and field goal scoring
with an emphasis on punctuality, rule and refereeing conformation, and basketball etiquette.
700505 เกมประกอบการฝึกอบรม
1(0-2-1)
(Mixed Games)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักและวิธีการเล่นเกมไทยและสากลประเภทต่างๆ เทคนิคการเป็นผู้นา การฝึกกิจกรรมในการเล่น
เกมเบ็ดเตล็ด ตลอดจนฝึกประดิษฐ์และใช้เครื่องมือประกอบการเล่น
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 การเต้นสมัยใหม่
1(0-2-1)
(Modern Dance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบ หลักการเต้นสมัยใหม่และฝึกปฏิบัติโดยเน้นเรื่องความสวยงาม การแสดงอารมณ์ มารยาท
สังคม การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่ม
Principles and patterns of modern dance; practical training in beautiful gesture,
emotional expression, social etiquette and human relation reinforcement; individual and
group training.
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700507 นาฏศิลป์ไทย
1(0-2-1)
(Thai Dancing Art)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบหลักการที่เป็นแบบแผนนาฏศิลป์ไทยและฝึกปฏิบัติโดยเน้นเรื่องความสวยงามตามแบบแผน
การแสดงอารมณ์ของตัวละคร การกล้าแสดงออก ฝึกตรงต่อเวลา ความอดทน การฝึกปฏิบัติเป็นทีม และสร้าง
ความมัน่ ใจของผู้เรียนให้มีภาวะเป็นผู้นา
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 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Ballroom Dance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบและหลักการการลีลาศ ฝึกปฏิบัติโดยเน้นเรื่องความสวยงาม การแสดงอารมณ์มารยาท
สังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่ม
Principles and patterns of ballroom dancing; practical training in beautiful gesture,
emotional expression, social etiquette, human relation reinforcement; individual and group
training.
700509 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎ กติกาการแข่งขัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีของกีฬาวอลเลย์บอล มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเล่น การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
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 พลศึกษาและนันทนาการ
1(0-2-1)
(Physical Education and Recreation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของพลศึกษาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งทฤษฎี
และทั ก ษะพื้ น ฐานของการออกก าลั ง กาย หลั ก การป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ า โภชนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและฝึกทักษะกีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจหนึ่ง
ชนิดกีฬาหรือหนึ่งกิจกรรมนันทนาการ
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 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
(Sports and Recreation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นและความหมายของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา วัฒนธรรม สัง คมทางกีฬ า
หลักการออกกาลังกายที่ถูกต้อง การเป็นผู้นาทางกีฬาและนันทนาการ การฝึกทักษะกีฬาพื้นฐานในทักษะกีฬา
เช่น กีฬาประเภททีม กีฬาแร็กเก็ต กีฬาทางน้า กี ฬาลีลาศ ศิลปป้องกันตัว (มวยไทย) วิ่ง เพื่อสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย
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 กีฬาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Sports for Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลังกาย และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่
ผู้เรียนสนใจ
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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 ศาสตร์แห่งการดูแลตนเอง
3(3-0-6)
(Science of Self Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้น
การส่งเสริมทั้งสุขภาพและจิต องค์ประกอบของสุขภาพที่ดี ปัจจัยที่สงผลต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเอง
แบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกาย การออกกาลังกาย
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ์ การป้องกันและแก้ ไ ขปัญ หาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และทา
ความเข้าใจชีวิต
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.
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25381111103385
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Business English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Business English)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ ใ ช้ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต (ภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ) จะใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศสในการจัดการเรียนการสอน
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มีมติเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2564
4. สภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 21
ตุลาคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมีค วามพร้ อมในการเผยแพร่ห ลัก สูต รคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สามารถใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่นในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. ครู-อาจารย์
2. นักวิชาการ
3. นักแปล
4. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน
5. พนักงานต้อนรับในภาคธุรกิจงานบริการ
6. พนักงานนาเข้า-ส่งออก
7. ไกด์/พนักงานบริษัทนาเที่ยว
8. เลขานุการ
9. พนักงานขาย
10. กิจการส่วนตัวในการนาเข้า – ส่งออกสินค้า
11. รับราชการ
12. ตาแหน่งงานทุกประเภทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
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ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2565 เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าว
ทันความเปลี่ยนแปลงในสังคมธุรกิจที่กาลังจะเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นรายวิชาต่างๆ จึงมี
เนื้อหาที่ทันสมัยและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความเป็นนานาชาติและความ
เป็นสากล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะนาไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการนาความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจไปใช้ในการปฎิบัติงานใน
ภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2559
ระบบการศึก ษา ในระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ใช้ร ะบบทวิภ าค โดย 1 ปีการศึก ษาแบ่ง ออกเป็น 2
ภาคการศึกษาปกติ ในหนึ่งภาคการศึกษาหนึ่งปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูร้อนได้โดยระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์โดยจัดจานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละ
กระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนแต่อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนโดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคฤดูร้อน
: เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
- มีการจัดการเรียนการสอน วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
(2) การลงทะเบียนเรียน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 การลงทะเบียนเรียนมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามระยะเวลามหาวิทยาลัยกาหนด
2) การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิต และไม่เกิน 21 หน่วยกิต ส่วนการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
3) การลงทะเบียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากข้อ (2) อาจทาได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
4) การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและถ้ารายวิชาใด มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องศึกษาก่อน (Pre – requisite) ซึ่ง ได้กาหนดไว้ในหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องศึกษาปฏิบัติตามข้อกาหนดนั้นก่อน หรือได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจึงจะ
มีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้นๆ
5) นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 1
สัปดาห์แ รกของภาคฤดูร้ อน จะไม่มี สิทธิ ศึก ษาในภาคการศึ กษานั้น ยกเว้น ในกรณี ที่
นักศึกษามีเหตุจาเป็นสุดวิสัย ต้องได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
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การลงทะเบียนเรียนซ้า
1) นักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้าอีกหรือลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่นแทนก็ได้
2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่เคยศึกษามาเฉพาะในรายวิชาที่สอบได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า C เท่านั้น
(3) การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
1) เกณฑ์การวัดผล
การวัดผลการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2) การสาเร็จการศึกษา
เป็น ไปตามข้อ บัง คับ มหาวิทยาลัย เอเชีย อาคเนย์ ว่าด้ว ยการศึก ษาระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2559 การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและปฏิบัติตามข้อกาหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้
ในหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
(2) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
กลุ่มวิ ชาแกน กลุ่มวิ ชาทัก ษะภาษา กลุ่มวิช าภาษาอัง กฤษเพื่ อธุรกิ จ และกลุ่ ม
วิชาเอกเลือก จะต้องไม่ต่ากว่า 2.00
(3) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
(4) นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องขอจบการศึกษา
(ตามแบบ ท.มออ. 06) ที่ ส านั กทะเบี ยนและประมวลผล ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
- นักศึกษาที่ไม่ยื่นคาร้องขอจบการศึกษา ตามข้อ (1) ให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่ขอจบ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เสนอรายชื่อเพิ่ม
ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
3) หลักเกณฑ์การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นวิชาโท
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาอัง กฤษธุรกิจเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดังนี้
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รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731101 ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
731103 ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
731104 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
731203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
7315xx วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
7315xx วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
4) การให้ปริญญาเกียรตินิยม
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
การให้ปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ ทั้ง นี้ไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน
นับเฉพาะภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดู
ร้อนต่อจากการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
- นักศึกษาที่มีการโอนย้ายสาขาวิชาหรือคณะวิชา ให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
- สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
- ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด
- ไม่เคยได้รับผลการศึกษาระดับ F หรือได้สัญลักษณ์ U หรือ WW ในรายวิชาใด
- ไม่เป็นนักศึกษาที่เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบหรือ
เทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
(2) การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็น
- ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ (1) และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยไม่เคยได้ผลการเรียนระดับ D ในรายวิชาใด
- ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
จะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ (1) และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
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(3) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน ข้อ 2(2.1) และข้อ 2(2.2) ให้คานวณจากรายวิชา
และจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(4) ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
บุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
2) ในกรณีที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรจากสถานศึกษาในต่างประเทศจะต้องได้รับการ
รับรองการเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย
3) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมคุณธรรมและมารยาทอันดี
4) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง
5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
6) ไม่เคยเป็นผู้ต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2) ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษามา
2) เป็นระดับมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การติดตามดูแลเป็นพิเศษ
3) กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสอนเสริมภาษาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคการศึกษา
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2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2559
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และหลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : จานวน 132 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
96
หน่วยกิต
1. วิชาแกน
15
หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาทักษะภาษา
15
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
21
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
12
หน่วยกิต
3. วิชาเอกเลือก
15
หน่วยกิต
4. วิชาโท
18
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
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3.3 รายวิชา
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอัง กฤษธุรกิจ ประกอบด้วย
ตัวเลข 6 หลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ความหมายของรหัสประจาวิชา ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย
เลขอารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก นาหน้าชื่อวิชาทุกวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7 0 0 X X X
1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 700 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7
3 X X X X
2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
73 หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.2 เลขหลักพัน เลข 1 หมายถึง รายวิชาของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3.2 เลขหลักร้อย หมายถึง ...
เลข 1 หมายถึง รายวิชาแกน
เลข 2 หมายถึง รายวิชาทักษะภาษา
เลข 3 หมายถึง รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
เลข 4 หมายถึง รายวิชาบริหารธุรกิจ
เลข 5 หมายถึง รายวิชาเอกเลือก
เลข 6 หมายถึง รายวิชาโท ภาษาญี่ปุ่น
เลข 7 หมายถึง รายวิชาโท ภาษาฝรั่งเศส
เลข 8 หมายถึง รายวิชาเลือกเสรี
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
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ตัวเลขแสดงจานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) เช่น 3(2-2-5)
หมายถึง ในรายวิชานั้นมี 3 หน่วยกิต จั ดการเรียนการสอนแบบบรรยาย 2 ชั่ วโมง แบบฝึกปฏิบัติก ารใน
ห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่อื่นใด จานวน 2 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง จานวน 5 ชั่วโมง
2) วิชาบังคับก่อน หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนใน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและ
การประเมินผลในวิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S
3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและจานวนหน่วยกิตดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic of Life)
700105
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
700106
จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Mind)
700107
ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
700201
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
700202
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
700203
พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
700204
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
700205
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัฒน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
700206
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
700207
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
700208
จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
700209
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
700210
นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship)
700211
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Environmental and Sustainable Development)
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1.3 กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนอีก
6 หน่วยกิต จะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
700301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
700302
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
700303
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
700304
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
700305
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication)
700306
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
700307
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
700308
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
700309
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
700310
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
700311
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
700312
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
700313
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
700314
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
700315
ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Thai Language for Creative Media Communication)
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
จานวน 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
700401
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(IT Information Technology)
700402
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
700403
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
700404
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
700405
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
3(2-2-5)
(Information Technology for Office Productivity)
700406
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
700407
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
700408
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
700409
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
700410
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Technology and Innovation Management)
700411
ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(AI and Data Science for Business)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 96 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน จานวน 15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731101
ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Listening and Speaking Skills in English 1)
731102
ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Listening and Speaking Skills in English 2)
731103
ทักษะการอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Reading and Writing Skills in English)
731104
ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Grammar and Usage 1)
731105
ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Grammar and Usage 2)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาทักษะภาษา จานวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731201 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Pronunciation)
731202 การอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Reading and Writing in English for Communication)
731203 การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
(Public Speaking in English)
731204 วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Culture and English Language Communication)
731205 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐา
น3(3-0-6)
(English for Standardized Tests)
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2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จานวน 21 หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731301 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business English Communication 1)
731302 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business English Communication 2)
731303 ภาษาอังกฤษธุรกิจในมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
(Business English in Multimedia)
731304 การแปลเชิงธุรกิจ 1
3(3-0-6)
(Translation in Business 1)
731305 การแปลเชิงธุรกิจ 2
3(3-0-6)
(Translation in Business 2)
731306 ประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-540-0)
(Professional Internship)
3) กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ จานวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731401 ผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Entrepreneurs)
731402 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Hotel and Tourism Industry)
731403 การตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
731404 การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Use of Application Packages in the Digital Age)
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731501 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมโรงแรม
3(3-0-6)
(English for Hotel Industry)
731502 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(English for Tourism Industry)
731503 ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(English for Digital Marketing)
731504 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(English for Business Negotiation)
731505 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนองานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(English for Business Presentation)
731506 ภาษาอังกฤษสาหรับเลขานุการในองค์กร
3(3-0-6)
(English for Secretary in Corporations)
731507 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
(English for Airline Business)
731508 ภาษาอังกฤษเพื่องานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(English for Logistics)
731509 การสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basic English Language Teaching)
731510 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
(Independent Study)
2.4 วิชาโท จานวน 18 หน่วยกิต
1) วิชาโทภาษาญี่ปุ่น
รายวิชาบังคับ จานวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731601 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
(Japanese 1)
731602 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
(Japanese 2)
731603 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(3-0-6)
(Japanese 3)
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731604 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
(Japanese Conversation 1)
รายวิชาเลือก จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731605 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
(Japanese Conversation 2)
731606 การอ่านภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Reading)
731607 การเขียนภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Writing)
731608 การแปลภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Translation)
731609 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
(Japanese for Hospitality and Management)
3(3-0-6)
731610 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโลจิสติกส์
(Japanese for Logistics Management)
2) วิชาโทภาษาฝรั่งเศส
รายวิชาบังคับ จานวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731701 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
(French 1)
731702 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
(French 2)
731703 ภาษาฝรั่งเศส 3
3(3-0-6)
(French 3)
731704 วัฒนธรรมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Culture)
รายวิชาเลือก จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731705 สนทนาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Conversation)
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731706 การอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Reading)
731707 การแปลภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Translation)
731708 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business French)
731709 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
(French for Hospitality and Management)
731710 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(French for Logistics Management)
3) วิชาโทนอกสาขา
การศึกษาวิชาโทนอกสาขาและคณะ ให้ศึกษาตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตร
วิชาโทสาขานั้นๆ และหากมีจานวนหน่วยกิตของวิชาโทนอกสาขาไม่ครบตามที่กาหนด ให้เลือกศึกษารายวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนด ทั้งนี้ ยกเว้นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ/
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
731801 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง
3(3-0-6)
(English through Edutainment)
731802 ภาษาอังกฤษจากสื่ออินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
(English through Internet)
731803 ธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
(Airline Business)
731804 เทคนิคการประชุมสัมมนา
3(3-0-6)
(Conference -Seminar Techniques)
731805 การออกแบบโฆษณาในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Advertising Design in the Digital Age)
731806 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Preparation)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7001XX
7002XX
7003XX
7003XX
7004XX
XXXXXX

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา 1
กลุ่มวิชาภาษา 2
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
18 (xx-x-xx)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7001XX
7002XX
7003XX
7003XX
7004XX
731601
731701

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา 1
กลุ่มวิชาภาษา 2
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาโท
ภาษาญี่ปุ่น 1 หรือ
ภาษาฝรั่งเศส 1
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (xx-x-xx)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
731101
731103
731104
731401
731404
731602
731702

ชื่อวิชา
วิชาแกน
ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1
วิชาการบริหารธุรกิจ
ผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่
การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปในยุคดิจิทัล
วิชาโท
ภาษาญี่ปุ่น 2 หรือ
ภาษาฝรั่งเศส 2
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (18-0-36)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
731102
731105
731201
731301
731402
731603
731703

ชื่อวิชา
วิชาแกน
ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 2
ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
วิชาทักษะภาษา
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
วิชาการบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิชาโท
ภาษาญี่ปุ่น 3 หรือ
ภาษาฝรั่งเศส 3
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (16-4-34)

1233

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
731202
731302
731403
7315XX
7315XX
731604
731704

ชื่อวิชา
วิชาทักษะภาษา
การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
วิชาการบริหารธุรกิจ
การตลาดยุคดิจิทัล
วิชาเอกเลือก
รายวิชาเอกเลือก 1
รายวิชาเอกเลือก 2
วิชาโท
สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 หรือ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (xx-x-xx)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
731203
731204
731303
731304
7315XX
7316XX
7317XX

ชื่อวิชา
วิชาทักษะภาษา
การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ภาษาอังกฤษในธุรกิจมัลติมีเดีย
การแปลเชิงธุรกิจ 1
วิชาเอกเลือก
รายวิชาเอกเลือก 1
วิชาโท
วิชาโท 1 รายวิชา
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
18 (xx-x-xx)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
731205
731305
7315XX
7315XX
7316XX
7317XX
XXXXXX

ชื่อวิชา
วิชาทักษะภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
การแปลเชิงธุรกิจ 2
วิชาเอกเลือก
รายวิชาเอกเลือก 1
รายวิชาเอกเลือก 2

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

วิชาโท 1 รายวิชา

3 (3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3 (x-x-x)
18 (xx-x-xx)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

731306

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ประสบการณ์วิชาชีพ
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
สาขาวิช าภาษาอั งกฤษธุ รกิ จได้ก าหนดรายวิ ชา 731306 ประสบการณ์วิ ช าชี พเป็น รายวิ ชาบัง คั บ
จานวน 6 หน่วยกิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทางานใน
สถานประกอบการเพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะและเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
ลักษณะของสถานประกอบการ
เป็นสถานประกอบการที่นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ภาษาต่างประเทศในทักษะต่างๆ เช่น ฟัง พูด อ่ าน
เขียน และแปล โดยเน้นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาฝรั่งเศส เป็นหลัก

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
- มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจาเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
- บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
- มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้
2. ช่วงเวลา
ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน
นักศึกษาต้องใช้เวลาในการฝึกงานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
ณ สถานประกอบการ ทั้งนี้ สถานประกอบการบางแห่งอาจกาหนดระยะเวลาฝึกงานมากกว่าเวลาข้างต้น ก็ให้
ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้นเป็นรายๆ ไป
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
- ไม่มี –
5. คาอธิบายโดยย่อ
ในกรณีที่นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 731510 การศึกษาอิสระ นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่
ตนเองสนใจศึกษาค้นคว้าต่อคณาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา และศึกษาโครงร่างเพื่อทาการค้นคว้าในหัวข้อ
นั้นๆ ต่อไป เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาต้องส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเป็นรูปเล่ม และนาเสนอด้วย
วาจาต่อคณาจารย์ และนักศึกษาอื่นๆ
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1) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้า กระบวนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การสรุปผล และวิธีการเขียนผลการศึกษา เชิงวิชาการ รวมทั้งการอ้างอิงต่างๆ นอกจากการเขียนเชิงวิชาการ
นักศึกษายังได้ฝึกการนาเสนอข้อมูล และผลการศึกษาต่อสาธารณชนอีกด้วย ซึ่งวิธีการเขียนและวิธีการพูดที่
นักศึกษาได้ฝึกฝนไปนั้น สามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์ต่องานต่างๆ ที่จะทาเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว
2) ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 4
3) จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
4) การเตรียมการ
หลังจากนักศึกษาได้เสนอหัวข้อที่จะศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อแล้ว
นักศึกษาจะต้องนาเสนอความก้าวหน้าของการค้นคว้าอย่างสม่าเสมอ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเป็น
รายบุคคล
5) กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงาน และการนาเสนอผลงานด้วยวาจา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
731101 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Listening and Speaking Skills in English 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะการฟังเพื่อจับใจความสาคัญในระดับคา วลี และประโยคขนาดสั้น และการพูดเพื่อการสื่อ
ความหมายให้ถูกต้อง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ และการพูดหน้า
ชั้นเรียน
Listening skill for the main idea in levels of word, phrase, and short sentences;
speaking skill to convey messages; giving information about self and on a given topic; speaking
various situation both in online and in person classes.
731102 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Listening and Speaking Skills in English 2)
วิชาบังคับก่อน : 731101 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการสื่อสารและการพูดเพื่อการมีส่วนร่วมในบริบททางวิชาการและสัง คม พัฒนาทักษะการ
ฟังและการพูดสาหรับการนาเสนอและการอภิปรายในชั้นเรียน เรียนรู้ทักษะการจดบันทึก เปิดเผยไฟล์เสียง
ภาษาอัง กฤษแท้ใ นรูป แบบของการสนทนา งานและการฝึก พูดที่เ หมาะสมกั บแต่ล ะระดับในรูปแบบการ
อภิปราย การนาเสนอ และการสัมภาษณ์
Communication and oral skills for active participation in academic and social contexts;
development of listening and speaking skills for classroom presentations and discussions;
learning note-taking skills; be exposed to authentic English audio files in the forms of
conversations; level-appropriate speaking tasks and practice in the form of discussions,
presentations and interviews, both in online and in person classes.
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731103 ทักษะการอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Reading and Writing Skills in English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการอ่าน การอ่านข้อความภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความสาคัญ การวิเคราะห์คาศัพท์
ความหมาย รูปประโยคจากตารา วารสารและบทความทางวิชาการ และหลักการเขียน องค์ประกอบและ
ลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทต่างๆ ในระดับย่อหน้า การเขียนแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล
Principles of reading; reading English texts for main ideas; analysis of vocabulary and
meaning; sentence structures used in textbooks, journals and academic articles; principles of
writing; elements and specific features in each writing at the paragraph level; writing for
opinions and giving reasons.
731104 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Grammar and Usage 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ไวยากรณ์แ ละโครงสร้า งของภาษาอั ง กฤษด้ านชนิ ดของค า ประโยค ความสอดคล้ องระหว่ า ง
ประธานและกริย า การใช้กริ ยาตามกาลเวลา การใช้ โครงสร้ างทางภาษาเพื่อ การสื่อสารตามโครงสร้า ง
ไวยากรณ์
English grammar and structure in parts of speech, sentences, subjects and verbs,
agreement, tenses, the use of language structures for grammatical communication.
731105 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Grammar and Usage 2)
วิชาบังคับก่อน : 731104 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 1
ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่มีความซับซ้อน การเปรียบเทียบ การตั้งประโยคถาม
และการตอบ อนุประโยคประเภทต่างๆ การเขียนประโยค โครงสร้างภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ ตามหลัก
ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ
English grammar and complex usage; comparison, questioning and answering, clauses,
writing sentences, English structures in the various contexts according to English grammar and
usage.
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วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาทักษะภาษา
731201 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Pronunciation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและทฤษฎี ท างสั ท ศาสตร์ กลไกการผลิ ต เสี ย งพู ด ในภาษาอั ง กฤษ สั ท อั ก ษรและ การ
ถ่ายทอดเสียง องค์ประกอบของเสียงพูดในภาษาอังกฤษ การออกเสียงหนักเบา การเชื่อมเสียง จังหวะและ
ทานองเสียง และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
Introduction to English phonetics and phonology, and the study of English accents;
focus on the sound systems and transcription of the International Phonetics Alphabet;
including English intonation patterns and proper articulation.
731202 การอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
(Reading and Writing in English for Communication)
วิชาบังคับก่อน : 731103 ทักษะการอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษ
พัฒนาเทคนิคการอ่านและการเขียน เข้าใจขอบเขตการสื่อสารต่าง ๆ ผ่านการใช้ภาษาในบริบท
หลากหลาย เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ใช้ภาษาได้อย่างมืออาชีพและเหมาะสม
Developing reading and writing techniques; understanding different areas of
communication through usage of different contexts; focus on developing reading and writing
skills; and application of proper and professional language.
731203 การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
(Public Speaking in English)
วิชาบังคับก่อน : 731102 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 2
หลักการพูดและการนาเสนอเทคนิคในโอกาสและหัวข้อต่าง ๆ ด้วยการใช้น้าเสียงและท่าทางที่เหมาะสม
Principles of speech and presentation techniques on various occasions and topics
with proper use of tone and gestures.
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731204 วัฒนธรรมและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Culture and English Language Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต สังคม แบบแผนความคิด ความเชื่อของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ ความหลากหลายของภาษาอัง กฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่าง
วัฒนธรรม
Cultures, life styles, society, stereotype, beliefs of people using English as native,
second and foreign language, diversity of English and intercultural English communication.
731205 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(3-0-6)
(English for Standardized Tests)
วิชาบังคับก่อน : 731105 โครงสร้างไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น เพื่ อ การสอบข้ อ สอบมาตรฐานภาษาอั ง กฤษ TOEIC (Test of English for
International Communication) การเตรียมตัวเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการสอบให้ได้ระดับคะแนนตามที่ต้องการ
การฟังจับใจความ การอ่านจับใจความ การฝึกทาข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทาข้อสอบจริง
Essential skills for English standardized tests – TOEIC (Test of English for International
Communication); preparation and formulation a strategy to achieve a high score on the TOEIC;
listening comprehension; reading comprehension; exam practice to prepare for the actual
exam.
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
731301 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business English Communication 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาศัพท์ สานวน ทักษะการสื่อสารเบื้องต้นทางธุรกิจ การแนะนาสินค้าและบริการ การสอบถามและ
การสั่งสินค้า การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเตรียมกาหนดการและ การนัดหมาย จดหมายธุรกิจใน
สานักงาน และการสมัครงาน
Vocabulary, expressions, basic business communication skills; product and service
introduction; inquiry and ordering; telephoning; scheduling and appointment; business
letters and job application.
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731302 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business English Communication 2)
วิชาบังคับก่อน :731301 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
คาศัพท์และสานวนภาษาที่ใช้ในการติดต่อ ธุรกิจทั้งในและระหว่างองค์กร การเขียนรายงานทางธุรกิจ
การประชุมและรายงาน การประชุม เอกสารการส่งออกและนาเข้า การนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ
English vocabularies and expressions involving in business communication both intraorganization and inter-organizations; business report; meeting and minutes; export and import
documents; business presentations.
731303 ภาษาอังกฤษธุรกิจในมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
(Business English in Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาโดยเน้นหัวข้อธุรกิจเป็นหลัก โดยอาศัยแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย รูปแบบ
เนื้อหาและภาษาในมัลติมีเดีย การเพิ่มคาศัพท์ทางธุรกิจการพัฒนาทักษะการพูดและการทาความเข้าใจที่
เกี่ยวข้องในเรื่องมัลติมีเดีย
Development of language skills with a special focus on business topics relying on
multimedia applications, form, content, and language in multimedia, increasing business
vocabulary, improving oral skills and understanding relevant issues of multimedia.
731304 การแปลเชิงธุรกิจ 1
3(3-0-6)
(Translation in Business 1)
วิชาบังคับก่อน : 731105 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
ทฤษฎี และความหมายของการแปล วิธี การแปลทางเอกสารทางธุ รกิจ การแปลบัน ทึกข้อ ความ
จดหมาย และ รายงานการประชุม ฝึกแปลในระดับคา วลี ประโยค และอนุเฉท การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
การแปลและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
Theories and definitions of translation; processes of translation of business
documents: memorandums, letters, and meeting minutes. Translation practices of word,
phrase, sentence, and paragraph levels. Problem analysis of translation and problem-solving
processes.
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731305 การแปลเชิงธุรกิจ 2
3(3-0-6)
(Translation in Business 2)
วิชาบังคับก่อน : 731304 การแปลเชิงธุรกิจ 1
วิธีการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การแปลรายละเอียดสินค้าหรือบริการ การโฆษณา การข่าวธุรกิจ
และเศรษฐกิจ ฝึ กแปลในระดับ คา วลี ประโยค และอนุเ ฉท การวิ เคราะห์ปั ญ หาที่ เกิด จากการแปลและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
Processes of translation of business documents; process of translation of product and
service descriptions, advertisements, business news and economic news. Translation practices
of word, phrase, sentence, and paragraph levels. Problem analysis of translation and problemsolving processes.
731306 ประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-540-0)
(Professional Internship)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
ฝึกปฏิบั ติงานในสถานประกอบการของรัฐหรื อเอกชนที่ มีใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่ างประเทศอื่นๆ
โดยได้รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และผ่า นการประเมินจากสถานประกอบการ นาเสนอและ
อภิปรายผลการฝึกงาน
Internship in public or private organizations using English or other foreign languages
approved by the committee and entrepreneurs evaluation, presentation and internship
results discussion.
กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
731401 ผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Entrepreneurs)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมทางธุรกิจสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์โอกาสและการจัดตั้ง
ธุรกิจ startup หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาดดิจิทัล การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน การจัดการโลจิสติกส์
Fundamental business concepts and ethics for entrepreneurs, opportunity analysis
and startup business set up, basic concepts for writing business plans, digital marketing,
production and operation management, human resources management, accounting for
entrepreneurs, financial management, and logistics management.
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731402 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Hotel and Tourism Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการของการท่องเที่ยวและโรงแรม ประเภทและระดับต่างๆ ของโรงแรม โครงสร้าง และการดาเนินการ
ของฝ่ายบริการต่างๆ ความสาคัญและผลกระทบของการท่องเที่ยวและโรงแรมต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดล้อม ลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม องค์ประกอบและปัจจัยสนับสนุน
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ ทิศทางและแนวโน้มของการท่องเที่ยวและการโรงแรมในอนาคต
มีการดูงานนอกสถานที่
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.
731403 การตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางในการจัดจาหน่ายและ
กระบวนการนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด โดยเน้นการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล การโปรโมทสินค้าและตราสินค้าผ่าน
สื่อออนไลน์และออฟไลน์ การสื่อสารการตลาดด้วยเนื้อหา )Content marketing (เทคนิคการทาการตลาด
ด้วยวิธีการทางอีเลคทรอนิคส์ต่างๆ
Consumer demand and behavior; product development; distribution channels
process with the key focusing tools from digital marketing communication; using online and
offline media for promotion and branding; marketing communication by using content
marketing; electronics marketing techniques.
731404 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Use of Application Packages in the Digital Age)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัตการ ระบบ
เครื อข่ าย โปรแกรมประมวลผลค า (ไมโครซอฟท์ เวิ ร์ด) โปรแกรมตารางค านวณ (ไมโครซอฟท์เอ็ กเซล)
โปรแกรมนาเสนอข้อมูล (ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยท์) เทคนิคการนาเสนอข้อมูลและสื่อประสม เทคนิคการ
สืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
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Computer Principles, Computer hardware, Computer Software, Operating System,
Computer networking, Word processing program – Microsoft Word, Spreadsheet program –
Microsoft Excel, Presentation Program – Microsoft PowerPoint, Presentation techniques and
multimedia, Information retrieval from the internet.
กลุ่มวิชาเอกเลือก
731501 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมโรงแรม
3(3-0-6)
(English for Hotel Industry)
วิชาบังคับก่อน 731102 :ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คาศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมโรงแรม การจอง
ห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การจัดเลี้ยง การอธิบายเมนูและการรับคาสั่งเมนูอาหารและเครื่องดื่ม และงานบริการ
อื่นๆ ของโรงแรม การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ การดูงาน
โรงแรม
Skills of English listening, speaking, listening, and writing used in the hotel industry; reservation;
registration; catering, explain the menu and taking an order of food and beverage; other hotel services;
responding to complaints and suggestion to meet guest satisfaction; hotel visit.
731502 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(English for Tourism Industry)
วิชาบังคับก่อน 731102 : :ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 2
การพัฒนาทักษะที่จาเป็นเพื่อการทางานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การฟัง พูด อ่าน และเขียน
คาศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ไทย การนาเสนอข้อมูลในบริบทของการท่องเที่ยว และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Development of essential skills to work in the tourism industry; listening, speaking,
reading, writing and expressions; information of tourism attraction; history; Thai culture and
tradition; presentation in the tourism context; a field trip .
731503 ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(English for Digital Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของโฆษณาทางโซเชียลมีเดียเป้าหมาย ช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลและ
การสร้างการรับรู้แบรนด์ กลยุทธ์การส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อสร้างโฆษณาที่น่าสนใจสาหรับแพลตฟอร์ม
ในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้ง เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาแกรม ติ๊กตอก ยูทูป ฯลฯ การนาเสนอโฆษณาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ให้กระตุ้นการซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ ของสื่อและกลยุทธ์ก ารส่งเสริมการ
ขายตรงเพื่อเข้าถึงตลาดเฉพาะกลุ่ม
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Principles of targeted social media ads, optimal ways to enter the digital market and
create brand awareness, different promotional strategies to create touching ads on various
social media platforms – Facebook, Official Account Line, Instagram, Tiktok, YouTube, etc.; ads
presentation through social media to stimulate the sales effectively ; analysis of various forms
of media and direct promotional strategies to reach a niche market.
731504 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(3-0-6)
(English for Business Negotiation)
วิชาบังคับก่อน 731102 :ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 2
การพูด การฟัง การออกเสียง คาศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจ การสื่อสารทาง
สังคมกับเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อ การเข้าร่วมการประชุมและการเจรจาทางธุรกิจ การนาเสนองานที่
สามารถจูงใจและให้ข้อมูลทางธุรกิจ ตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการเจรจา
English speaking, listening, pronouncing, vocabulary, sentences in business contexts,
social communication with colleagues and visitors, attending and participating in business
meetings, conducting business negotiations and making informative and persuasive business
presentations including basic negotiation skills.
731505 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนองานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(English for Business Presentation)
วิชาบังคับก่อน : 731102 ทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 2
กลยุทธ์และขั้นตอนการนาเสนอ เขียนและสรุปการนาเสนอ เรียนรู้โครงสร้างและวิธีการนาเสนอ
ที่เหมาะสม จัดเตรียมภาพ จัดการหรือโต้ตอบกับผู้ฟัง
Strategies and stages of presentations, composition and outlining of presentation,
structure, proper ways of delivering a presentation, visuals preparation, and dealing or
interacting with the audience.
731506 ภาษาอังกฤษสาหรับเลขานุการในองค์กร
3(3-0-6)
(English for Secretary in Corporations)
วิชาบังคับก่อน : 731302 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การเขียนและการใช้คาศัพท์และสานวนในงานเลขานุการใน
องค์กร การพูดคุยทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การโต้ตอบทางจดหมายและอีเมล์ การต้อนรับแขกที่นัดหมายและ
มิไ ด้น ัด หมาย การจัด เตรีย มการเดิน ทางธุร กิจ การจัด เตรีย มและจดรายงานการประชุม และ การ
ประสานงานกับบุคคลอื่น

1247

Use of English listening, speaking, writing, vocabulary and expressions in secretarial
tasks in business; a practical study of telephone conversation, appointment, business
correspondence and email writing; guest relations by appointment and without appointment;
business travel preparations; meeting arrangement and minute taking; dealing with people.
731507 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
(English for Airline Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน งานบริการผู้โดยสาร
ภาคพื้น ดิน งานบริก ารบนเครื่อ ง คาศัพท์แ ละสานวนที่เ กี่ยวข้อ งกับ ธุร กิจการบิน ฝึก ทักษะการสื่อสาร
ด้านงานบริการ
English for services and managements of airline business; ground services and inflight
services; airline vocabulary and expressions; practical communication skills for services.
731508 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(English for Logistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาศัพท์ บทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษสาหรับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผน
การจัดซื้อจัดหา การกระจายสินค้าและคลังสินค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Vocabulary, dialogues involving English for logistics and supply chain, planning,
procurement, distribution and warehousing, customer relationship management.
731509 การสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basic English Language Teaching)
วิชาบังคับก่อน : 731105 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 2
ทฤษฎีและหลักการสอนภาษาอัง กฤษ วิธีการสอน ขั้นตอนการสอน กิจกรรมในชั้นเรียน และ
การเขียนแผนการสอน
Theories and principles of English language teaching; methodologies, steps of
teaching, class activities and writing a lesson plan.
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731510 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระด้านภาษาในเรื่องการอ่าน การเขียน การแปล การฟังและการพูด ตามความสนใจ
ของผู้เรียนในบริบททางธุรกิจและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา การนาผลการศึกษาค้นคว้ามาเสนอใน
รูปแบบของสารนิพนธ์
Independent study of the language in reading, writing, translation, listening and
speaking, depending on students’ interest in a business context and need to be approved by
the advisor, submission of complete independent study paper.

วิชาโท
ภาษาญี่ปุ่น
731601 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
(Japanese 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเพื่อได้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยคภาษาญี่ปุ่นชั้นพื้นฐาน และ สานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เรียนคาศัพท์และรูปประโยค และวิธีการพิมพ์ตัวอักษรญี่ปุ่นบนซอฟต์แวร์ เพือ่ เสริมสร้าง
ความสามารถการเขียนและอ่านอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ
Practice in listening, speaking, reading and writing skills, through learning of basic
Japanese sentences and phrases used in everyday life, as well as learning of vocabulary and
sentence patterns and typing method of Japanese characters, in order to enhance the
competence to write and read Hiragana and Katakana characters.
731602 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
(Japanese 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันโดยเรียนคาศัพท์และรูปประโยคใหม่และศึกษาอักษรคันจิเพิ่มประมาณ60ตัว ฝึกการพิมพ์
ตัวอักษรญี่ปุ่นบนซอฟต์แวร์
Practice in the higher- level listening, speaking, reading and writing skills of basic
Japanese in various situations in everyday life, as well as learning of vocabulary and sentence
patterns and 60 Kanji characters and practice in typing of Japanese characters.
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731603 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(3-0-6)
(Japanese 3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นตามสถานการต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
โดยเรียนคาศัพท์และรูปประโยคใหม่และศึกษาอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 60 ตัว ฝึกการพิมพ์ตัวอักษรญี่ปุ่นบน
ซอฟต์แวร์เพิ่ม และเขียนไดอารี่ประจาด้วยประโยคที่คิดด้วยตัวเอง
Practice in the higher-level listening, speaking, reading and writing skills of basic
Japanese in various situations in everyday life, as well as learning of vocabulary and sentence
patterns and 60 Kanji characters, further practice in typing of Japanese characters, keeping a
diary with sentences created by the learner.
731604 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
(Japanese Conversation 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆโดยเน้นความหมายและการใช้ภาษาที่ถูกต้องโดยใช้
ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้เรียนคาศัพท์ รูปประโยคและอักษรคันจิใหม่ต่อเพื่อที่จะเพิ่ม
ความหามารถการสนทนา
Practice in speaking competence for various situations with an emphasis on accurate
communicability and language use with the use of computer software and applications, as
well as continuous learning of vocabulary, sentence patterns and Kanji characters in order to
enhance speaking competence.
731605 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
(Japanese Conversation 2)
วิชาบังคับก่อน : 731604 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการสื่อสารได้จริงในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน และ ฝึก
อธิบายตามหัวข้อต่างๆ เช่น วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์โดยใช้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้เรียนรู้คาศัพท์ รูปประโยคและอักษรคันจิเพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถการสนทนา
Speaking practice for communicative competence with an emphasis on development
of the competence to communicate in real-life situations in everyday life and give accounts
of various matters, such as culture and geography, with the use of computer software and
applications, as well as learning of vocabulary, sentence patterns and Kanji characters in order
to enhance speaking competence.

1250

731606 การอ่านภาษาญี่ปนุ่
3(3-0-6)
(Japanese Reading)
วิชาบังคับก่อน : 731603 ภาษาญี่ปุ่น 3
ฝึกทักษะการอ่านบทคัดสรรภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์
ตลอดถึงเว็บไซต์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และฝึกจับใจความสิ่งที่อ่าน นอกจากนี้เรียนรู้คาศัพท์ รูปประโยค
และอักษรคันจิเพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถการอ่าน
Reading practice for the competence to read Japanese text featuring various topics,
such as culture, society and history, as well as Japanese websites and electronical documents,
in order to grasp its outline and idea. Additional vocabulary, sentence patterns and Kanji
characters in order to enhance reading competence.
731607 การเขียนภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Writing)
วิชาบังคับก่อน : 731603 ภาษาญี่ปุ่น 3
ศึกษาหลักการเขียนเบื้องต้น ฝึกเขียนภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆ เช่นจดหมาย เรียงความและอีเมล
โดยใช้คาศัพท์และสานวนในการใช้ประโยคที่ถูกต้อง นอกจากนี้เรียนรู้คาศัพท์ รูปประโยคและอักษรคันจิ
เพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถการเขียน
Practice in basic writing skills by practicing various types of writing, such as letters,
essays and emails, with correct use of vocabulary and phrases. Additional vocabulary,
sentence patterns and Kanji characters in order to enhance writing competence.
731608 การแปลภาษาญี่ปนุ่
3(3-0-6)
(Japanese Translation)
วิชาบังคับก่อน : 731603 ภาษาญี่ปุ่น 3
ศึกษาหลักการแปลเบื้องต้น ฝึกทักษะการแปลประโยค ข้อความสั้นๆ และข่าวจากภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการสื่อความหมายและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รวมถึงระบบ
การแปลด้วยเครื่องช่วยการแปล นอกจากนี้เรียนคาศัพท์รูปประโยค และอักษรคันจิเพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่ม
ความสามารถการแปล
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, including translation assisted by machine translation
system. Learning of vocabulary, sentence patterns and Kanji characters in order to enhance
translation competence.
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731609 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ ธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
(Japanese for Hospitality and Management)
วิชาบังคับก่อน : 731603 ภาษาญี่ปุ่น 3
การใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจการบริการ ศัพท์และสานวนที่ใช้ใน
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการอื่นๆ
ของโรงแรม และการดูงานโรงแรม
Use of Japanese listening, speaking, reading and writing skills used in the hospitalityrelated business. Vocabulary and expressions needed in hospitality services related to
reservation, registration, food and beverage services, and other hotel services. Study tour to
hotel.
731610 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ งานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Japanese for Logistics Management)
วิชาบังคับก่อน : 731603 ภาษาญี่ปุ่น 3
บูรณาการทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการติดต่อสื่อสารในธุรกิจภาคบริการขนส่ง
ลาเลียงสินค้า การสื่อสารระหว่างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ
Integration of listening, speaking, reading and writing skills for communication in
transportation business. Effective communication between organizations for inventory and
warehouse management.
ภาษาฝรั่งเศส
731701 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
(French 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน เน้นทักษะทั้ง 4 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน
French grammatical structures with an emphasis on listening, speaking, reading and
writing skills for communication in daily life.
731702 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
(French 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส ประโยคและสานวนเพิ่มเติม ทักษะทั้ง 4 โดยเน้นการฟัง การพูด การ
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนดเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส
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Grammatical structures of French and additional sentences and phrases and four
language skills, with an emphasis on listening and speaking for discussion on given situations
to learn French culture.
731703 ภาษาฝรั่งเศส 3
3(3-0-6)
(French 3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส ประโยคและสานวนเพิ่มเติม ทักษะทั้ง 4 โดยเน้นการอ่าน การเขียน
บทความประเภทต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
Grammatical structures of French and additional sentences, phrases and four language
skills, with an emphasis on reading and writing of different types of articles in daily life.
731704 วัฒนธรรมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Culture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของประเทศฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง ระบบ
การศึกษา เทศกาล อาหาร ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศฝรั่งเศส
The history of France until now, as well as the society, culture, politics, education
system, festivals, foods, and important tourist attractions of France.
731705 สนทนาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Conversation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สนทนาภาษาฝรั่งเศสโดยเน้นเนื้อหาการสื่อสารเบื้องต้นที่ใช้ในการโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น
ต่อเรื่องราวในชีวิตประจาวัน การติดต่องานในโอกาสต่างๆ โดยเน้นการออกเสียงและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
French conversation with an emphasis on basic communication contents used in the
dialog and opinion expressed on the stories of everyday life. Communication in business with
an emphasis on pronunciation and correct language usage.
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731706 การอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Reading)
วิชาบังคับก่อน : 731703 ภาษาฝรั่งเศส 3
หลักการอ่านเบื้องต้น เทคนิคในการหาความหมายของคาศัพท์จากบริบท การอ่านจับใจความ
และการอ่านข้อความที่คัดเลือกจากงานเขียนประเภทบทความ ข่าว และ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
Fundamentals of reading in context. Reading for comprehension. Reading of various
selected writings, such as news, articles and various printed media.
731707 การแปลภาษาฝรั่งเศส

3(3-0-6)

(French Translation)
วิชาบังคับก่อน : 731703 ภาษาฝรั่งเศส 3
หลั กการแปลประโยคและข้ อความสั้ นๆ จากภาษาฝรั่ งเศสเป็ นภาษาไทย และภาษาไทยเป็ นภาษา
ฝรั่งเศส โดยเน้นการสื่อความหมายและความถูกต้องตามโครงสร้างภาษา
Principles of translation; translation in a sentence level and a short message from
French to Thai and Thai to French with an emphasis on meaningful communication and
correctness in terms of structures.
731708 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

3(2-2-5)

(Business French)
วิชาบังคับก่อน : 731703 ภาษาฝรั่งเศส 3
โครงสร้าง ศัพท์ สานวน เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ และทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
เกี่ยวกับธุรกิจแขนงต่างๆ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
French structure, vocabulary and expressions regarding French business. Four skills
of listening, speaking, reading and writing related to various business disciplines for appropriate
business communication.
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731709 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจบริการ

3(3-0-6)

(French for Hospitality and Management)
วิชาบังคับก่อน : 731703 ภาษาฝรั่งเศส 3
การใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในธุรกิจการบริการ ศัพท์และสานวนที่ใช้
ในงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการอื่นๆ
ของโรงแรม และการดูงานโรงแรม
Use of French listening, speaking, reading and writing skills used in the hospitality
related business. Vocabulary and expressions needed in hospitality services related to
reservation, registration, food and beverage services, and other hotel services. Study tour to hotel.
731710 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(French for Logistics Management)
วิชาบังคับก่อน : 731703 ภาษาฝรั่งเศส 3
บูรณาการทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดต่อสื่อสารในธุรกิจภาคบริการขนส่ง
ลาเลียงสินค้า การสื่อสารระหว่างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ
Integration of listening, speaking, reading and writing skills for communication in
transportation business. Effective communication between organizations for inventory and
warehouse management.
หมวดวิชาเลือกเสรี
731801 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง
3(3-0-6)
(English through Edutainment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ใช้ภ าษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่เกี่ย วกับ การศึกษาและการบัน เทิง จัด กิจกรรมการศึกษาโดยใช้
ภาษาอัง กฤษ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการบันเทิงต่างๆ ฟังเพลง ดูคลิปวีดีโอ อ่านสื่อโฆษณา อภิปรายบท
ภาพยนตร์
Use of English language through edutainment; creating educational activities over
English; practicing English skills via entertainments; listening to music, watching video clips,
reading advertising media, and discussing screenplays.
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731802 ภาษาอังกฤษจากสื่ออินเทอร์เน็ต
(English through Internet)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอัง กฤษ ฝึกทักษะภาษาอัง กฤษจากกิจกรรมเสริม
เรียนรู้บทเรียนต่างๆ และฝึกทาแบบฝึกหัด ฝึกเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Use of Internet as information sources to improve English skills; listening, speaking,
reading, and writing. Learning English grammar and structures; practicing English through
supplementary activities; learning and practicing English lessons; and email writing practice.
731803 ธุรกิจการบิน

3(3-0-6)

(Airline Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน การสารองที่นั่ง ตารางการบิน เส้นทางการบิน ผู้โดยสารของสาย
การบิน รหัสและตัวย่อที่จาเป็นสาหรับพนักงานสายการบิน งานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน งานบริการบน
เครื่อง
General knowledge on airline business; booking flight, flight schedule, airline route,
airline passengers, airline codes and abbreviations for staff, ground services, and inflight
services.
731804 เทคนิคการประชุมสัมมนา

3(3-0-6)

(Conference - Seminar Techniques)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เข้าใจรูปแบบการประชุม การวางแผนการประชุม ขั้นตอนการประชุม เทคนิคการจัดการประชุมให้
มีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่
Comprehend types of seminars; seminars planning operation, seminar procedures,
effective techniques in conducting, handout and venue managements.
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731805 การออกแบบโฆษณาในยุคดิจิทัล

3(3-0-6)

(Advertising Design in the Digital Age)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของการออกแบบ ธรรมชาติการรับรู้ของผู้รับสารทางการโฆษณา
แนวคิดและการกาหนดแนวคิดในการออกแบบโฆษณา หลักการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อการโฆษณา การ
ออกแบบโฆษณาประเภทต่างๆ โดยเน้นสื่อโซเชียล มีเดีย
Meaning, importance and type of design. Nature of the perception of audience in
advertising. Concepts and conceptualization in advertising design. Design principles of visual
communication art for advertising. Design of the various types of advertisements with an
emphasis on social media.
731806 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
3(3-0-6)
(Professional Preparation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักจิตวิทยาในการทางาน เข้าใจความแตกต่างของบุคคล ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยากับการทางาน
ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างความประทับใจ
การให้บริการ และ การสร้างความสาเร็จในที่ทางาน
Typical psychology of careers; understanding individual differences; psychology of
career adaptability, building relationship skills, personality development, development of
communication skills, making an impression, service offering, and achieving career success.
หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25381111102225
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Digital Technology and Innovation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Digital Technology and Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Digital Technology and Innovation)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
3. ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Developer)
2. นักพัฒนาโมบาย (Mobile Developer)
3. นักพัฒนาเว็บแบบฟูลแสต็ก (Full-Stack Developer)
4. นักพัฒนาส่วนฟอนท์เอนด์ (Front-end Developer)
5. นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
6. วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
7. วิศวกรคลาวด์ (Cloud Engineer)
8. ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Experts)
สามารถประกอบอาชีพได้ตามที่ระบุ หรืออื่นๆ ยกเว้นอาชีพที่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพ
7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตทั้งความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ มีความรับผิดชอบ จริยธรรม คุณธรรม สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองตลอดชีวิต
2. ความสาคัญของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญปฏิบัติ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ตอบสนองความ
ต้องการตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
ทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการ ได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทั้ง การเรียนรู้ วิจัย พัฒนา และการปฏิบัติง านจริงทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
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4. อัตลักษณ์
มีความรู้รอบด้าน คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กาหนดระยะเวลาโดย
สัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อกาหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจาหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยการศึกษาภาค
ฤดูร้อน กาหนดให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 การเรียนการสอน การลงทะเบียน และการวัดผล
1) วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- วัน–เวลาราชการปกติ
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคฤดูร้อน
: เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์
ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
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2) การลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ จะต้องลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับในภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากมีความจาเป็นในการลงทะเบียนเรียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กาหนดข้างต้น อาจทาได้
โดยการได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานการศึกษา
3) การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การวัดผลการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
การสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
2) ได้ร ะดั บคะแนนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลัก สูต รไม่ ต่ากว่ า 2.00 โดยระดั บคะแนนของกลุ่ ม
วิชาเอกบังคับรวมกับวิชาเอกเลือกจะต้องไม่ต่ากว่า 2.00
อนุปริญญา การขอรับอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ และมีจานวนหน่วยตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร
2) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในขณะที่ขอรับอนุปริญญาไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ากว่า 1.75
3) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
4) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามแต่ละหลักสูตรกาหนด
5) นัก ศึก ษาที่ป ระสงค์จ ะขออนุป ริญ ญา ยื่ นคาร้อ งแสดงความจ านงที่ สานัก ทะเบี ยนและ
ประมวลผล
6) กรณี การขออนุ ป ริ ญญาไม่ เป็ นไปตามนี้ ให้ อธิ การบดี เป็ นผู้ พิ จารณาโดยค าแนะน าจาก
คณะกรรมการวิชาการ
2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษา
แห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559 และผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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2) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
5) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2.4 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.5 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช าและการลงทะเบี ย นเรี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชา ข้ามสถาบัน
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 123 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาหนดของหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
87
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน
30
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
12
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
18
หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
- กลุ่มวิชาโครงงาน
3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน

54
51
36
15
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

6
123

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.3 หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีหลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม โดยใช้เลขอารบิก 6 หลัก นาหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
1) เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
600xxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
2) เลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
3) ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ) และกลุ่มวิชาโครงงาน
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เอกเลือก)
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /วิชาบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมการทางาน
3.4 รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้คือ
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1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและ ศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic for Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 จิตสานึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization )
600206 กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
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600208

จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
600209 ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
600209 ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
และให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
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600312

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการนาเสนอ
3(2-2-5)
(Information Technology for Documentation and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
600409 ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digitial Business)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 87 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน จานวน 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กาหนดให้ศึกษา 4 วิชา จานวน
12 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
632109 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
3(3-0-6)
(Mathematics for Digital Technology)
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632110 สถิติสาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
3(3-0-6)
(Statistics for Digital Technology)
632111 พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Technology Fundamentals)
632112 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
3(3-0-6)
(Data Structures and Algorithms)
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี กาหนดให้ศกึ ษา 6 วิชา จานวน 18 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
632113 การสร้างภาวะผู้นาและการจัดการทีมงานยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Leadership Creation and Teamwork Management in Digital Era)
632114 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Digital Technology Management for Business)
3(0-6-3)
632115 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Networks)
632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
(Principles of Computer Programming)
632117 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
632118 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน จานวน 54 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา จานวน 51 หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ กาหนดให้ศึกษาจานวน 12 วิชา 36 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
632211 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
(Systems Analysis and Design)
632214 นวัตกรรมการประมวลผลระดับองค์กร เทคโนโลยีคลาวด์
และผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3(0-6-3)
(Innovative Enterprise Computing, Cloud Technologies
and Technopreneurship)
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632202 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
(Web Design and Development)
632208 ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems)
632215 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Programming)
632216 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
(Special Topics in Digital Technology)
632217 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และคลาวด์คอมพิวติ้ง
(Big Data Analytics and Cloud Computing)
632203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming )
632212 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(Technology Multimedia)
632218 เดฟออปและการผสมผสานระบบ
(DevOps and System Integration)
632209 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
(Computer Security)
632219 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)

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

2) วิชาเอกเลือก กาหนดให้เลือกศึกษาจานวน 5 วิชา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
632301
632302
632303
632304

จานวนหน่วยกิต
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-Oriented Analysis and Design)
การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Software Development and Project Management)
การประกันคุณภาพและการทดสอบซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Quality Assurance and Testing)
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-6)
(Object-Oriented Software Development)
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632306 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-6)
(Web Application Programming)
632307 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาวิชวล
3(2-2-6)
(Visual Application Programming)
632308 การโปรแกรมเกม
3(2-2-6)
(Game Programming)
632309 การโปรแกรมฐานข้อมูล
3(2-2-6)
(Database Programming)
632310 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่ 1
3(2-2-6)
(Programming with Modern Language 1)
632311 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่ 2
3(2-2-6)
(Programming with Modern Language 2)
632312 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-6)
(Computer Network Administration)
632313 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-6)
(Computer Graphics)
632317 พาณิชย์ดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Commerce)
632320 การประมวลผลภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิชั่น
3(2-2-6)
(Digital Image Processing and Computer Vision)
632324 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
632325 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลอัจฉริยะ
3(2-2-6)
(Data Science and Data Intelligence)
632326 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และผลิตภัณฑ์ IoT
3(2-2-6)
(Internet of Things Application and Product Development)
632327 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Creativity Management and Business Innovation)
632328 การบริหารโครงการธุรกิจยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Business Project Management)
632329 จริยธรรมทางธุรกิจดิจิทัลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Digital Business Ethics and Social Responsibilities)
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632330 การตลาดยุคดิจิทัล
(Digital Marketing Management)
632331 การจัดการองค์กรดิจิทัล
(Management of D-Enterprise)
632332 บล็อกเชน
(Blockchain)
632333 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
(Digital Business Management)
632323 สหกิจศึกษา
(Cooperative Training)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-0)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา จานวน 3 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาจานวน 2 วิชา 3 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-6)
632221 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 1
(Digital Technology Project 1)
632222 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 2
2(0-4-12)
(Digital Technology Project 2)
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน จานวน 3 หน่วยกิต
เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ที่ได้เรียนมาไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริงอีกทั้งได้เรียนรู้การ
แก้ปัญหาในงานจริงและการทางานร่วมกับผู้อื่นในการปฏิบัติงานจริง เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน (ไม่น้อยกว่า 280 ชม)
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
632401 การฝึกงานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
3(0-9-0)
(Job Training in Digital Technology)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาของคณะฯ ในวิชาต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
6001xx
6004xx
600301
6004xx
632111
632116

ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
18(14-8-32)

วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
6001xx
600302
632109
632112
632212
632203

ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
รวมหน่วยกิต

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

วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ

เคยเรียน 632116 หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

18(12-12-30)
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แผนการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
6003xx
632110
632118
632114
632202

ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ)
กลุ่มวิชาภาษา
สถิติสาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงธุรกิจ
การออกแบบและพัฒนาเว็บ

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

632208

ระบบฐานข้อมูล

3(0-6-3)

วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ

เคยเรียน 632116 หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เคยเรียน 632112 โครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริธึม

รวมหน่วยกิต 18(12-12-30)
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ)
6003xx กลุ่มวิชาภาษา
6002xx กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
632215 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
632214 นวัตกรรมการประมวลผลระดับองค์กร
เทคโนโลยีคลาวด์ และผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี
632211 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)

632115

3(0-6-3)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
รวมหน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ

เคยเรียน 632116 หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(0-6-3)

3(3-0-6)

เคยเรียน 632116 หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และ 632112 โครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริธึม

18(9-18-27)
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แผนการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ)
6002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
632113 การสร้างภาวะผู้นาและ
การจัดการทีมงานยุคดิจิทัล
632218 เดฟออปและการผสมผสานระบบ

632117
632219
6323xx

ระบบปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์
กลุ่มวิชาเอกเลือก เทคโนโลยีดิจิทัล
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ

3(0-6-3)

เคยเรียน 632116 หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และ 632112 โครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริธึม

3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(X-X-X)
18(X-X-X)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ)
632216 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
632217 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ
คลาวด์คอมพิวติ้ง

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(0-6-3)

632209

ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

632221

โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 1

1(0-2-6)

6323xx

กลุ่มวิชาเอกเลือก เทคโนโลยีดิจิทัล

3(X-X-X)

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ
เคยเรียน 632116 หลักการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และ 632112 โครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริธึม
เคยเรียน 632211
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ

3(3-0-6)
16(X-X-X)
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ)
632401 การฝึกงานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(0-9-0)
3(0-9-0)

วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ

แผนการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ)
632222 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 2

หน่วยกิต
2(0-4-12)

6323xx

กลุ่มวิชาเอกเลือก เทคโนโลยีดิจิทัล

3(X-X-X)

หมวดวิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ
ผ่านรายวิชา 632221
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 1

8(X-X-X)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ)
6323xx กลุ่มวิชาเอกเลือก เทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยกิต
3(X-X-X)

6323xx

3(X-X-X)

กลุ่มวิชาเอกเลือก เทคโนโลยีดิจิทัล
รวมหน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ

6(X-X-X)
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจ)
เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้เทคโนโลยีบัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่
การทางานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 632401 การฝึกงานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 3(0-9-0) (Job Training in
Digital Technology) และบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ที่ไ ด้
เรียนมาไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริงอีกทั้งได้เรียนรู้การ แก้ปัญหาในงานจริงและการทางานร่วมกับผู้อื่น
ในการปฏิบัติงานจริง เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ช่วงภาคฤดูร้อน (ไม่น้อยกว่า 280 ชม) นอกจากนี้ยังจัดให้มี
วิชาเอกเลือก 632323 สหกิจศึกษา 3(0-9-0) (Cooperative Training) เพื่อให้นักศึกษาไปทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมง ทารายงานประกอบ และ
มีการนิเทศก์จากคณาจารย์ในหลักสูตรเพิ่มเติมด้วย
1. ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
- มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจาเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
- สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
หมายเหตุ : ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพื่อฝึกประสบการณ์แบบสหกิจศึกษา จะต้องกาหนดมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ สหกิจศึกษา ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
2. ช่วงเวลา
การฝึกงานฯ หรือสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3 หรือ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการคณะ หรือหัวหน้าสาขาฯ
3. การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกงานฯ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2
(โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 1) ของปีการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 (โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 2)
ของปีการศึกษาที่ 4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน (จานวนนักศึกษาต่อกลุ่มขึ้นกับระเบียบของคณะศิลปศาสตร์
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และวิทยาศาสตร์) จะต้องสรรหาหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงงาน ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน วางแผนดาเนิน
โครงงาน พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทาการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ได้เสนอ
เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นาเสนอผลการดาเนินโครงการ พร้อมจัดทาปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
5. คาอธิบายโดยย่อ
นัก ศึก ษานาเสนอโครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้อ าจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการสอบ
ซึ่ง เป็น กลุ่ม อาจารย์ผู้ส อนในหลัก สูต ร พิจ ารณาเห็น ชอบให้ดาเนิน การ โดยหัว ข้อ โครงงานที่เ สนออาจ
เป็น แนวการศึกษา แก้ไข และออกแบบทางเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่ซึ่งสามารถขยายผลเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตต่อไปได้ นักศึกษาจะต้องนาเสนอผล
การศึกษาและตอบคาถามต่อหน้ากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ พร้อมทั้งจัดทาปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบ
ส่งตามกาหนดเวลา
1) มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล จะได้รับการฝึกปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาทางเทคโนโลยีดิจิทัล และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
- สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อประยุกต์ได้จริงในงานเทคโนโลยีดิจิทัล
- สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
- สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
- มีทักษะในการออกแบบ หรือทักษะการวิจัย
- สามารถสื่อสารและนาเสนอความคิด พร้อมทั้งตอบคาถาม
2) ช่วงเวลา
กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1
ของปีการศึกษาที่ 4
3) จานวนหน่วยกิต
รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 1 จานวน 1 หน่วยกิต และรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 2
จานวน 2 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต
4) การเตรียมการ
นักศึกษาที่เสนอโครงงานจะได้รับมอบหมายให้รายงานและขอคาปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาโครงงานที่จะได้รับการพิจารณาในภาคการศึกษานั้น และดาเนินงานตามข้อกาหนดของรายวิชา
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5) กระบวนการประเมินผล
นักศึกษานาเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซึ่ง เป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและผู้สนใจ
เพื่อประเมินผลการนาเสนอ เนื้อหารายงาน การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐาน
ความถูกต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการทาโครงงาน คะแนนที่อาจารย์พิจารณาจะนามา
เฉลี่ยและให้ผลการศึกษา เป็นเกรด A – F
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
632109 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
3(3-0-6)
(Mathematics for Digital Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คณิตศาสตร์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดพื้นฐานของภาษา ไวยกรณ์ ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ และการค้นหา
โดยต้นไม้ ทวิภาค ทวิตรรก ฟังก์ชั่นตรรก พีชคณิตแบบบูลีน พีชคณิตของเซทความสัมพันธ์ วงจรตรรก พีชคณิต
ของเซทและสายอักขระกลุ่มและกลุ่มย่อย ฟังก์ชั่นในรูปความสัมพันธ์ สมการผลต่างและฟังก์ชั่นเวียนเกิด
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 สถิติสาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
3(3-0-6)
(Statistics for Digital Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบเงื่อนไข การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและแบบไม่
ต่อเนื่องของตัวแปรสุ่ม การกระจายแบบปกติและแบบปัวซอง การใช้สถิติเชิงอนุมานที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มตัวอย่าง
การทดสอบสมมติฐาน และการประมาณค่าพารามิเตอร์การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์แบบ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การประยุกต์ ใช้วิธีทางสถิติ
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.
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632111 พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Technology Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างคอมพิวเตอร์ โครงสร้างเชิงตรรกะ โครงสร้างทางกายภาพ กฎของ
มัวร์ บิต ไบต์ ไบนารี่ และการแทนข้อมูล อนาล็อกกับดิจิตอล การพิจารณาทางเลือก ซอฟต์แวร์ อัลกอริทึม
ปัญ หายากและซับซ้อน ภาษาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม ทรัพย์สินทางปัญ ญา ความเป็นมาตรฐาน
โอเพ่นซอร์ส ระบบซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบไฟล์ ระบบดิสก์ การประยุกต์ใช้งาน เรียนรู้การโปรแกรม
แนวคิดการเขีย นโปรแกรมภาษา การสื่อสารและเครือข่าย อินเตอร์เนต ชื่อโดเมนและที่อยู่ ลิ ขสิทธิ์บ น
อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เวิลด์ไวด์เว็บ ความปลอดภัยของเว็บ ข้อมูลและสารสนเทศ การค้นหา
การติดตาม สังคมออนไลน์ การขุดและรวบรวมข้อมูล การประมวลผลแบบคลาวด์ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
การอ่านรหัส การไม่เปิดเผยตัวตน
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 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
3(3-0-6)
(Data Structures and Algorithms)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของอัลกอริธึมที่ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา โครงสร้างข้อมูล แถวลาดับ สายข้อมูล รายการ
โยงสแตค คิว ทรี ไบนารีทรี กราฟ การเรียงลาดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์
ความซับ ซ้ อนของขั้น ตอนวิ ธี การออกแบบขั้น ตอนวิธี สาหรับ การแก้ ปัญ หา ประเภทของขั้ นตอนวิ ธีท าง
คอมพิวเตอร์
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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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
632113 การสร้างภาวะผู้นาและการจัดการทีมงานยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Leadership Creation and Teamwork Management in Digital Era)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการสร้าง วางแผน และพัฒนาสร้างสรรค์ให้ เกิดคุณลักษณะที่ดีของผู้นา เสริมสร้าง
ทฤษฎีการปฏิบัติ การใช้อานาจ หน้าที่และการจัดการเชิง รุกต่อการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมออกแบบวางแผน วิธีการทางเลือกในการจัดการทีม งาน สร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนา
ทีมงาน พร้อมกับขจัดความขัดแย้งใน ทีม ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข ภายใต้คุณธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
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 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Digital Technology Management for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการนาระบบสารสนเทศดิจิทัลต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการธุรกิจมาประยุกต์ใช้ทางการบริหาร
ให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาพื้นฐานของ ระบบสารสนเทศดิจิทัลทางการจัดการ การตัดสินใจ การจัดการความรู้
ของ องค์กร และสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับ Value Chain ของธุรกิจ โดยแนะนาให้รู้จัก
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในเบื้องต้น อาทิ ระบบ e-Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain
Management การตลาดออนไลน์ โมเดลธุรกิจออนไลน์ และความรู้เบื้องต้นของการนา Best Practice ด้าน IT
มาใช้บริหารในองค์กร
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.
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632115 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
(Data Communications and Computer Networks)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร การสื่อสารแบบใช้สาย
และการสื่ อ สารแบบไร้ ส าย เทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สารข้ อ มู ล แบบต่ า งๆ สถาปั ต ยกรรมการสื่ อ สารและ
โปรโตคอล มาตรฐานโอเอสไอ โปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายต่าง ๆ การแก้ไ ขปัญ หาในการใช้ง านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
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 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
(Principles of Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ ฟังก์ชัน
และหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล คาสั่งควบคุมและคาสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวชี้
และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน สตริงก์ แฟ้มข้อมูล
การรับเข้า/ส่งออกข้อมูล แถวลาดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ การออกแบบและการเขียนโปรแกรม การแก้
จุดบกพร่องโปรแกรม
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.
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632117 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการและบทบาทหน้ า ที่ ข องระบบปฏิ บั ติ ก าร วิ ธี ก ารท างานและส่ ว นประกอบของ
โปรแกรมควบคุมระบบ การทางานทีละโปรแกรม การทางานพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา
หน่วยความจาชั่วคราว การจัดสรรทรัพยากรของระบบซึ่ง รวมถึง หน่วยความจาโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์และ
แฟ้มข้อมูล ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวกับการทางานของโปรแกรมควบคุ มระบบ จังหวะประสานงาน การกาหนด
ลาดับชั้นงาน การแบ่งหน่วยความจาแบบเสมือน การประมวลผลแบบขนาน และคลาวด์คอมพิวติ้ง
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 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูล ภาษาเครื่อง ภาษาแอสแซมบลี
หน่วยประมวลผล การกาหนดที่อยู่ หน่วยความจาและลาดับชั้นของหน่วยความจา หน่วยความจา การนาเข้าและ
ส่งออกข้อมูล สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบการทางานแบบมัลติโปรแกรมมิ่ง มัลติทาสกิ้งและแบบเสมือน
Evolution on computer organization. Number system used for internal data
representation. Machine language, assembly, processing unit, storage unit, memory and
memory hierarchy, and input/ output peripherals. Computer architecture technology. Multiprogramming and multi-tasking system.
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วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
632211 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
(Systems Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
632112 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
แนวความคิดในการพัฒนาระบบ ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน และเทคนิคการรวบรวม
ความต้องการ วิธีการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อการพัฒนาระบบ แผนภาพการไหลของข้อมูล ส่วนเชื่อมต่อ
กับผู้ใช้ โครงสร้างข้อมูล ผังระบบงาน การเขียนข้อกาหนดซอฟต์แวร์ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ และการออกแบบโมดูลการทางาน เทคนิคและขั้นตอนการทดสอบระบบงาน
Concept in system development. Steps in system analysis and design. Requirement
gathering and analysis techniques. Data flow diagram, User- interface design, data structure
analysis, and work flow diagram. Software specification. Database design. System testing and
implementation techniques.
632214 นวัตกรรมการประมวลผลระดับองค์กรเทคโนโลยีคลาวด์และผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี

3(0-6-3)

(Innovative Enterprise Computing , Cloud Technologies and Technopreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่ทันสมัย แนวโน้มการประมวลผล
ระดับ องค์ก ร มาตรฐาน และ สถาปั ตยกรรมเชิง บริ การ ข้ อมู ลใหญ่ และเทคโนโลยีค ลาวด์ร ะดั บองค์ ก ร
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม นวัตกรรม กระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีในองค์กร การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ การ
ระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยประเมิน ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การตลาดและ
การเป็นผู้ประกอบการด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Enterprise IT architecture management, new technologies and trends of enterprise
computing, service oriented standards, and architectures, big data, enterprise cloud
computing. Business incubator; networking and strategic alliance for innovation and
technology development; capital venturing for development of technology and innovation;
technopreneurship; intrapreneurship; marketing for innovation and technology; diffusion of
innovation and technology, business feasibility study for innovation and technology.
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632202 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(0-6-3)
(Web Design and Development)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แนวคิดในการออกแบบเว็บ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทาหน้าเว็บ และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและโปรแกรมต่างๆ
การสร้างไดนามิกเว็บ การใช้เฟรมเวิร์ค ภัยคุกคามและความมั่นคงของเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บเพื่อจัดการกับข้อมูล
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 ระบบฐานข้อมูล
3(0-6-3)
(Database Systems)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632112 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับฐานข้อ มูล ความเป็นมาและแนวคิด ชนิดของฐานข้อมู ล การออกแบบ
ฐานข้อมูลโดยใช้ตัวแบบเอ็นทิตีรีเลชันชิพ การทาบรรทัดฐาน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล หลักการ
ระบบจัดการฐานข้อมูล การปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
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 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(0-6-3)
(Mobile Application Programming)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถาปั ต ยกรรมของอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ การเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ การพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยใช้เครื่องมือจาลองการทางานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ให้สามารถทางานได้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ การแปลงไฟล์ไปใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดต่อ
ข้อมูลผ่านเซอร์ฟเวอร์จาลอง
Mobile architecture. Mobile programming concept. Mobile application development.
User-interface design by simulating interface on microcomputer. Mobile data handling through
virtual server.
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632216 หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
3(0-6-3)
(Special Topics in Digital Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
Topics of contemporary and nearby interests related to digital technology fields.
632217 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และคลาวด์คอมพิวติ้ง
3(0-6-3)
(Big Data Analytics and Cloud Computing)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
632112 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ภาพรวมข้อมูลขนาดใหญ่ โครงสร้างข้อมูล วิทยาการข้อมูล วัฏจักร
การวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาโดเมนธุรกิจ การเตรียมข้อมูล การวางแผนแบบจาลอง การสร้างแบบจาลอง สื่อสาร
ผลลัพธ์ การดาเนินการ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ R การวิเคราะห์ข้อ มูลเชิง สารวจ วิธีการทางสถิติสาหรับ
การประเมินผล ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูง การจัดกลุ่ม สหสัมพันธ์ การถดถอย การถดถอยโลจิสติก
การจาแนกประเภท นาอิฟเบย์ การวินิจฉัยของลักษณนาม การวิเคราะห์อนุกรมเวลา แบบจาลอง ARIMA
การวิเคราะห์ข้อความ เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูง MapReduce และ Hadoop การวิเคราะห์
ในฐานข้อมูล การบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
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, InDatabase Analytics, Integration Big Data Analytics
632203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(0-6-3)
(Object-Oriented Programming )
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักการในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดเชิงวัตถุ ลักษณะของวัตถุ การสร้างคลาส การสืบทอด
คุณสมบัติ เอนแคบซูเลชั่น โพลีมอร์ฟิซึม การทางานของเธรด การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ
Object- oriented concept concerning object, class, inheritance, encapsulation,
polymorphism, and thread methodology. Object-oriented design and programming.

1285

632212 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(0-6-3)
(Technology Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของกราฟิก หลักการออกแบบกราฟิก ออกแบบกราฟิกเบื้องต้น การใช้เครื่องมือในการ
ออกแบบ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพและเสียง การสร้างภาพเสมือนจริง ประยุกต์ใช้สื่อประสม
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 เดฟออปและการผสมผสานระบบ
3(0-6-3)
(DevOps and System Integration)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
632112 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ DevOps และ DevOps สาหรับนักพัฒนา การสร้างบล็อคของ DevOps
มุมมองการวัดและเมตตริก คุณภาพและการทดสอบ การสร้างแรงจูงใจด้วยการแบ่งปัน มุมมองกระบวนการ
การรับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว แนวทางแบบครบวงจรและแบบองค์รวม มุมมองทางเทคนิค การรีลีสแบบ
อัตโนมัติ โครงสร้างพื้นฐานด้วยโค้ด ตัวอย่าง 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
632209 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Security)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632115 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ค วามปลอดภั ย และความมั่ น คงในระดั บ ต่ า ง ๆ ของเครื อ ข่ า ยแบบเปิ ด
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเข้ารหัส ความปลอดภัยในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ไวรัส เวิร์ม ไฟล์วอลล์ การบริหารความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Principles of network security on various levels of open systems. Technology on
computer network security. Cryptosystem techniques. Security on Internet systems. Virus,
worm, and firewall. Security management on information technology.
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632219 ปัญญาประดิษฐ์
3(0-6-3)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ตัวแทนอัจฉริยะ การแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การค้นหาแบบ
ต่างๆ การค้นหาแบบคู่ปรับ ปัญหาความพึงพอใจของข้อจากัด ความรู้การใช้เหตุผลและการวางแผน ตัวแทน
เชิงตรรกะ ตรรกะลาดับแรก การอนุมานในลอจิกลาดับแรก การวางแผนและการแสดงในโลกแห่งความจริง
การเป็น ตัว แทนความรู้ ความรู้แ ละเหตุผ ลที่ไ ม่แ น่น อน ความไม่แ น่น อนเชิง ปริม าณ การใช้เ หตุผ ลเชิง
ความน่าจะเป็น การใช้เ หตุผลที่น่าจะเป็นเมื่อเวลาผ่านไป การตัด สินใจอย่า งง่าย การตัดสินใจที่ซับซ้อ น
การเรียนรู้ การเรียนรู้จากตัวอย่าง ความรู้ในการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบจาลองความน่าจะเป็น การเสริม
การเรียนรู้ การสื่อสารการรับรู้และการแสดงผล การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาธรรมชาติ เพื่อการสื่อสาร
ความเข้าใจ และหุ่นยนต์
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
วิชาเอกเลือก
632301 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-Oriented Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632211 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
แนวคิดเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ
การจาลองระบบโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุด้วยภาษายูเอ็มแอล การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบฟังก์ชั่นการทางาน การออกแบบฐานข้อมูล การเปรี ยบเทียบระเบียบวิธีการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุกับระเบียบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง
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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 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Software Development and Project Management)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632211 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
แนวคิดพื้นฐาน และหลักการการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผน การติดตามโครงการ ข้อจากัดของ
ข้อกาหนดด้านสมรรถนะ ตารางเวลาและงบประมาณ เครื่องมือในการทาตารางเวลา การประมาณระยะเวลา
แผนผัง โครงข่า ยการท างาน การจัดการกลุ่ มการทางาน กลุ่ม สนั บสนุนการทางาน บทบาทของผู้ จัด การ
โครงการ เครื่องมือในการติดตามโครงการ และรายงานต้นทุนของโครงการ
Foundation and principle of software development. Project planning and monitoring.
Limitation on capacity conditions, schedule, and budget. Tools used in creating and
approximating schedule. Project flow diagram. Working group management. Roles of project
manager. Project progress tracking tools.
632303 การประกันคุณภาพและการทดสอบซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Quality Assurance and Testing)
วิชาบังคับก่อน : วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632324 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เทคนิคและหลักการทดสอบซอฟต์แวร์ การพัฒนาแผนการทดสอบ การจัดการกระบวนการทดสอบ
การรายงานปัญหาและผลการทดสอบ การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ในการทดสอบให้
เหมาะสม การประยุกต์ใช้เทคนิคการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อประเมินผลของ
ข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ การประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์
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.
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632304 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-6)
(Object-Oriented Software Development)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การพั ฒ นาซอฟต์แ วร์ โ ดยใช้ ภ าษาที่ ส นั บสนุ น การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ ชิ ง วัต ถุ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบโดยใช้ยูเอ็มแอล การประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์ก การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางานกับฐานข้อมูล การทดสอบ
ซอฟต์แวร์
Software development via object-oriented supporting languages. Analysis and design
pattern using UML and framework methodology. Database connectivity. Software testing.
632306 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-6)
(Web Application Programming)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โครงสร้างการทางานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บบราวเซอร์
การออกแบบส่วนติดต่อ กับผู้ใ ช้ การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับ โปรแกรมบนเว็บ บราวเซอร์
การพัฒ นาโปรแกรมฝั่ง แม่ข่า ยด้ว ยภาษามาตรฐานต่า งๆ การควบคุม สถานะของโปรแกรมด้ว ยเซสชั่น
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลด้วยเซสชั่นอาร์เรย์ รวมถึงการแสดงรายงานใน
รูปแบบต่างๆ
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 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาวิชวล
3(2-2-6)
(Visual Application Programming)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาวิชวล โครงสร้างของภาษาวิชวล ประเภทของข้อมูลและ
รูปแบบคาสั่ง การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมเพื่ อควบคุมการทางานของคอนโทรลต่างๆ
การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การตรวจสอบข้อผิดพลาด การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมากกว่าหนึ่งฐาน การใช้คาสั่ง
เอสคิวแอลทางานกับฐานข้อมูล การสร้างรหัสอัตโนมัติ การจัดทารายงาน
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.
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632308 การโปรแกรมเกม
3(2-2-6)
(Game Programming)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การโปรแกรมเกม เพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบกราฟิกที่ใช้ในเกม สถาปัตยกรรมเกม
กระบวนวิธีในการโปรแกรมเกม การออกแบบปัญญาประดิษฐ์ในเกมและการนาไปใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เกม แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ สาหรับการพัฒนาเกม
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 การโปรแกรมฐานข้อมูล
3(2-2-6)
(Database Programming)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632208 ระบบฐานข้อมูล
การสร้างฐานข้อมูล การเขีย นคาสั่ง เอสคิว แอล เพื่อทางานกับฐานข้อมูลเชิง สัม พันธ์ การจากัด
การเข้าถึงข้อมูล การเรียงลาดับข้อมูล การสืบค้น ข้อมูลจากหลายตาราง การเชื่อมตาราง การใช้ฟังก์ชันเดี่ยว
และฟังก์ชันกลุ่ม การใช้คิวรีย่อย การสร้างและจัดการตาราง การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การใช้ตัวแปร การเขียน
คาสั่งเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมสร้างฟอร์มและรายงาน
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 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่ 1
3(2-2-6)
(Programming with Modern Language 1)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาษาโปรแกรมเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยม จุดเด่น ข้อจากัดของภาษาและลักษณะงานที่
เหมาะสมกับการใช้ภาษา โครงสร้าง ไวยากรณ์คาสั่ง ของภาษาและเครื่องมือที่ใช้สาหรับเขียนภาษานั้นๆ
เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาได้
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.
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632311 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่ 2
3(2-2-6)
(Programming with Modern Language 2)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632116 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาษาโปรแกรมเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยม จุดเด่น ข้อจากัดของภาษาและลักษณะงานที่
เหมาะสมกับการใช้ภาษา โครงสร้าง ไวยากรณ์คาสั่ง ของภาษาและเครื่องมือที่ใช้สาหรับเขียนภาษานั้นๆ
เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาได้
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 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-6)
(Computer Network Administration)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632115 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักการทางานพื้นฐานของอุปกรณ์จัดเส้นทาง การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบต่างๆ เทคโนโลยีแบบ
ไคลแอนท์/เซอร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อสายเคเบิล การเดินสายระบบเครือข่ายระยะใกล้ การวางแผนติดตั้งระบบ
เครือข่าย การสร้างผู้ใช้งานและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ
เครือข่าย
Basic function of communication media. Network architecture. Client/ server
technology. Network cabling and connectors. Local area network. Network administration,
planning, and installation. User account generation, and network management procedure.
Network-usage problem solving.
632313 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-6)
(Computer Graphics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การจาลองและการแทนวัตถุด้วย ตัวแบบ การแปลง
ต าแหน่ ง การย่ อ ขยาย การส่ อ งสว่ า ง การไล่ สี กระบวนการสร้ า งภาพสองมิ ติ จ ากตั ว แบบ การท า
ภาพเคลื่อนไหว การปะติดพื้นผิวด้วยภาพ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การใช้
เครื่องมือในการทากราฟิกส์
Computer graphics concept. Figure simulation through model. Techniques in
transforming, scaling, eliminating, and shading. Creating two- dimensional views from model.
Animation and image texturing. Mathematic theory relevant to computer graphic. Tools used
in generating graphics.
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632317 พาณิชย์ดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Commerce)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และเทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บพาณิ ช ย์ ดิ จิ ทั ล โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของพาณิ ช ย์ ดิ จิ ทั ล
ประเภทของธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ ไร้สาย ปัจจัยในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระ
เงินและการรักษาความมั่นคงสาหรับพาณิชย์ดิจิทัล บทบาทของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ
และประโยชน์ทางกลยุทธ์สาหรับพาณิชย์ดิจิทัล การจัดการซัพพลายเชนและลอจิสติกส์
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 การประมวลผลภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิชั่น
3(2-2-6)
(Digital Image Processing and Computer Vision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานภาพดิจิทัล แบบจาลองภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุง ภาพให้ดีขึ้น การซ่อมแซมภาพ
การลดขนาดข้ อมู ล ภาพ การแบ่ง และจาแนกภาพ การแทนและจ ากั ด ความภาพ การรู้จ าและการแปล
ความหมาย หัวข้อเกี่ยวกับการประมวลผลภาพที่น่าสนใจในปัจจุบัน
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 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632211 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ กลยุทธ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์
การออกแบบเพื่อการเวียนใช้และการบารุงรักษา การทดสอบ การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ และการบริหาร
โครงการ
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.

1292

632325 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลอัจฉริยะ
3(2-2-6)
(Data Science and Data Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632208 ระบบฐานข้อมูล
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น นักวิทยาการข้อมูลและนักพัฒนาข้อมูล การสืบค้นหรือการขุด คุณภาพ
ข้อมูลหรือการล้างข้อมูล การสร้างแบบจาลองข้อมูล การคิดแบบนักวิทยาการข้อมูล พัฒนาวิธีการที่ดีใน
การทาความเข้าใจข้อมูล การใช้การคิดเชิงสถิติ การเพิ่มความสามารถทางการตลาด การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การกาหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสารวจและการแสดงข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและ ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับข้อมูล การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ได้มา สถิติ ความน่าจะเป็น
การสร้างแบบจาลองการทานาย แนวทางการพัฒนาเพื่อล้างข้อมูล การขุดข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติสาหรับ
ผู้พัฒนาฐานข้อมูล ความก้าวหน้าและถดถอยของฐานข้อมูล การทานายด้วยโมเดลเชิง เส้น การทาให้เป็น
มาตรฐานส าหรับการปรับ ปรุ งฐานข้ อมู ล การพัฒนาและการประเมิ นฐานข้ อมู ล ฐานข้อมู ลกั บเครือ ข่า ย
ประสาทเที ยม การส่ งเสริ มฐานข้อมู ล การจาแนกฐานข้อ มูลโดยใช้ซั พพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงสร้า ง
ฐานข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
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 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และผลิตภัณฑ์ IoT
3(2-2-6)
(Internet of Things Application and Product Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อินเตอร์เน็ตสาหรับสรรพสิ่ง จริยธรรม ความเป็นส่วนตัว และความรับผิดชอบ สถาปัตยกรรมของ
IoT การโปรแกรม IoT และทิศทาง งานวิจัย IoT การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยยึดหลัก PDCA
ประกอบด้วย การสารวจตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบ พัฒนาทดสอบผลิตภัณฑ์
การทาการตลาด รวมทั้งรูปแบบของ การสร้างรายได้
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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 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Creativity Management and Business Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาตัว แบบจาลอง วิธีก ารจั ดการและการพั ฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แ ละความคิด ที่
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเทคนิคและวิธี การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม กระบวนการดาเนินธุรกิจที่นา
ไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ กระบวนการบริหารงานใหม่ๆ ที่ส่งเสริม
และสนับสนุนประสิทธิผลของ องค์การและความสาเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้เทคนิคการจัดการ เปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสม
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 การบริหารโครงการธุรกิจยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Business Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการวิเคราะห์โครงการ การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการ ติดต่อประสานงานหลากหลายกิจกรรม
ผ่านกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ที่ สามารถบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน ของการประกอบธุรกิจให้สามารถใช้
ร่วมกับกลุ่มคน องค์การ เทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ ที่นาไปสู่เป้า หมายทางนวัตกรรมของตลาดยุคดิจิทัล
โดยอาศัยการคิดเชิงวิเคราะห์ และการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่ง รายวิ ชานี้จะให้ผู้เรียนได้รู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือต่าง ๆ และประสบการณ์ในการวางแผนการจัดทาโครงการ เชิงปฏิบัติ
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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632329 จริยธรรมทางธุรกิจดิจิทัลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Digital Business Ethics and Social Responsibilities)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการ แนวคิดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง ธุรกิจ การสร้างระบบการบริหารและ
บรรษัท ภิบ าลที่ดี ความสัม พัน ธ์กับ ความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม และผลกระทบต่อผู้มีส่ว นได้เสีย ในสัง คม
ตลอดจนใช้ห ลัก ธรรมาภิบาลในการบริห าร โดยมุ่ง เน้น ศึก ษาปัญ หาและวิธีการ แก้ปัญ หาด้านจริยธรรม
ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในการดาเนินธุรกิจ จาก กรณีศึกษาและการปฏิบัติจริง
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 การตลาดยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการ ตลาดดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านทฤษฎี
ทางการตลาดโดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิด ประโยชน์ทาง
ธุร กิ จ อาทิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผนและการพั ฒนาตลาดออนไลน์ โมเดลธุ ร กิ จ
ออนไลน์ และความรู้ เบื้องต้นของการนา Best Practice ด้าน IT มาใช้วิเคราะห์และประเมิน ผลทางการ
ตลาด ตลอดจนศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดย ใช้กรณีศึกษาและการปฏิบัติจริง
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 realworld problems.
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632331 การจัดการองค์กรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Management of D-Enterprise)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ใน การประกอบการ อาทิ ระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ขององค์กร เป็นต้น บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการองค์กร และการดาเนินธุรกิจ การบริหารงาน
บริก าร การกากั บดู แล การจัดการ ความเสี่ยง การปฏิ บัติต ามข้อ กาหนด การจัด องค์ก ร นวัต กรรมด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน กลยุทธ์ และปรัชญาองค์กร แนวคิด
พื้นฐาน ของระบบวางแผนทรัพยากร องค์กรและความสาคัญของการบูรณาการระบบสารสนเทศในองค์กร
การ วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาชญากรรม คอมพิวเตอร์ การฉ้อโกง และการละเมิดทางคอมพิวเตอร์ กฎระเบียบ
อินเตอร์เน็ต การคุ้มครองลิขสิทธิ์ การจัดการสิทธิดิจิทัล การกระทาความ ผิดทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือบังคับใช้ทางกฎหมาย
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) 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 บล็อกเชน
3(3-0-6)
(Blockchain)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ บล็ อ กเชน ระบบแบบรวมศู น ย์ แ ละกระจาย เลเยอร์ ข องบล็ อ กเชน
ความสาคัญ ของบล็อกเชน การทางานของบล็อ กเชน การอ่านรหัส ทฤษฎีเกม การทางานของบิทคอยน์
การทางานของอีเธอเรียม การพัฒนาบล็อกเชนแอพพลิเคชั่น การสร้าง Ethereum DApp
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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 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ การแข่ง ขันทางธุรกิจ ผลกระทบต่อ
คู่แข่ง และตลาด โครงสร้างพื้นฐาน ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบในการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เช่ น B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer) การ ตลาดดิ จิ ทั ล การประมู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาออนไลน์ สื่อสังคม เป็นต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเข้ารหัส
และ ระบบความปลอดภัย ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ จัดส่งการเตรียมความพร้อมและ
การจัดองค์กร การวางแผนและกลยุทธ์ ในการประกอบการและการสร้างระบบงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และภัยไซเบอร์ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ และ วิศวกรรมทางสังคม
Topics include e- business infrastructure, strategies for competitive advantage, the
impact on competitors and market, business models of e- commerce transactions ( e. g. , B2 B,
B2 C) , 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 สหกิจศึกษา
3(0-9-0)
(Cooperative Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า
280 ชั่วโมง ทารายงานประกอบ และมีการนิเทศจากคณาจารย์ในหลักสูตร
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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กลุ่มวิชาโครงงาน
632221 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 1
1(0-2-6)
(Digital Technology Project 1)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียน 632211 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
มุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องทาการศึกษาหัวข้อการทางานที่
เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการออกแบบระบบ หรือกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ
โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง การประยุกต์ใช้แนวคิ ดและเทคนิคที่เคยเรียนมา ซึ่งจะมี
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาแนะนา และต้องเสนอรายงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
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 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 2
2(0-4-12)
(Digital Technology Project 2)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านรายวิชา 632221 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 1
เป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจาก โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 1 โดยนาโครงงานที่ผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา มาพัฒนาให้สมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ ส่งเอกสารประกอบ และต้องผ่านการสอบ
ปากเปล่าและการนาเสนอโครงงาน โดยนักศึกษาจะทางานดังกล่าวภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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.
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ที่ได้เรียนมาไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริงอีกทั้งได้เรียนรู้การแก้ปัญหา
ในงานจริงและการทางานร่วมกับผู้อื่นในการปฏิบัติงานจริง เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน (ไม่น้อยกว่า 280 ชม)
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632401 การฝึกงานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
3(0-9-0)
(Job Training in Digital Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ให้นักศึกษาได้นาความรู้ที่ได้เรียนมาไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริงอีกทั้งได้เรียนรู้การ แก้ปัญหา
ในงานจริง และการทางานร่วมกับผู้ อื่นในการปฏิบัติง านจริง เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ช่วงภาคฤดูร้อ น
(ไม่น้อยกว่า 280 ชม)
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.
หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี
พ.ศ. 2559
3. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2563 และ 9 กรกฏาคม 2563
4. ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 30
กันยายน 2563
5. สภามหาวิทยาลัยอนุ มัติเห็น ชอบหลักสู ตรในการประชุ ม ครั้ง ที่ 1/2564 เมื่อ วัน พฤหัส บดีที่ 21
มกราคม 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เ พื่อให้นั กศึกษาที่ จบการศึ กษาสามารถทางานได้ใ นภาคธุร กิจ ภาครัฐและ
เอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในกระทรวง กรม หน่วยงาน สานักงาน และกองต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและ
เอกชนและรัฐวิสาหกิจ นายตารวจ นายทหาร เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3 บริษัทเอกชน/โรงงาน เจ้าหน้าที่
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบุคคล/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตร
ผู้บริหารโครงการและโครงงาน นักธุรกิจ นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเอกชน อาจารย์ นักวิชาการทางด้านการปกครอง การบริหารและลักษณะงานเปิดกว้าง
ในด้านสังคมศาสตร์ทั่วๆ ไป
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เ ปิดสอนเพื่อ
บริการคณะ/วิชา หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)
9.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมี 4 กลุ่มวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
9.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นสามารถมาเรียนได้
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาโท และวิชา
เลือกเสรี
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9.3 การบริหารจัดการ
1) ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอื่นเพื่อให้ ไ ด้
เนื้อหาความรู้ทักษะทางการปกครองของหลักสูตร
2) สารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากสถานประกอบการ กระทรวง กรม บริษัท เอกชน ร่วมกัน
กับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
3) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็นระยะ
เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
4) กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาเพื่อบริหารจัดการด้าน การเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของวิชา
(มคอ.3 และ มคอ.4) และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) เพื่อเป็นมาตรฐาน
ในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต์จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็น
หลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีศาสตร์ที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา
การบริ ห าร การสื่ อ สารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ภาษาต่ า งประเทศ กฎหมาย และการอนุ รั ก ษ์ ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติ
2. ความสาคัญของหลักสูตร
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มีวัตถุประสงค์ ความสาคัญที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และศักยภาพ ทั้ง ภาคทฤษฎีและสามารถปฏิบัติไ ด้ใ นสาขาวิช า
รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ
2. เพื่อผลิต บัณ ฑิต ที่มีภ าวะผู้นา มีคุณ ธรรม มีค วามรู้ค วามชานาญการทางเทคนิค เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เสียสละในการทางาน กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ออกไปทางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
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3. เพื่อ พัฒ นาวุฒิภาวะทางการบริห ารที่มีทั้ง ศิล ปะ ความรู้ เชี่ย วชาญ ทัก ษะในการแก้ไ ขปัญ หา
รัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในเชิงวิชาการ นอกเหนือจากเชิงปฏิบัติการเพื่อให้นักรัฐประศาสนศาสตร์ มีความต่อเนื่อง
ในการเป็นกลไกสังคม ด้านวิชาการ ปรัชญา และสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงการสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กาหนดระยะเวลาโดย
สัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ไม่ต่ากว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาเทียบโอนสามารถจบการศึกษาได้ไม่ต่ากว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปตาม
ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยใช้ระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในวัน - เวลา ราชการปกติ และนอกวัน - เวลาราชการ โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ปริ ญ ญาตรี ส าขาอื่ น จากสถาบั น ของรั ฐ หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีจะศึกษา
เป็นปริญญาตรีที่สอง
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2) ความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
3) มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
4) มีผู้ปกครองและภูมิลาเนาที่อยู่เป็นหลักแน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
5) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
6) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาของศาล
7) นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษา
2) พื้นฐานความสามารถยังน้อย ความรู้พื้นฐานยังไม่มี เรื่องการบริหารการเมืองการปกครองบางคน
มีทัศนคติและพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับลักษณะของการบริหารการเมืองการปกครอง
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาตาม ข้อ 2.3
1) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการเรียนการปรับตัว
2) กาหนดสอนเพิ่มวิชาพื้นฐานการบริหารการเมืองการปกครอง

3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชารวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบของหลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างหลักสูตรสาหรับกลุ่มไม่เลือกวิชาโท
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
87
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
27
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอกเฉพาะรัฐประศาสนศาสตร์
60
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
24
หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
รวม 123
หน่วยกิต
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2) โครงสร้างหลักสูตรสาหรับกลุ่มเลือกวิชาโทนิติศาสตร์
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
- กลุ่มวิชาโท
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30
87
27
60
36
6
18
6
123

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.3 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
การให้ปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้เกียรตินิยม
ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.4 หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจาวิชา ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย
เลขอารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก นาหน้าชื่อวิชาทุกวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7
0 0 X X X
1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 700 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7 3 X X X X
2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
73 หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
3 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาแกน
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
2) วิชาบังคับก่อน
หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่าน การเรี ย นและการประเมิ น ผลในวิ ช า
บังคับก่อนแล้ว โดยได้ระดับคะแนน A , B+ , B , C+ , C , D+ , D , หรือ S
3) รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
700105
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
700106
จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded)
700107
ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700201
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
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(Psychology for Living)
700202
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
700203
พลเมืองยุคดิจิทัลกับสังคมพลวัตร
3(3-0-6)
(Digital Citizen Ship and Social Dynamic)
700204
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
700205
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์3
(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
700206
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
700207
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
700208
จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
700209
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
700210
นวัตกรรมกับกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship Mindset)
700211
สิ่งแวดล้อมกับสมดุลชีวิต
3(3-0-6)
(Environment and Sustainalbility)
1.3 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้จานวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Englishin Daily Life)
700302
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
700303
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
700304
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
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(Listening and Speaking English)
700305
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication)
700306
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
700307
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
700308
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
700309
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
700310
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
700311
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
700312
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills )
700313
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
700314
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Artsfor All)
700315
ภาษาไทยเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Thai language for creative media production)
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700401
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(IT Information Technology)
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และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
700402
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
(Science and Technology for Modern Life)
700403
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Life and Environment)
700404
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
(Modern Information Management)
700405
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
(Information Technology for Office Productivity)
700406
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
(General Mathematics and Statistics)
700407
คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
700408
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
700409
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digital Business)
700410
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
(Technology and Innovation Management)
700411
วิทยาการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
(AI and Data Science)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
733101
จิตวิทยาและสังคมวิทยาการบริหาร
3(3-0-6)
(Managerial Psychology and Sociology)
733102
หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principle of Political Science)
733103
ประชาคมโลก โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
3(3-0-6)
(World Community, Globalization and Thai Society)
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733104
733105
733106
733107
733108
733109

การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
(Thai Government and Politics)
การบริหารท้องถิ่นของไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Administration)
จริยธรรมกับการบริหาร
3(3-0-6)
(Ethics and Administration)
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
รัฐธรรมนูญและกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(The Constitution and Law for Public Administration)
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(Economics for Public Administration)

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
733201 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
733202 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Policy)
733203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
733204 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Public Administrative Concepts and Theories)
733205 การคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Public Finance and Budgeting)
733206 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
(Research Methodology in Public Administration)
733207 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
(Development Administration)
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733208
733209
733210
733211

ภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Leadership and Organizational Culture)
การบริหารระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5 )
(Management of Information Technology System)
การจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
(New Public Management)
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
6(0–300 ชั่วโมง)
(Professional Experiences in Public Administration)

2) วิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
733301 การวางแผนการบริหาร
3(3-0-6)
(Administrative Planning)
733302 แนวคิดและการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 3(3-0-6)
(Concepts and Pactices in Anti-Corruption in public sector)
733303 สัมมนาเกี่ยวกับระบบราชการและปัญหาการบริหารราชการ 3(3-0-6)
(Seminar on Bureaucratic and Administrative Problems)
733304 การบริหารและการพัฒนาเมือง
3(3-0-6)
(Urban Administration and Development)
733305 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Analysis and Management)
733306 ปรัชญาและการบริหารเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy and Management)
733307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Strategic Management in Public Sector)
733308 การบริหารการพัฒนาชนบท
3(3-0-6)
(Rural Development Administration)
733309 นโยบายและการบริหารแรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Policy and Administration)
733310 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกับบทบาทของรัฐ
3(3-0-6)
(Community Enterprise Promotion and Government Role)
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733311

การฝึกปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Workshop in Public Administration)
733312 หลักราชการและระเบียบปฎิบัติในหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
(Bureaucracy and Regulation in Public Sector)
733313 การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป
3(2-2-5)
(Application Package Program)
733314 เศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Economics for Public Administration)
733315 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการบริหาร
3(3-0-6)
(Techniques and Method for Administration Improvement)
3(3-0-6)
733316 การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Policy Planning and Management)
733317 การเมืองไทยสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Thai Politics)
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาโทนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
733318 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law 1: General Principles)
733319 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law 2: Offenses)
733320 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
(Criminal Procedure Code 1)
733321 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
(Criminal Procedure Code 2)
733322 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 1
3(3-0-6)
(Law of Evidence 1)
733323 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 2
3(3-0-6)
(Law of Evidence 2)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาเป็นวิชาโท รัฐประศาสนศาสตร์
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชาของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดังนี้
ให้เรียน จานวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
733104
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
733106
จริยธรรมกับการบริหาร
3(3-0-6)
733204
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
และให้นักศึกษาเลือกเรียนอีก จานวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
733201
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
733202
นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
733203
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
733205
การคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
733206
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
733207
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
733208
ภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์การ
3(3-0-6)
733209
การบริหารระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
733210
การจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาหรับสาเร็จการศึกศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
7001..
7002..
7003….
7004….
733102
733109
733204

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หลักรัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(21-0-42)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
7001..
7002..
7003….
733104
733106
733107
733209

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
การเมืองการปกครองของไทย
จริยธรรมกับการบริหาร
กฎหมายปกครอง
การบริหารระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(2-2-5)
(20-2-41)
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาหรับสาเร็จการศึกศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
7003….
733101
733103
733108
733201
733202

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
จิตวิทยาและสังคมวิทยาการบริหาร
ประชาคมโลก โลกาภิวัฒน์กับสังคมไทย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายสาหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์
องค์การและการจัดการ
นโยบายสาธารณะ
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(18-0-36)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
7003….
700401
733105
733203
733210
7333..
.………

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้าง
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
การบริหารท้องถิ่นของไทย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการภาครัฐแนวใหม่
กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(21-0-42)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัส
733211

ชื่อวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0–300 ชม.)
3(0–300 ชม.)
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาหรับสาเร็จการศึกศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
733205
733206
733207
733208
7333…
.…….…

ชื่อวิชา
การคลังและงบประมาณ
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการพัฒนา
ภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์กร
กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
(3-0-6)
(2-2-5)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(17-2-35)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
7333…
7333…
7333…
7333…

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(12-0-24)
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาหรับสาเร็จการศึกศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
7333…
7333…

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
(3-0-6)
(3-0-6)
(6-0-12)

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
การฝึกงานประสบการณ์ภาคสนามเป็นวิชาเอกบังคับ วิชา 733211 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดย
เป็นการฝึกงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานีตารวจ
ศาล บริษัทเอกชน ฯลฯ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

มาตรฐานผลงานการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
- ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความชานาญในวิชา สามารถคิด วิเคราะห์ค้นคว้า และ
วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นาในการทางาน รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการทางานและเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้
- สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ IT ได้เหมาะสมกับระดับการทางาน
2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 2
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4. การทาโครงงานหรือการวิจัย
- ไม่มี -
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
733101 จิตวิทยาและสังคมวิทยาการบริหาร
3(3-0-6)
(Managerial Psychology and Sociology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การปรับตนทางสัง คมและการตัดสินใจในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจ ขวัญและกาลังใจในการทางาน สภาพการทางาน
สิ่ง แวดล้อมในการทางาน ความปลอดภั ยในการท างาน ความเหนื่อ ยล้ าและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
จิตวิทยาของการทางาน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
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 หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principle of Political Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล
รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สิทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สาคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
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.
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733103 ประชาคมโลก โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
3(3-0-6)
(World Community, Globalization and Thai Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประเทศสมาชิกของประชาคมโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโลก
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในประชาคมโลกกับกระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย กลุ่มภูมิภาคและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในประชาคมโลก ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในสมาคมอาเซียน และประชาคมลุ่มน้าโขง
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 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
(Thai Government and Politics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและพัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองและสถาบันทางการเมืองและ
กระบวนการทางการเมืองของไทย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อความเป็นสถาบัน
ทางการเมือง การปกครอง และระเบี ยบบริหารราชการแผ่ นดิน ของไทย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย และผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยด้วย
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.
733105 การบริหารท้องถิ่นของไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอานาจการปกครอง ที่เป็นรากฐานของการปกครองและการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย จากแนวคิดตะวันตก และเน้นระบบการบริหารท้องถิ่นของไทย ประวัติและ
พั ฒ นาการความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น กั บ การปกครองส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคในแง่
ความสั ม พั น ธ์ ท างอ านาจ รู ป แบบ ปั ญ หาและผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและการพั ฒ นาระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย
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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 จริยธรรมกับการบริหาร
3(3-0-6)
(Ethics and Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีกับแนวความคิดของหลักจริยธรรม ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับ ศีลธรรม คุณธรรม
จรรยาบรรณ วินัยและกฎหมาย วิเคราะห์แนวคิดของการมีจิตใจแบบประชาธิปไตยของผู้บริหาร จริยธรรมใน
การให้บริการแก่ประชาชนการยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลและการบริหารค่าตอบแทนการให้
ความเป็นธรรมในการดาเนินการทางวินัย ตลอดจนการประยุกต์หลักทศพิศราชธรรมและหลักธรรม ทาง
ศาสนามาใช้ในการบริหาร
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 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาประวั ติแ ละลั กษณะทั่ว ไปของฝ่ า ยปกครองและกฎหมายปกครอง บ่ อ เกิ ดของกฎหมาย
ปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินระบบราชการไทย
ความเกี่ยวพัน ธ์ร ะหว่ างเจ้า หน้ าที่ ของรัฐ กับรั ฐตามกฎหมาย การควบคุม ฝ่า ยปกครอง ศาลปกครอง คดี
ปกครอง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองฉบับปัจจุบัน
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.
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733108 รัฐธรรมนูญและกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(The Constitution and Law for Public Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ประกอบกับการศึกษาความหมาย ประวัติและวิวัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญ แนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักการ
แบ่ง แยกอ านาจ หลัก ความเป็ นกฎหมายสู ง สุ ดของรัฐ ธรรมนูญ หลัก ความเสมอภาค เป็ นต้ น และศึ กษา
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศไทยและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
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.
733109 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดประเภทต่าง ๆ และ
กาหนดราคาในตลาด การออม การลงทุน รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ และการจ้างงาน นโยบาย การเงินการ
คลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ
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. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
733201 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับองค์การ สภาวะที่เกิดขึ้นขององค์การ รูปแบบโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาของ
องค์การ ทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ ทั้งนี้
กลุ่มวิชานี้ยังครอบคลุ่มถึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาองค์ การ เทคนิคและการบริหาร
จัด การภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การจัด การคุณ ภาพ การจัด การความรู้และองค์การแห่ง การเรีย นรู้
การควบคุมและตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีมและนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
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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 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Policy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวความคิด ในการกาหนดนโยบายสาธารณะ ปัจ จัยที่ มีอิ ทธิพ ลต่ อการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ ภาวะการตัดสินใจนโยบายและบริหารนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย
ลักษณะการบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย การพัฒนานโยบายที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของ
สาธารณะ โดยใช้กรณีศึกษานโยบายสาธารณะ
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 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนกาลัง คนรับคนเข้าทางาน การกาหนดตาแหน่งงาน
การบรรจุแต่งตั้ง การวิเคราะห์งาน การกาหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน การรักษาคนดี การพัฒ นา ตลอดจน
การจูงใจ การยกระดับขวัญและกาลังใจของบุคลากร รวมทั้งแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ โดย
ใช้กรณีศึกษา
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 แนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Public Administrative Concepts and Theories)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ประวัติและวิวัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับการ
บริหารงานสมัยใหม่ ทฤษฏีขอเออวิค กูลิก ทฤษฏีของแม็กเว็บเบอร์ ทฤษฏีของเฮนรี่ฟาโย การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
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 การคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Public Finance and Budgeting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมายและแนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง และงบประมาณ บทบาทของ
รัฐทางการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคลังกับการบริหาร รายรับของรัฐบาล และแหล่งที่มาของ
รายได้ หนี้สาธารณะ รายจ่ายของรัฐบาล กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน และระบบการตรวจสอบตลอดจน
นโยบายการคลังของรัฐบาล
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 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2–2–5)
(Research Methodology in Public Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาความหมายและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ โ ดยเฉพาะทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์
กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการทาวิจัย ตั้งแต่การกาหนดหัวข้อการทาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การจัดเก็บข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียนเค้า
โครงการวิ จั ย การรายงานการวิ จั ย การน าผลการวิ จั ย ไปใช้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ การด าเนิ น งานวิ จั ย ทุ ก ขั้ น ตอน
จรรยาบรรณของนักวิจัย
meaning and research methodology of social science, especially in public
administration The process and steps in conducting research, from defining research topics
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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 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
(Development Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศกาลังพัฒนา ทฤษฎีและแนวคิดในการแก้ปัญหาและส่ง เสริม การ
พัฒนาประเทศ การจัดระบบบริหารในประเทศกาลังพัฒนา การจัดองค์การเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา บทบาท
ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
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 ภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Leadership and Organizational Culture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาแนวคิด และทฤษฎีภ าวะผู้ น า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่ ป ระเภทของผู้ น า ภาวะผู้ น า
วิสัยทัศน์ คุณลักษณะที่ดี การสร้างความเป็นผู้นา และการพัฒนาผู้นา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นา อานาจ และ
การเมืองในองค์การ ปัญหาและการแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ โดยใช้กรณีศึกษาจากบุคคลที่ประสบผลสาเร็จ
Leadership concepts and theories Relating to roles, 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 การบริหารระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2–2–5)
(Management of Information Technology System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ด้านการบริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ความต้องการในการใช้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบข้อมูล เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ใน
ระบบงาน ซึ่งจะทาให้ระบบการบริหารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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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 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
(New Public Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญของแนวคิดและทฤษฏีการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทฤษฏีของเดน
ฮาร์ด ทฤษฏีของออฟบอร์น ทฤษฏีปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ ทฤษฏีไมเคิล อี ฟอร์ตเตอร์ ในฐานะที่เป็นกระบวน
ทัศน์ทางเลือกของการจัดการภาครัฐ ลักษณะของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ หน้าที่และกระบวนการของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ที่สอดคล้องกับการจัดการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิรูปการ
บริหารในระบบราชการไทย เพื่อความเป็นธรรมาภิบาล โดยใช้กรณีศึกษา
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 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
6(0–300 ชั่วโมง)
(Professional Experiences in Public Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและความชานาญทางรัฐประศาสนศาสตร์
โดยให้มีการ
ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้เน้นการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง
โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์การ เทคนิคการบริหารงานขององค์การ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
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.
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2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
733301 การวางแผนการบริหาร
3(3-0-6)
(Administrative Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนทั่วไป เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทั้งในภาคราชการภาค
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และภาคเอกชน โดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล ในการบริ ห ารงาน หลั ก ทั่ ว ไปและปั ญ หาใน
กระบวนการวางแผนระดับต่าง ๆ หลักการเขียนโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างโครงการต่าง ๆ เทคนิคการ
ประมาณการ การกาหนดเวลาการประเมินผล และปฏิบัติงานให้สาเร็จตามแผน การแก้ปัญหาและการแก้ไข
ปรับปรุงแผนงานนั้น ๆ
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 แนวคิดและการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ
3(3-0-6)
(Concepts and Pactices in Anti-Corruption public sector)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาแนวคิ ดและทฤษฏี ก ารทุจ ริต มุ มมองของภาคส่ วนต่า งๆ ต่ อการทุ จริ ต สาเหตุก ารทุจ ริ ต
รูปแบบและผลกระทบของการทุจริต กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ศึกษากรณีการทุจริตและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งในและต่างประเทศ
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 สัมมนาเกี่ยวกับระบบราชการและปัญหาการบริหารราชการ
3(3-0-6)
(Seminar on Bureaucratic and Administrative Problems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อปัญหาในการบริหารระบบราชการ ตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นเรื่องโครงสร้าง วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ เศรษฐกิจและสังคมการเมือง
Environments influencing problems in bureaucratic administration from the past to
the present with emphases on structure, culture, value, belief, economics, society and politics.
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733304 การบริหารและการพัฒนาเมือง
3(3-0-6)
(Urban Administration and Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เ กี่ย วข้ องกับ การบริห ารและพั ฒนาเมือ ง บทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบขององค์กรการบริหารเมือง ระบบองค์กร กฎหมาย ข้อบังคับ และการนาไปปฏิบัติ โดยเน้นระบบ
การเงิน งบประมาณและกองการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการใน
เมือง ศึกษาและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมเมือง
ทิศทางการพัฒนาเมือง และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาหัวข้อร่วมสมัย
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 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Analysis and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาความหมายของโครงการ ความสั ม พั นธ์ ข องนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ แนวคิดและกระบวนการบริหารโครงการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารโครงการ ศึกษาโครงการสาธารณะและโครงการของภาคเอกชนควบคู่กันไป
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.
733306 ปรัชญาและการบริหารเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดการพัฒนา ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนาไปปฏิบัติเชิงแนวคิดและ
วิธีการ การบริหารเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน ในการเพิ่มพูน
สมรรถนะในการพึ่งตนเอง
Concepts of development concepts; evolution of sufficiency economy philosophy
and implementation; conceptual practicality and methodology; sufficiency economy
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management for family and community empowerment; performance enhancement for selfreliance.
733307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Strategic Management in Public Sector)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด วิสัยทัศน์ กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะเรื่อง
การทาแผนกลยุทธ์ขององค์การ การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์
รวมถึงการวิเคราะห์กรณีศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนและภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
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 การบริหารการพัฒนาชนบท
3(3-0-6)
(Rural Development Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นศึกษาด้านการพัฒนาชนบท หน่วยราชการและองค์กร
อื่นๆที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชนบท การ
กาหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาชนบทให้บ รรลุวั ตถุป ระสงค์ของนโยบาย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการพัฒนาชนบท
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 นโยบายและการบริหารแรงงาน
(3-0-6)
(Labor Policy and Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ วิวัฒนาการ รูปแบบปัญหาของการบริหารแรงงาน นโยบายแรงงาน
รัฐเกี่ยวกับการจัดการด้านแรงงาน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายและการบริหารแรงงาน
Definition, significance, evolution, and form of labor administration; government’ s
labor policy management, related factors in labor policy and management processes.
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733310 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกับบทบาทของรัฐ

3(3-0-6)

(Community Enterprise Promotion and Government Role)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
การวางแผนทาวิสาหกิจชุมชน กระบวนการวิสาหกิจชุมชน และบทบาทของรัฐกับการส่งเสริมความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิ จ
ชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจ
ที่สูงขึ้น
History, definition, significance, concepts, and principles of sufficiency economy
philosophy; community enterprise planning, processes, and roles of government on
knowledge promotion and local wisdom; earned income opportunity; management capability
development; development of community enterprises to empower community economics
leading to high-level entrepreneurship.
733311 การฝึกปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Workshop in Public Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

การนาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด มาประมวลและสังเคราะห์ออกมา
เป็ น ประเด็ น ที่ น่ า สนใจ น ามาใช้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ในชั้ น เรี ย น และจั ด สั ม มนาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน
Comprehensive study and synthesis on public administration contributed to special
issues for class discussion; seminar operations under the supervision of an instructor.
733312 หลักราชการและระเบียบปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐ
(Bureaucracy and Regulation in Public Sector)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาหลัก และระเบี ยบการปฏิบัติ ราชการ ตามที่ สานัก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ น
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้ข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ อาทิ แนวทางการปฏิบั ติงาน การ
ปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน วินัย การลงโทษ และการปูนบาเหน็จความดีความชอบ 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
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for civil officials, local officials, and other government officials, guidelines of practice, acting
status of duties, discipline, punishment, and reward.
733313 การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป
3(2–2–5)
(Application Package Program)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงโปรแกรมสาเร็จรูปที่ทันสมัยในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ข้อความเอกสารการคานวณ
และงานพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับงานทั่วไป
Up- to- date application package programs associated with storage, text document,
calculation, and publishing; applications to various kinds of work.
733314 เศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Economics for Public Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และ
อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การเงิน การคลังและงบประมาณภาครัฐ
การออม และบทบาทของรัฐทางด้านเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
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 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการบริหาร
3(3-0-6)
(Techniques and Method for Administration Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีวิเคราะห์องค์การเพื่อปรับ ปรุง การบริหารจากแนวคิดใหม่ ๆ การบริหารเชิง สร้างสรรค์ การ
ประยุกต์ ใช้ตามบริบทของพื้นที่ ตามสถานการณ์ รวมทั้งวิธีการใช้เทคนิค เทคโนโลยี การบริหารที่เกิดขึ้นจริง
จาก กรณีศึกษา
Organizational analysis methods to improve management from new concepts
Creative management, contextual application of space according to the situation, including
how to use actual management technology techniques from the case study.
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733316 การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Policy Planning and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเด็นต่า ง ๆ ที่เกี่ ยวกับ นโยบายด้ านสิ่ง แวดล้อม มุมมองของผู้ที่มี ส่วนได้ส่ว นเสีย ในประเด็ น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศความสลับซับซ้อนของปัญหา เรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารทางด้านพลังงาน ปัญหามลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม การเกษตรป่าไม้วิวัฒนาการด้านความคิดเรื่อง การจัดการสิ่ง แวดล้อมในระดับสากลและความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายอื่น ๆ ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
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 การเมืองไทยสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Thai Politics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพทางการเมืองแต่ละช่วง
ด้านลักษณะ สาเหตุ และสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทย
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.
กลุ่มวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาโทนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
733318 กฎหมายอาญา1:ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law 1: General Principles)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1-106 และ
ภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367-398
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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 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law 2 : Offenses)
วิชาบังคับก่อน : 733338 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
Prerequisite : 733338 Criminal Law 1: General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตั้งแต่ มาตรา 107-366
General principles of criminal law according to criminal code section 2, articles 107-366.
733320 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 1)
วิชาบังคับก่อน : 733339 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
Prerequisite : 733339 Criminal Law 2 : Offenses
ศึกษาหลักกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 12 และสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่ มาตรา 1 ถึง มาตรา 267 ยกเว้นในส่วนเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
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
proceedings According to the Penal Code from Section 1 to Section 267 except in the case of
evidence.
733321 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 2)
วิชาบังคับก่อน : 733340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ศึกษาวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค
4 และ ภาค 4 เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่ มาตรา 1 ถึงมาตรา
267 ยกเว้นในส่วนเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
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.
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733322 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 1
3(3-0-6)
(Law of Evidence 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน และ
บทบัญญัติตามประมวล หลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยใช้กรณีศึกษา
ร่วมสมัย
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 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 2
3(3-0-6)
(Law of Evidence 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักในการรับฟั งและไม่รับ ฟัง พยานหลักฐาน หลั กกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยใช้กรณีศึกษาร่วมสมัย
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.
หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25471111101311
ภาษาไทย
: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digital Media
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. (ดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Media)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.F.A. (Digital Media)
3. วิชาเอก

: ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2560
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3. หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
4. หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบและสื่อสร้างสรรค์ภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
2. นักออกแบบกราฟิกสื่อผสม
3. นักออกแบบตัวละครประกอบงานแอนิเมชั่น
4. นักเทคนิคด้านสื่อดิจิทัล ภาพถ่ายดิจิทัล ภาพเคลื่อนไหว
5. ผู้ประกอบการอิสระด้านการผลิตสื่อ
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย มีการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน 4 กลุ่มวิชา
คือ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาภาษา
การเรียนการสอนที่ต้องอาศัยอาจารย์นอกหลักสูตร เช่น วิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกนทางธุรกิจ หรือวิชาเลือก
เสรี จะดาเนินการโดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มวิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา
ในคณะที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านเนื้อหาวิชาและการประเมินผล

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
เชี่ยวชาญปฏิบัติ ก้าวทันนวัตกรรม สรรค์สร้างคอนเทนต์คุณภาพ พร้อมก้าวสู่วิชาชีพ
2.ความสาคัญ
การเตรียมความพร้อมบัณฑิต เพื่อสามารถปฏิบัติงานในสายอาชีพและพร้อมเป็นผู้ประกอบการ
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3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงมือปฏิบัติ (Practical Skills) มีทักษะในการใช้
เครื่องมือและซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดีย
2. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้ก้าวทันนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เข้าใจงานด้านการผลิตเนื้อหาสาระ (Content) สามารถผลิตเนื้อหาสาระที่มี
คุณภาพ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.00-19.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. โดยผ่าน
การคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ
2. การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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3. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
4. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2.3 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม
ประกาศของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
33 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
45 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอก
15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.3 รายวิชา
1. ความหมายของรหัสประจาวิชา
ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย เลขอารบิค 6 หลัก นาหน้าชื่อ
วิชาทุกวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7

0

0

X

X

X

รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 700 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
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เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.2 รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7
3 X X X X
เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
73 หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง ไม่แยกสาขา
2 หมายถึง สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
3 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5 หมายถึง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
เลขหลักร้อย หมายถึง
1 หมายถึงวิชาแกน
2 หมายถึงวิชาเฉพาะด้าน
3 หมายถึงวิชาเอก
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
2. วิชาบังคับก่อน
หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุ
ไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผล
ในวิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S
3. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
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700102
700103
700104
700105
700106
700107

รหัสวิชา
700201
700202
700203
700204
700205
700206
700207
700208

มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Mind)
ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intelligence)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
พลเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Citizenship)
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
กฎหมายในการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
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700209
700210
700211

รหัสวิชา
700301
700302
700303
700304
700305
700306
700307
700308
700309
700310
700311

ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation and Entrepreneurship)
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Environmental and Sustainable Development)
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษา 4 วิชา จานวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English )
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication)
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
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700312
700313
700314
700315

รหัสวิชา
700401
700402
700403
700404
700405
700406
700407
700408
700409
700410

ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills )
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
ภาษาไทยเพื่อสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Thai language for creative media communication)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(IT Information Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
3(2-2-5)
(Information Technology for Office Productivity)
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Technology and Innovation Management)

1341

700411

รหัสวิชา
734101
734102
734103
734104
734105
734106
734107
734108
734109
734110
734111

รหัสวิชา
734212

ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(AI and Data Science for Business)
2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วาดเส้น 1
3(2-2-6)
(Drawing 1)
วาดเส้น 2
3(2-2-6)
(Drawing 2)
จิตรกรรมเบื้องต้น
3(2-2-6)
(Basic of Painting)
การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-6)
(Basic of Photography)
สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
3(2-2-6)
(Introduction to Print Media)
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
3(2-2-6)
(Introduction to Computer Graphics)
แอนิเมชั่น 2 มิติ
3(2-2-6)
(2D Animation)
องค์ประกอบศิลป์
3(3-0-6)
(Composition of Art)
การสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
3(2-2-6)
(3 Dimensions Modeling)
ศิลปะไทย
3(3-0-6)
(Thai Traditional Art)
ฟิล์มและวิดีโอโปรดักชั่น
3(2-2-6)
(Film & Video Production)
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 45 หน่วยกิต
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
3(2-2-6)
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734213
734214
734215
734216
734217
734218
734219
734220
734221
734222
734223
734224
734225
734226
734227

(Digital Media Creation Technology)
การออกแบบขั้นพื้นฐาน
(Basic Design)
การคิดเชิงออกแบบเพื่อสื่อดิจิทัล
(Design Thinking for Digital Media)
การออกแบบตัวละคร
(Character Design)
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
(Principles and Theories of Communication)
การเขียนบทและบทภาพ
(Script Writing and Storyboard)
การถ่ายภาพงานโฆษณา
(Advertising Photography)
การซ้อนภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
(Compositing and Editing)
การกากับและลาดับภาพ
(Camera Angles and Sequence of Shot)
ประวัติศาสตร์ศิลปะและสังคมโลก
(Art History and The World Society)
เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์
(Media Online Technical)
วิธีวิจัยเพื่อสื่อดิจิทัล
(Research Methodology for Digital Media)
การเล่าเรื่อง
(Storytelling)
ฝึกงาน
(On the Job Training)
โครงงานสื่อดิจิทัล 1
(Senior Project for Digital Media 1)
โครงงานสื่อดิจิทัล 2
(Senior Project for Digital Media 2)
3. กลุ่มวิชาเอก 15 หน่วยกิต

3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-300-0)
1(0-2-6)
2(0-4-12)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

734328

การออกแบบเว็บไซต์
(Website Design)
การโฆษณาเบื้องต้น
(Introduction to Advertising)
การออกแบบเอกลักษณ์ตรา
(Brand Identity Design)
การสร้างเกมส์3
(Creating Games)
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
(3D Animation)
การจัดแสงเพื่องานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
(Light of Photography and VDO)
บุคลิกภาพในการนาเสนอ
(Personality Presentation)
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Production)
หัวข้อพิเศษ
(Special Topic)
สหกิจศึกษา
(Cooperative Training)
การตกแต่งและจัดการภาพนิ่ง
(Retouching Management)
สื่อดนตรี
(Music Media)
กลวิธีการใช้เสียง
(Voice Methodology)
จิตรกรรมสร้างสรรค์
(Creative Painting)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

734329
734330
734331
734332
734333
734334
734335
734336
734337
734338
734339
734340
734341

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-30-0)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
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ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รหัสวิชา
7001....
7003.....
7004…..
734101
734106
734216

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 วิชา
วาดเส้น 1
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
รวม

หน่วยกิต(ท–ป–ต)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2–2–6)
3(2–2–6)
3(3–0–6)
18 (16–4–36)

รหัสวิชา
7001….
7003….
734102
734104
734108
734212

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
วาดเส้น 2
การถ่ายภาพเบื้องต้น
องค์ประกอบศิลป์
เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
รวม

หน่วยกิต(ท–ป–ต)
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)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
รหัสวิชา
7002….
7003…
7004….
734103
734110
734215
734218

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์1วิชา
กลุ่มวิชาภาษา1วิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จิตรกรรมเบื้องต้น
ศิลปะไทย
การออกแบบตัวละคร
การถ่ายภาพงานโฆษณา
รวม

หน่วยกิต(ท–ป–ต)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2–2–6)
3(3–0–6)
3(2–2–6)
3(2–2–6)
21(18–6–42)

รหัสวิชา
7002…
734107
734111
734213
734217
734221

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 วิชา
แอนิเมชั่น 2 มิติ
ฟิล์มและวิดีโอโปรดักชั่น
การออกแบบขั้นพื้นฐาน
การเขียนบทและบทภาพ
ประวัติศาสตร์ศิลปะและสังคมโลก
รวม

หน่วยกิต(ท–ป–ต)
3(3–0–6)
3(2–2–6)
3(2–2–6)
3(2–2–6)
3(2–2–6)
3(3–0–6)
18 (14–8–36)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รหัสวิชา
7003….
734109
734214
734219
734220
7343XX

รหัสวิชา
734105
734222
734223
7343XX
7343XX
7343XX

รหัสวิชา
734225

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
การสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
การคิดเชิงออกแบบเพื่อสื่อดิจิทัล
การซ้อนภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
การกากับและลาดับภาพ
วิชาเอก
รวม

หน่วยกิต(ท–ป–ต)
3(3–0–6)
3(2–2–6)
3(2–2–6)
3(2–2–6)
3(2–2–6)
3(x–x–x)
18 (x–x–x)

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์
วิจัยเพื่อสื่อดิจิทัล
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
รวม

หน่วยกิต(ท–ป–ต)
3(2–2–6)
3(2–2–6)
3(3–0–6)
3(x–x–x)
3(x–x–x)
3(x–x–x)
18 (x–x–x)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
ชื่อวิชา
ฝึกงาน
รวม

หน่วยกิต(ท–ป–ต)
3(0–300-0)
3(0–300–0)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รหัสวิชา
734224
734226
7343XX

รหัสวิชา
734227
7XXXXX
7XXXXX

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การเล่าเรื่อง
โครงงานสื่อดิจิทัล 1
วิชาเอก
รวม

หน่วยกิต(ท–ป–ต)
3(3–0–6)
1(0–2–6)
3(x–x–x)
7(x–x–x)

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
โครงงานสื่อดิจิทัล 2
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต(ท–ป–ต)
2(0-4-12)
3(x–x–x)
3(x–x–x)
8(x–x–x)
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1. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา (6หน่วยกิต) ให้นักศึกษาสามารถ
เลือกได้ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปใช้ในหน่วยงานด้านกราฟิกและที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี
4. มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
1.2 ช่วงเวลา
สหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการคณะ หรือหัวหน้าสาขาฯ และหลักสูตรต้องมีความพร้อมในการเปิดดาเนินงาน
1.3 การจัดเวลา และตารางสอน
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานดิจิทัลมีเดีย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่องานด้านต่าง ๆ
หรืองานด้านศิลปะ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสวยงาม โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงานไม่เกิน 3 คนต่อหนึ่ง
กลุ่ม มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน มีกาหนดการเข้าปรึกษาโครงงานและรายงานความก้าวหน้าของการทา
โครงงาน และมีรายงานที่นักศึกษาต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
2.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานดิจิทัลมีเดียมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและสามารถอธิบาย
ความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน โดยบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ในการ
ทาโครงงาน มีการกาหนดขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ในการนาเสนอผลงานออกแบบและการประยุกต์ใช้
สื่อดิจิทัลแก่สาธารณชน นอกจากนั้นยังฝึกการทางานเป็นทีมและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงได้
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2.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 โดยลง 1 หน่วยกิต เพื่อการเตรียมและผลิตชิ้นงานจริงใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 จานวน 2 หน่วยกิต
2.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่ วโมงการให้ค าปรึ กษา จัดท าบัน ทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อ มูลข่า วสารเกี่ ยวกั บ
โครงงาน และตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย บอร์ดประกาศของ
สาขา สื่อออนไลน์ที่สาขาวิชาจัดสร้างขึ้น
2.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินจากความสม่าเสมอในการเข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ความรับผิดชอบในงาน
ที่ไ ด้รับมอบหมาย และความสมบูร ณ์ของโครงงานตามขอบเขตที่กาหนดและสอดคล้อ งกับเอกสารตาม
รูปแบบที่สาขาวิชากาหนด
2. ประเมิ นจากความสมบู รณ์ ครบถ้ วนและการวั ดผลต่ อความรู้ สึก ต่อ การนาไปใช้ และผลการ
ประเมินจากผู้พบเห็น
3. ประเมินผลจากการจัดสอบการนาเสนอโดยกรรมการสอบจานวนอย่างน้อย 3 คน
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
734101 วาดเส้น 1
3(2-2-6)
(Drawing 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สร้างทักษะในการถ่ายทอด โดยใช้การวาดภาพของสิ่งที่เห็น เข้าใจถึงโครงสร้าง สัดส่วนและการ
จัดองค์ประกอบ สามารถเลือกมุมมองในการถ่ายทอดภาพได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้การใช้เส้น สร้างรูปทรง
แสงเงา หลักการการสร้างมิติ ระหว่างวัตถุในภาพ สามารถกาหนดระยะใกล้ไกลบนพื้นระนาบสองมิติ
Introduction to the development of visual communication skill through drawing.
Understanding of structure, proportion and composition in order to choose the proper visual
perspective. Learn the principle of drawing including line, shape, shading and shadowing,
dimension, and space of two-dimensional grounds and surfaces.
734102 วาดเส้น 2
3(2-2-6)
(Drawing 2)
วิชาบังคับก่อน : 734101 วาดเส้น 1
องค์ประกอบหุ่นรวม (หุ่นนิ่ง) รวมถึงหุ่นโครงสร้าง การวาดสัดส่วนของชายหญิง อิริยาบถต่าง ๆ
สร้างความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานการวาดคน การออกแบบตัวละคร
Prerequisite: 734101 Drawing 1
Study of figure, still life, human form, and gesture to develop the competence in
drawing human figure and character design.
734103 จิตรกรรมเบื้องต้น
3(2-2-6)
(Basic Painting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สร้างทักษะการใช้สี การเลือกใช้โครงสี สามารถนาไปใช้ในการออกแบบ องค์ประกอบต่าง ๆ มี
ความเข้าใจทฤษฎีสี จิตวิทยาของสีที่มีผลกระทบกับผู้มองเห็น
Introduction to the basics use of color in painting and design. Students will explore
color theory and color perception along with the psychological implications.

1351

734104 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-6)
(Basic of Photography)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานถ่ายภาพ ศึกษาเรื่องของ
แสงและสีที่มีผลต่องานภาพถ่าย พัฒนาความสามารถในการจัดองค์ประกอบของภาพ ฝึกทักษะการถ่ายภาพ
ประเภทต่างๆ
Students are introduced to the operation of digital photographic equipment, lighting
and color balancing. Emphasis is placed on the ability to compose image and to produce
various type of photography.
734105 สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
3(2-2-6)
(Introduction to Print Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการทางสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ประวัติ วิวัฒนาการ บทบาท หน้าที่ อิทธิพล
เสรีภาพและความรับผิดชอบทางสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบจัดหน้า ระบบ
การพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์
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.
734106 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
3(2-2-6)
(Introduction to Computer Graphics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึง ความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็นมา ประเภทของกราฟิกดีไซน์ หลักการ
ออกแบบกราฟิก ภาษาภาพ ฝึกทักษะปฏิบัติการในการออกแบบ สามารถปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น
ได้ หลักการออกแบบและจัดวางตัวอักษร การเลือกแบบตัวอักษร การเว้นช่องไฟ การล้าโอน ระยะระหว่าง
บรรทัด
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.
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734107 แอนิเมชั่น 2 มิติ
3(2-2-6)
(2D Animation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติของงานด้านแอนิเมชั่น เทคนิคการทาภาพเคลื่อนไหวเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างภาพ
ทั้ง ในอดีตและปัจจุบัน หลักการสร้างแอนิเมชั่นสองมิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติ เทคนิคการท า
ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวสาหรับการสร้างงานแอนิเมชั่นสองมิติ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ
Explore the history, technique, and tools for animation from past to present.
Principles for 2 dimensions animation; creating 2 dimensions animation; technical of 2
dimensions animation; 2 dimensions animation analysis and using 2 dimensions animation
software.
734108 องค์ประกอบศิลป์
3(3-0-6)
(Composition of Art)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สร้างความเข้าใจและฝึกฝนทักษะ ในการสร้างรูปทรงที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาภายในผลงานและ
นอกผลงาน ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ รวมถึงการผสมผสานโครงสร้างทางรูปทรง เช่น ทัศนธาตุ และโครงสร้างทาง
วัตถุ เช่น วัสดุ เทคนิค สามารถสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกและแสดงสุนทรียภาพในงาน
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.
734109 การสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
3(2-2-6)
(3 Dimensions Modeling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและพัฒนาทักษะการสร้างลักษณะสามมิติ มุ่ง เน้นการขึ้นแบบของวัตถุ ในรูปแบบต่างๆ
ตั้งแต่ วัตถุที่มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต ไปจนถึงวัตถุที่มี โครงสร้างตามธรรมชาติ การจัดแสงเงาให้ กับ
วัตถุ การสร้างองค์ประกอบของฉากให้กับวัตถุเพื่อความงามที่สมบูรณ์ รวมถึงการสร้างลวดลายของพื้นผิว
ให้กับวัตถุ
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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.
734110 ศิลปะไทย
3(3-0-6)
(Thai Traditional Art)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษางานศิลปะของไทย เช่น ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและประณีตศิลป์ โดย
เรียนรู้อิทธิพลรูปแบบของศิลปะของชนชาติอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ของ
ศิลปะไทย เข้าใจถึงคุณค่าเอกลักษณ์ของศิลปะไทย นาไปประยุกต์ในงานออกแบบ
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.
734111 ฟิล์มและวิดีโอโปรดักชั่น
3(2-2-6)
(Film & Video Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เข้าใจถึงหลักการผลิตภาพยนตร์และวีดีทัศน์เบื้องต้นทั้งในมุมมองด้ านศลิปะและเทคโนโลยี การ
เขียนบท อุปกรณ์ถ่ายทา การตัดต่อ โดยใช้คอมพิวเตอร์ หลักการจัดองค์ประกอบภาพ เข้าใจถึงอุปกรณ์
หน้าที่ของบุคคลากร ที่เกี่ยวข้อง
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.

วิชาเฉพาะด้าน
734212 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
3(2-2-6)
(Digital Media Creation Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล ชนิด หลักการ รูปแบบ การออกแบบสื่อดิจิทัล การสร้างสื่อ
ดิจิทัลเบื้องต้น โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หลักการเบื้องต้นในการจัดเก็บข้อมูลวิธีการและเทคนิค
เบื้องต้นในการใช้ วัสดุอุปกรณ์ ผลิตสื่อดิจิทัล การนาสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ
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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.
734213 การออกแบบขั้นพืน้ ฐาน
3 (2-2-6)
(Basic Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สร้างผลงานด้วยหลักการทางศิลปะ เช่น จังหวะของภาพ เอกลักษณ์ ความกลมกลืน ทางด้าน
รูปทรง เส้น สี แสง รูปร่าง พื้นผิว เป็นผลงานที่มีความเอกภาพ มีการสร้างสรรค์เทคนิคพัฒนาต่อยอดจาก
จิตรกรรมเบื้องต้นที่ได้เรียนมา
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.
734214 การคิดเชิงออกแบบเพื่อสือ่ ดิจิทัล
3(2-2-6)
(Design Thinking for Digital Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาขั้นตอนการได้มาของผลลัพธ์ด้วยการคิดเชิงออกแบบ ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อออกไป
ศึกษาข้อมูลตั้งต้นด้วยเทคนิคต่าง ๆ กระบวนการการได้ผลลัพธ์ วิเคราะห์ผลลัพธ์และสามารถนากลับไป
ปรับปรุงเพื่อให้ได้งานออกแบบที่สมบูรณ์
Exploration of the development of design thinking processes to meet the goals from
initiation and implement to the analysis of the result as well as improvement of their own
work.
734215 การออกแบบตัวละคร
3(2-2-6)
(Character Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการออกแบบตัวละคร และปฏิบัติด้านการออกแบบตัวละคร ลักษณะท่าทาง อารมณ์ของตัว
ละคร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา ในรูปแบบภาพ 2 มิติ
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Principle of character design and practice of designing two- dimensional characters
together with personality and expression using computer software.
734216 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles and Theories of Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชนและการสื่อสาร
ต่างๆ สามารถนาไปประยุกต์ในงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
An overview of communication including interpersonal and mass communication.
Student will be able to apply this knowledge in related field of works.
734217 การเขียนบทและบทภาพ
3(2-2-6)
(Script Writing and Storyboard)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เพื่อให้นักศึกษาเขียนบทเบื้องต้นและสร้างบทภาพ สาหรับงานด้านต่างๆ เช่น ภาพยนต์ โฆษณา
สารคดีงานด้านทีวี เป็นต้น เข้าใจความแตกต่างในการเขียนบทแต่ละประเภท
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.
734218 การถ่ายภาพงานโฆษณา
3(2-2-6)
(Advertising Photography)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ๆ และ
สามารถสร้างเรื่องราวของภาพถ่ายจากการใช้แสงเงาและสีได้อย่างมืออาชีพ
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.
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734219 การซ้อนภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-6)
(Compositing and Editing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสร้ า งภาพ การซ้ อ นภาพ ตบแต่ ง ภาพด้ ว ยเทคนิ ค พิ เ ศษต่ า ง ๆ การตั ด ต่ อ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมประมวลผลด้านการตัดต่อ
Using editing software as a tool for composing image, compositing, special effect
along with image and animation editing
734220 การกากับและลาดับภาพ
3(2-2-6)
(Camera Angles and Sequence of Shot)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เพื่อให้นักศึกษานักศึกษาเรียนรู้การกากับภาพในการถ่ายทารูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกทักษะการจัด
วางมุมกล้อง ขนาดภาพในการถ่ายทาสื่อประเภทต่างๆ พัฒนาวิธีคิดและการเรียงลาดับขันตอนการถ่ายทาใน
ขบวนการผลิตสื่อ
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.
734221 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสังคมโลก
3(3-0-6)
(Art History and The World Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษารูปแบบศิลปะต่าง ๆ ความงดงาม ความหมาย ประโยชน์ เพื่อการใช้สอยของงานศิลปกรรม
นับแต่โบราณทั้งตะวันออกและตะวันตก กระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
This course examines various forms of both Western and Eastern arts from ancient
to modern period in terms of aesthetic and material objects.
734222 เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์
3(2-2-6)
(Media Online Technical)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงสื่อสังคมที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ ในด้าน
ต่าง ๆ ความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าในสื่อสังคมออนไลน์ที่กาลัง ได้รับความนิยม แนวคิดเชิง
ทฤษฎีและเทคนิควิธีปฏิบัติ เกี่ย วกับการนาเสนอด้วยสื่อดิจิทัล การผลิตสื่อประสมที่สัม ฤทธิผลต่อผู้รับ
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สาร ในรูป แบบต่าง ๆ ความสาคัญในการนาเสนอศาสตร์และศิลป์ของการนาเสนอ เข้าใจโครงสร้างและ
รูปแบบของการนาเสนอ การนาเสนอด้วยวาจาเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์และการประเมินผล
การนาเสนอ
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.
734223 วิธีวิจัยเพื่อสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
(Research Methodology for Digital Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึง ระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของการวิจัย เพื่อให้
เข้าใจแนวคิดของการทางานวิจัย เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย โดยมุ่งเน้นศึกษาระเบียบและวิธีวิจัย
ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล
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.
734224 การเล่าเรื่อง
3(3-0-6)
(Storytelling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเล่าเรื่องเพื่องานสื่อสารมวลชน สารคดี งานบันเทิง โฆษณา ประชาสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการวิเคราะห์ผู้รับสาร และพฤติกรรมผู้บริโภค การ
สร้างสรรค์งานเล่าเรื่องอย่างเร้าพลัง การนาเสนอการเล่าเรื่องเพื่องานผลิตสื่ออย่างมีจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
Principles of creative storytelling for mass communication, documentaries,
entertainment, advertising, and public relations through using creativity relevant skills based
on analyses of audience and consumer’ s behaviors, creativities of influenced storytelling,
and presentations of storytelling aiming for media production with ethical responsibility.
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734225 ฝึกงาน
3(0-300-0)
(On the Job Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ในสถาน
ประกอบการ ให้เกิดความชานาญทางด้านวิชาชีพ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน
Students undertake training in related field of work for minimum 300 hours in the
organizations. It is expected that the skills students gain from working will help them perform
better on their jobs. Students must submit on the job training report.
734226 โครงงานสื่อดิจิทัล 1
1(0-2-6)
(Senior Project for Digital Media 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาทาการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา เรียนรู้ถึง
ระบบของการวิจัยและพัฒนาในด้านการออกแบบสื่อ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมและยุคสมัย โดย
จัดเตรียมการก่อนลงมือสร้างผลงานที่สมบูรณ์
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.
734227 โครงงานสื่อดิจิทัล 2
2(0-4-12)
(Senior Project for Digital Media 2)
วิชาบังคับก่อน : 734226 โครงงานสื่อดิจิทัล 1
นักศึกษาทาการศึกษาออกแบบ สร้างผลงาน ตามเนื้อหาที่ได้เตรียมการก่อน ทาการแก้ไขปรับปรุง
จนสมบูรณ์ และนาเสนองานสู่สาธารณชน โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
Prerequisite: 734226 Senior Project for Digital Media 1
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.
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วิชาเอก
734328 การออกแบบเว็บไซต์
3(2-2-6)
(Website Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต เว็บเทคโนโลยี การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การออกแบบ
และการจัดวางเนื้อหาโดยใช้ทฤษฎี สี ตัวอักษร การวางตาแหน่งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อได้องค์ประกอบ
ในการสร้างเว็บไซต์ที่สวยงาม
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.
734329 การโฆษณาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Advertising)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญและวิวัฒนาการของการโฆษณา บทบาท อิทธิพลของงานโฆษณาที่มีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การวางแผนโฆษณา การวิเคราะห์ผู้บริโภค การเลือกใช้สื่อ การกาหนดงบประมาณ
การประเมินผลโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณา
Exploration of context, significance and development of advertising. Role and
influence that have an impact on economic and society. Advertising planning, consumer
analysis, selection of media, budgeting, law and ethics of advertising are covered.
7343 การออกแบบเอกลักษณ์ตรา
3(3-0-6)
(Brand Identity Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็นมา ประเภทองค์ประกอบของแบรนด์ หลักการ
ทฤษฎี การออกแบบอัตลักษณ์ โดยการใช้กราฟิก ให้เป็นที่รู้จักจดจาในบุคลิกและภาพลักษณ์ขององค์กร
สินค้าและบริการ ฝึกทักษะปฏิบัติการออกแบบอัตลักษณ์ ผ่านการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม น่าจดจา
และเข้าใจง่าย
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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3(2-2-6)
734331 การสร้างเกมส์
(Creating Games)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎี รูป แบบการสร้ างเกมส์ ส าหรั บการสร้ างเกม 2 มิติ และ 3 มิ ติ ได้แ ก่ ระบบพิกั ด
เรขาคณิต การทางานของเวกเตอร์ การจาลองภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับรูปแบบที่จะใช้ในการสร้างเกมส์
Students will learn theory and format of creating two- and three- dimensional game,
i.e., coordinate systems, vector, Simulation relates to creating games.
734332 ภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ
3(2-2-6)
(3D Animation)
วิชาบังคับก่อน : 734109 การสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
ประยุกต์ความรู้จากหลักทฤษฎีแอนิเมชั่น สร้างผลงานจริงผ่านการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์
เพื่อให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวสามมิติ การสร้างรูปทรง ตัวละคร จนถึงการทาภาพเคลื่อนไหวจากรูปทรง
หรือตัวละคร
Prerequisite: 734221 Creating 3D images
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.
734333 การจัดแสงเพื่องานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-6)
(Light of Photography and VDO)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดแสงถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยแสงไฟประดิษฐ์ จากการเรียนแบบแสงธรรมชาติ
เพื่อสามารถกาหนดระยะแสงเงาบนพื้นฐานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
Lighting design for photography and motion picture. Students will be introduced
to the use of natural and artificial lighting to create light and shadow.
734334 บุคลิกภาพในการนาเสนอ
3(3-0-6)
(Personality Presentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เป็นผู้นาทางธุรกิจ
ทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจ
ทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคม การพัฒนาบุ คลิกภาพทางด้านร่างกาย
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อารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจิตใจ มีการฝึกปฏิบัติและรู้จักทาการวิเคราะห์
การประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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.
734335 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Radio and Television Production)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และฝึกผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Process of television production, role and responsibility of production crews along
with practical exposure to basic television production.
734336 หัวข้อพิเศษ
3(3-0-6)
(Special Topic)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงเรื่องที่เป็นที่สนใจในวงการสื่อดิจิทัล เช่น โปรแกรมช่วยในการออกแบบ เครื่องมือที่ใช้ใน
สื่อดิจิทัล การนาเสนอผลงานแบบต่าง ๆ การออกแบบสื่อที่มีมุมมองใหม่ เข้าร่วมงานสัมมนาในวิชาชีพ มี
ส่วนร่วมในการสะท้อนและแสดงความคิดเห็น เพื่อสรุปทิศทางงานดิจิทัลมีเดีย ในปัจจุบันและอนาคต
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.
734337 สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
(Cooperative Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาไปทางาน ในหน่วยงานธุรกิจเอกชนหรืองานราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง
จะต้องทารายงานประกอบ และมีการนิเทศน์จากคณาจารย์ในหลักสูตร
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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.
734338 การตกแต่งและจัดการภาพนิ่ง
3(2-2-6)
(Retouching Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตกแต่งภาพและจัดการงานด้านภาพนิ่ง เพื่อใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น ภาพสื่อโฆษณา
ดิจิตอล ภาพสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ เข้าใจความแตกต่างในการตกแต่งภาพแต่ละประเภท
Retouching and managing images for use in various fields such as digital advertising
images, print media images Product illustration Photographs. Understand the differences in
each type of image decoration.
734339 สื่อดนตรี
3(2-2-6)
(Music Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษารูป แบบการบรรเลงและปฏิ บัติเ ครื่อ งดนตรีเ บื้องต้น เพื่ อเข้าใจความแตกต่ างของเสีย ง
ความสาคัญของเสียงเพื่อสร้างเสียงประกอบด้วยสื่อดนตรีกับงานในลักษณะต่างๆที่ได้อย่างเหมาะสม
This course examines the principal of instrumentals, understanding and utilizing
the types and the differentiations appropriately.
3(3-0-6)
734340 กลวิธีการใช้เสียง
(Voice Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาพื้นฐานเรื่องเสียง ฝึกปฏิบัติเทคนิคการใช้เสียง น้าเสียงในการพากย์และการแสดง ฝึกการ
อ่าน การออกเสียง การแบ่งวรรคตอนเพื่อแสดงความหมายในการพูดในการสร้างสรรค์งานต่างๆ
This course examines the fundamentals of voice, practicing the techniques, usage,
narration, acting, pronunciation and spacing to interpret creatively.
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3(2-2-6)
734341 จิตรกรรมสร้างสรรค์
(Creative painting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยนาเอาพื้นฐานการสร้างจิตรกรรม หลักทฤษฎีศิลป์
วิเคราะห์องค์ความรู้เชิงลึกจากงานจิตรกรรมของศิลปิน สังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่เป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะตน
Create their artworks in various forms through the principles of paintings. Including
art theory Analyze the body of knowledge in depth from the artist's painting. Synthesized
and create final product that are unique.

หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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FACULTY oF law
คณะนิติศาสตร

BACHELOR OF LAW
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
+ สาขาวิชานิติศาสตร
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รักษาการคณบดี
คณะนิติศาสตร
นายณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ
ตำแหนง
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
น.ม. สาขาวิชางานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง ปี 2563)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25391111100232
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program in Laws
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B.
2.2 ชื่ออนุปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญานิติศาสตร์
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.นิติศาสตร์
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Diploma in Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Dip. in Laws
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี –
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : 138 หน่วยกิต
- หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี : 108 หน่วยกิต
หมายเหตุ เมื่อนั กศึก ษาเรียนครบหลั กสูต รตามแผนการศึก ษา 3 ปี ตามที่ หลัก สูตรกาหนดจะได้
อนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาอนุปริญญานิติศาสตร์ เข้าเป็นผู้รับการอบรมวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์และเมื่อเรียนต่อจนครบ 4 ปี ตามแผนการศึกษา
จะได้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี
2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี ประเภทหลักสูตรทางวิชาการ
3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
4. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 กาหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
3. หลักสูตรได้พิจารณาปรับปรุงโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
4. หลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มีมติเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 เดือน มีนาคม 2563
5. สภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ราชการสายอื่นๆ เช่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานคุมประพฤติ ข้าราชการสานักงาน
กฤษฎีกา นิติกรกระทรวง เจ้าพนักงานสรรพากร ศุลกากร นายทหารฝ่ายพระธรรมนูญ ตารวจ ปลัดอาเภอ
ปลัดเทศบาล ปลัด อบจ. ฯลฯ
2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล พนักงานฝ่ายบุคคล นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความประจาฝ่ายนิติกรรมสัญญา
สินเชื่อ เร่งรัดหนี้สินของธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท
3. ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ
4. ผู้สอนในสถานศึกษา
5. ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ
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9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลขที่ 19/1 ถ.เพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
10.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ต้องมีการศึกษา ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ รู้รอบ และกอปรด้วยคุณธรรม ตามความมุ่งหมาย
ของการศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษาจะต้องเรียนใน 4 กลุ่มวิชา จานวนรวม 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชากลุ่มนี้มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อให้
รู้จักและเข้าใจตนเองในเรื่องจิตวิญญาณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการและการใช้เหตุผลของมนุษย์
แนวความคิดและความเชื่อ ความศรัทธาตลอดจนการแสดงออกทางด้านศิลปะ วรรณคดี ดนตรี อิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง
และสามารถนามาใช้อธิบายปัญหาของตนเอง ผู้อื่น และปรากฏการณ์บางอย่างในสังคมปัจจุบันได้ ตลอดจน
การวิเคราะห์การอ้างเหตุผลในภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ที่เป็นแก่นสาคัญ
ทางสังคมศาสตร์ อันได้แก่ ความรู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ แรงจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพและสังคม กิจกรรมทางสังคมที่สาคัญๆ ปัญหาสังคม กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบและการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
และบทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม สามารถปรับตัวเองให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ มารยาทสังคม คุณธรรมและจริยธรรม
3) กลุ่มวิชาภาษา จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมายถึงกลุ่มวิชาที่จะช่วยให้นิสิตสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องในการสื่อสารภายใน
ตนเองและกับผู้อื่ น ทั้ งในการอ่า นและการเขียน และเน้น ความสามารถในการใช้ภาษาต่ างประเทศ เช่ น
ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีนกลาง เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและการสื่อสารได้ดีในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรวมทั้ง
การพูด การฟัง การเขียนและการอ่าน ตลอดจนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชากลุ่มนี้เน้นกระบวนการคิด และการแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติ ทั้งทางด้านชีวภาพ
และกายภาพ สร้างความเข้าใจในความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าใน
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สาคัญในโลกปัจจุบันและอนาคต อันมีผลต่ อวิถีชีวิต ความคิ ดของมนุษย์ และ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตแบบสมดุล ทั้งภายในตนเอง
ระหว่างสังคม และท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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10.2 การศึกษารายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นวิชาโท
นักศึกษาต่างคณะที่ประสงค์จะเลือกรายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นวิชาโทให้ศึกษารายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1) รายวิชาบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต จาก 5 รายวิชา ดังนี้
643111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย 3(3-0-6) หน่วยกิต
643112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6) หน่วยกิต
643113 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3(3-0-6) หน่วยกิต
643122 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6) หน่วยกิต
643211 กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6) หน่วยกิต
2) รายวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขากลุ่มรายวิชาใดกลุ่มรายวิชาหนึ่งหรือหลายกลุ่มรายวิชา หรือ
รายวิชาต่อไปนี้
643212 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3(3-0-6) หน่วยกิต
643213 กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน
3(3-0-6) หน่วยกิต
643214 เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6) หน่วยกิต
643221 เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6) หน่วยกิต
643222 กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2-0-4) หน่วยกิต
643223 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6) หน่วยกิต
643224 กฎหมายประกันภัย
2(2-0-4) หน่วยกิต
643225 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน–บริษัท และ
2(2-0-4) หน่วยกิต
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
643226 กฎหมายตั๋วเงิน
2(2-0-4) หน่วยกิต
10.3 การบริหารจัดการ
1) หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร ข้อกาหนดรายวิชา และระเบียบมหาวิทยาลัย
2) การเรียนการสอนที่ต้องพึ่งพาคณะอื่น เช่น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
กลุ่มวิชาสัง คมศาสตร์ กลุ่ มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ ะดาเนินการโดย คณะศิล ป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยคณะนิติศาสตร์จะจัดตารางเรียนตารางสอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามรายวิชาในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
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ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
สาขาวิชานิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพ สนับสนุนให้บัณฑิตมีส่วนร่วมในกิจกรรม และตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม คณะนิติศาสตร์
มีความมุ่ง หมายที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และครบถ้วนในหลักกฎหมายพื้นฐานที่เป็น
รากฐานขององค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ มีองค์ความรู้และทักษะเฉพาะทางที่นักศึกษาสามารถที่จะออกไป
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในสาขาต่างๆหรื อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ ปรัชญา ทฤษฎี สังคมวิทยา บทบัญญัติกฎหมายนิติวิธีทั้ง ในการใช้และการตีความ
กฎหมาย รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ บัณฑิต สามารถเลื อกที่จะสร้างองค์ค วามรู้ และทัก ษะเฉพาะทางตามสาขา
กฎหมายเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จาเป็นที่มีความเฉพาะด้านใน 5 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน คือ
1. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 2. กลุ่มวิชากฎหมายกฎหมายสังคมและสวัสดิการ 3. กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการ
ยุติธรรม 4. กลุ่มรายวิชากฎหมายธุรกิจ 5. กลุ่มรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ใ นปัจ จุบั นพั ฒ นาการทางเศรษฐกิจ และสัง คม ได้ แก่ ด้า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี กระแส
โลกาภิวัฒน์ นวัตกรรมใหม่ๆของภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ นั้น ในหลักสูตรมีรายวิชา
กฎหมายในกลุ่มวิชาแกน เพื่อให้สอดคล้องและบัณฑิตเกิดความรู้และทักษะในการทางานทั้งภาครัฐและเอกชน
เช่น วิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีการปลูกฝังอบรม บ่มเพาะ
ให้บัณฑิตทางกฎหมายประพฤติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความหนักแน่น มั่นคงในหลักการแห่ง
ความยุติธรรม หลักนิติธรรมกับมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย
มีรายวิชากฎหมายกลุ่มวิชาแกน เช่น วิชาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
วิชาหลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย
2. ความสาคัญของหลักสูตร
สร้างบุคลากรทางวิชาชีพทางกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อนาองค์ความรู้ไปประกอบ
วิชาชีพด้านกฎหมาย ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักกฎหมายที่ความรู้ความใจทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ทักษะที่จาเป็น
ในการเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพ และจริยธรรมทางวิชาชีพออกไปสู่สังคม เพื่อมุ่งหมายให้บัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และทักษะที่ครบถ้วนทางกฎหมาย อันจะทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยถูกต้องจรรยาบรรณของวิชาชีพชองตน เพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลที่
มีความรู้ความเชียวชาญทางด้านกฎหมายในสายวิชาชีพต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นรากฐานอันสาคัญ
ของการไขปัญหาสังคมและการพัฒนาของสังคม
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3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ
3. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้นาความรู้ความเข้าใจไปประกอบอาชีพทางกฎหมายโดยประพฤติตนอยู่
ในกรอบจรรยาบรรณและรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดี
4. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่ง ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบัง คับ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี (อาจมี ก ารจัด การศึก ษาในภาคฤดูร้ อ น มีร ะยะเวลาศึ กษา 8 สั ปดาห์ ทั้ง นี้ ขึ้น อยู่ กั บการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ )
1.3 การเทียบเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ภาคฤดูร้อน
: เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี พ.ศ.2559 และ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ.2560 และผู้ ที่เข้ าศึก ษาหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
นิติศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
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1) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าอื่ น จากสถาบั น ของรั ฐ หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
3) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
102
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
90
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
12
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
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3.3 หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 108 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
75
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
71
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
4
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3.4 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของรหัสประจาวิชา ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย
เลขอารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก นาหน้าชื่อวิชาทุกวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6

0

0

X

X

X

1.1 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน
เลข 600 นาหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์
6

4

X

X

X

X

2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
64 หมายถึง คณะนิติศาสตร์
2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
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3 หมายถึง วิชาแกน
4 หมายถึง วิชาเฉพาะด้าน
2.3 เลขหลักร้อย แยกเป็น 2 กรณีคือ
1) กรณีเลขหลักพัน เป็นเลข 3 หรือ กลุ่มวิชาแกน เลขหลักร้อยจะหมายถึง ชั้นปีที่
เปิดสอน ดังนี้
1 หมายถึง วิชาเปิดสอนตามแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
2 หมายถึง วิชาเปิดสอนตามแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
3 หมายถึง วิชาเปิดสอนตามแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
4 หมายถึง วิชาเปิดสอนตามแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
2) กรณีเลขหลักพัน เป็นเลข 4 หรือ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เลขหลักร้อยหมายถึง กลุ่ม
รายวิชาเลือกเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่ม ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
2 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวัสดิการ
3 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
4 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
5 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
- กรณีเลขหลักพันเป็นเลข 3 (วิชาแกน)
เลขหลักสิบ หมายถึง ภาคการศึกษาที่เปิดสอนสาหรับวิชาเฉพาะสาขา
1 หมายถึง เป็นวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1
2 หมายถึง เป็นวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
- กรณีเลขหลักพันเป็นเลข 4 (วิชาเฉพาะด้าน)
เลขหลักสิบ และ เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาเลือกเฉพาะสาขาในหลักสูตร
U UU

UUU

UUU

UUU

UUU

UUU

UUU

2) วิชาบังคับก่อน หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่านการเรียนใน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและ
การประเมินผลในวิชาบังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S
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3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี
ประกอบด้วยรายวิชาและจานวนหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
700101
ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
700102
มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
700103
ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
700104
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
700105
การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Analytical and Creative Thinking)
700106
จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded)
700107
ความฉลาดทางอารมณ์
3(3-0-6)
(Emotional Intell
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
700201
จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
700202
วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
700203
พลเมืองยุคดิจิทัลกับสังคมพลวัตร
3(3-0-6)
(Digital Citizen Ship and Social Dynamic)
700204
ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
700205
ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
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700206
700207
700208
700209
700210
700211

กฎหมายในการดาเนินชีวิต
(Law for Living)
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
(Sufficiency Economy and Application)
จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology)
ความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิน
(Financial Literacy)
นวัตกรรมกับกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ
(Innovation and Entrepreneurship Mindset)
สิ่งแวดล้อมกับสมดุลชีวิต
(Environment and Sustainalbility)

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

1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษา 4 วิชา จานวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
700301
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Englishin Daily Life)
700302
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
700303
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English Language Skills Development)
700304
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
700305
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(English for Effective Communication)
700306
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
700307
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
700308
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
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700309
700310
700311
700312
700313
700314
700315

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
(Vietnamese in Daily Life)
ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
(Burmese in Daily Life)
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
(Khmer in Daily Life)
ทักษะภาษาไทย
(Thai Language Skills )
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
(Literary Artsfor All)
ภาษาไทยเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์
(Thai language for creative media production)

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

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 2 วิชา
จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
700401
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(IT Information Technology)
700402
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
700403
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
700404
การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
700405
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสานักงาน
3(2-2-5)
(Information Technology for Office Productivity)
700406
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)

1379

700407
700408
700409
700410
700411

คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
(Statistics for Management and Decision)
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
(IT for Digital Business)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
(Technology and Innovation Management)
วิทยาการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
(AI and Data Science)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จานวน 102 หน่วยกิต และหลักสูตร
อนุปริญญา 3 ปี จานวน 71 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและจานวนหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกนสาขาวิชานิติศาสตร์สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จานวน 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
643111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
3(3-0-6)
(Introduction to Law and Legal System)
643421 นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3(3-0-6)
(Philosophy of Law and Thai Legal History)
643411 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาวิชาชีพนักกฎหมาย3(3-0-6)
(Ethics of the Legal Profession)
- กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง จานวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
643112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
(Law of Juristic Acts and Contract)
643211 กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
(Law of Obligation : General Principles)
643212 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3(3-0-6)
(Law of Torts, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment)
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643213

กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน
3(3-0-6)
(Property and Land Law)
643331 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
643312 กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
- กลุ่มวิชากฎหมายอาญา จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
643113 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
3(3-0-6)
643122 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
(Criminal Law : Offense)
- กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน จานวน 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
643223 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
(Constitutional Law)
643314 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
(Law of Human Rights)
643413 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
- กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ จานวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
643214 เอกเทศสัญญา 1
(Specific Contracts1)
643221 เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
(Specific Contracts 2)
643222 กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2-0-4)
(Law of Secured Transactions)
643224 กฎหมายประกันภัย
2(2-0-4)
(Law of Insurance)
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643225

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน – บริษัท
2(2-0-4)
และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
(Partnership and Company Law
and Law of Business Organization)
643226 กฎหมายตั๋วเงิน
2(2-0-4)
(Negotiable Instruments)
643412 กฎหมายล้มละลาย
2(2-0-4)
(Bankruptcy Law)
643422 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
(Intellectual Property Law)
- กลุ่มวิชากฎหมายวิธีบัญญัติ จานวน 17 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
643315 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 1)
643323 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 2)
643313 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 1)
643322 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 2)
643321 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
(Judicial System and Constitution of Courts of Justice)
643324 กฎหมายพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
- กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ จานวน 5 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
643316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
(Public International Law)
643325 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0-4)
(Private International Law)
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- กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชนหรือ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
643121 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Law and Information Technology)
643215 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
(English for Lawyer)
643414 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3(3-0-6)
(The law on the prevention and suppression of
corruption)
2.2 กลุ่มวิชาแกน สาขาวิชานิติศาสตร์สาหรับหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี จานวน 71 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
643111
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
3(3-0-6)
(Introduction to Law and Legal System)
643112
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
(Law of Juristic Acts and Contract)
643113
กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
643121
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Law and Information Technology)
643122
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offense)
643211
กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
(Law of Obligation : General Principles)
643212
กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3(3-0-6)
(Law of Torts : Managements of Affairs without
Mandate and Undue Enrichment)
643213
กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน
3(3-0-6)
(Property and Land Law)
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643214
643215
643221
643222
643223
643224
643225

643226
643311
643312
643313
643314
643315
643321
643322

เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
(Specific Contracts1)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
(English for Lawyer)
เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
(Specific Contracts 2)
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2-0-4)
(Law of Secured Transactions)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
(Constitutional Law)
2(2-0-4)
กฎหมายประกันภัย
(Law of Insurance)
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน – บริษัท
และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
2(2-0-4)
(Partnership and Company Law
and Law of Business Organization)
กฎหมายตั๋วเงิน
2(2-0-4)
(Negotiable Instruments)
กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 1)
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
(Law of Human Rights)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 1)
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
(Judicial System and Constitution of Courts of Justice)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 2)

1384

643323

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 2)
643324
กฎหมายพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
643325
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0-4)
(Private International Law)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จานวน 12 หน่วยกิต และ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี จานวน 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
644101 สัญญาของฝ่ายปกครอง
2(2-0-4)
(Administrative Contracts)
644102 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล 2(2-0-4)
(Law on Public Information Access and Rights of Privacy)
644103 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
2(2-0-4)
(Law on Public Personnel Management)
644104 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน
2(2-0-4)
(Law on Public Domain)
644105 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ
2(2-0-4)
และองค์การมหาชน
(Law on Public Service, Public Enterprise
and Public Organization)
644106 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร
2(2-0-4)
(Law of Public Finance and Taxation)
644107 กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง และการเลือกตั้ง
2(2-0-4)
(Political Party and Electoral Law)
644108 กฎหมายรัฐสภา
2(2-0-4)
(Law of Parliaments)
644109 กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
2(2-0-4)
(Law of Local Adminstration)
644110 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร
2(2-0-4)
(Transportation and Traffic Law)
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644111

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
(Comparative Administrative Law)
644112 กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2(2-0-4)
(Law on Liability for Wrongful Acts of Officials)
644413 สัมมนากฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
(Seminar in Public Law)
- กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวัสดิการ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
644201 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Law)
644202 กฎหมายประกันสังคม
2(2-0-4)
(Social Security Law)
644203 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
2(2-0-4)
(Pollution Control Law)
644204 กฎหมายพลังงาน
2(2-0-4)
(Energy Law)
644205 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
2(2-0-4)
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(Law of Safety, Health and the Environment
in the Workplace)
644206 กฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
(Labour Law)
644207 สัมมนากฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
2(2-0-4)
(Seminar in Industrial and Labour Law)
644208 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Law of Conservation of Nature and Environments)
644209 กฎหมายอิสลาม
2(2-0-4)
(Islamic Law)
- กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
644301 ระบบความยุติธรรมทางอาญา
2(2-0-4)
(Criminal Justice)
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644302

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(2-0-4)
(Criminology and Penology)
644303 กฎหมายทหาร
2(2-0-4)
(Military Law)
644304 นิติเวชศาสตร์
2(2-0-4)
(Forensic Medicine)
644305 กฎหมายเยาวชนและครอบครัว
2(2-0-4)
(Law of Juvenile and Family)
644306 วิชาว่าความและศาลจาลอง
2(2-0-4)
(Advocacy and Moot Court)
644307 การสืบสวนและสอบสวน
2(2-0-4)
(Criminal Inquiry and Interrogation)
644308 สัมมนากฎหมายอาญา
2(2-0-4)
(Seminar in Criminal Law)
644309 การใช้และการตีความกฎหมาย
2(2-0-4)
(Application & Interpretation of Laws)
- กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
644401 เอกเทศสัญญา 3
2(2-0-4)
(Specific Contracts 3)
644402 กฎหมายพาณิชยนาวี
2(2-0-4)
(Maritime Law)
644403 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2(2-0-4)
(Banking and Financial Institutions Law)
644404 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Business Transactions Law)
644405 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(Law of International Trade)
644406 วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
2(2-0-4)
(Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)
644407 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา
2(2-0-4)
(Draft and Negotiation)
644408 กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
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644409

หลักธุรกิจและการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Introduction of Business for Lawyer)
644410 กฎหมายภาษีอากร
2(2-0-4)
(Law of Taxation)
644411 สัมมนากฎหมายภาษีอากร
2(2-0-4)
(Seminar in Tax Law)
644412 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Taxation Law)
644413 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)
(Consumer Protection Law)
644414 กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
2(2-0-4)
(Law on Direct Selling and Direct Marketing)
644415 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
2(2-0-4)
(Seminar in Business Law)
644416 644416 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
2(2-0-4)
(Investment Law)
644417 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
(Law of Economic Activities)
644418 สัมมนากฎหมายแพ่ง
2(2-0-4)
(Seminar in Civil Law)
- กลุ่มวิชากฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
644501 กฎหมายโรมันเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Roman Law)
644502 ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction of Anglo – American Law)
644503 กฎหมายสนธิสัญญา
2(2-0-4)
(Law of Treaty)
644504 กฎหมายทะเล
2(2-0-4)
(Law of the Sea)
644505 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Organizations Law)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ภาคปกติ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

600101-106
600201-208
600301-313
600401-408
643111
643112

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ (1 วิชา)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป
รวม

3 (3-0-6)
21 (21-0-42) หรือ 21 (20-2-41)

643113

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
600101-106
600201-208
600302-313
600302-313
600401-408
643121
643122

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (21-0-42) หรือ 20 (20-2-41)
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แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ภาคปกติ
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

600302-313
643211
643212
643213
643214
643215
644……..

กลุ่มวิชาภาษา
กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน
เอกเทศสัญญา 1
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
20 (20-0-40)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
643221
643222
643223
643224
643225
643226
644……..

ชื่อวิชา
เอกเทศสัญญา 2
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายประกันภัย
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท และ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
กฎหมายตั๋วเงิน
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
16 (16-0-32)
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แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
643311
643312
643313
643314
643315
643316

ชื่อวิชา
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
(17-0--34)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
643321
643322
643323
643324
643325
............

ชื่อวิชา
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายพยานหลักฐาน
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
16(16-0-32)
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แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
643411
643412
643413
643414
644…….
644…….

ชื่อวิชา
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
นักกฎหมาย
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายปกครอง
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
15(15-0-30)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
643421
643422
644…….
644……..
............

ชื่อวิชา
นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
12 (12-0-24)
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แผนการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาคปกติ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

600101-106
600201-208
600301-313
600401-408
643111
643112

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ (1 วิชา)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป
รวม

3 (3-0-6)
21 (21-0-42) หรือ 21 (20-2-41)

643113

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
600101-106
600201-208
600302-313
600302-313
600401-408
643121
643122

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (21-0-42) หรือ 21 (20-2-41)
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แผนการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาคปกติ
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

600302-313
643211
643212
643213
643214
643215
644……..

กลุ่มวิชาภาษา
กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน
เอกเทศสัญญา 1
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
20 (20-0-40)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
643221
643222
643223
643224
643225
643226
644……..

ชื่อวิชา
เอกเทศสัญญา 2
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายประกันภัย
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท และกฎหมาย
เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
กฎหมายตั๋วเงิน
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
16 (16-0-32)
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แผนการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาคปกติ
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
643311
643312
643313
643314
643315

ชื่อวิชา
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
(14-0--28)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
643321
643322
643323
643324
643325
............

ชื่อวิชา
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายพยานหลักฐาน
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
16(16-0-32)
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และมีเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ดังนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Almost Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failed)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ การเรียนรู้ข องนั กศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่ง ของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เช่น
1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ
2) ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จานวนบัณฑิตที่สามารถสอบผ่านความรู้
ชั้นเนติบัณฑิตไทย
3) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ทางานในสถานประกอบการนั้นๆ

1396

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา
1) เรียนครบตามจานวนหนวยกิตที่กาหนดไวในหลักสูตร และระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า
2.00 (จากระบบ 8 ระดับคะแนน)
2) เกณฑ์อื่นๆ ได้แก่
ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาเอกขั้นต่า 2.00
กรณีผู้ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ที่เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และทาตามข้อกาหนดอื่นๆที่ระบุไว้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรีรวมจานวน 36 หน่วยกิต
3.2 การให้อนุปริญญา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรในสาขานิติศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
108 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1) ได้ศึกษาและสอบได้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต
2) ได้ศึกษาและสอบได้กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาแกนในชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ทุกรายวิชาและ
ชั้นปีที่ 3 ยกเว้นวิชา 640316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง รวมไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
3) ได้ศึกษาและสอบได้กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
4) ได้ศึกษาและสอบได้หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยระดับคะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะและวิชา
เลือกจะต้องไม่ต่ากว่า 2.00
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอนุปริญญนิติศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
643111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
3(3-0-6)
(Introduction to Law and Legal System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับศาสตร์สาขา
อื่น ระบบกฎหมาย ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมายเอกชนและมหาชน นิติวิธี หมวดหมู่ของ
กฎหมาย ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ขอบเขตการใช้สิทธิ เช่น การใช้สิทธิ
ในทางที่ผิด หลักสุจริต รวมทั้งหลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
Definition,This course is intended to explore the scope of legal study, interrelations
among laws and other sciences. Private and Public Law System, background, and sources of
law will also be examined as well as legal methods,classification of laws, and fundamental
concepts of law, such as rights, duties, scope of rights, and principle of good faith. General
principles of law enshrined in the Civil and Commercial Code Book I
643112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
(Law of Juristic Acts and Contracts)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาหลัก กฎหมายลั ก ษณะนิติ กรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ บรรพ 1รวมทั้ ง
ระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หรือกฎหมาย
พิเศษอื่น รวมตลอดถึงปัญหาเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายสัญญาในปัจจุบัน
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.
643113 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
(Criminal Law : General Principles)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 หลักทั่วไป

3(3-0-6)
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Study of general principles of criminal laws as stipulated in Criminal Code, Section 1:
General Principles.
643121 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Law and Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาการของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัง คมศาสตร์แ ละทางกฎหมายและฝึกฝนทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวมเผยแพร่และจัดการข้อมูลทางกฎหมายสาขาต่างๆ
ศึ ก ษาหลั ก การที่ ส าคั ญ ของกฎหมายเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ เช่ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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
Principles of law about computer such as electronic transaction, computer- related
crime, and other related laws.
643122 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offense)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วิชา 643113 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดและภาค 3 ลหุโทษ
Must be registered in 643113 : Criminal Law : General Principles
Principles of criminal law in the division of Offense stipulated in criminal law Part 2
offenses and Part 3 petty offences.
643211 กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
(Law of Obligation : General Principles)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาหลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมายลั ก ษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บรรพ 2
นอกจากที่เป็นเนื้อหาของวิชา 643112 กฎหมายนิติกรรมและสัญ ญา และวิชา 643212 กฎหมายละเมิ ด
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ รวมตลอดถึงปัญหาเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายหนี้ในปัจจุบัน
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General principles of law of obligation as stipulated in the Civil and Commercial Code
Book 2, apart from the content from 643 1 1 2 Law of Legal Transactions and 643 212 Law of
Tort; Management of affairs without mandate and undue enrichment including problems
related to today’s law of obligation.
643212 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

3(3-0-6)

(Law of Torts : Managements of Affairs without Mandate and Undue nrichment)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 รวมตลอดถึงหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดในกฎหมายพิเศษ
อื่น ๆ เช่น กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
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.
643213 กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน
3(3-0-6)
(Property and Land Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
ลักษณะ 3 และบรรพ 4 ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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.
643214 เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
(Specific Contracts 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
Study of principles of selling, exchange, hiring of property and hire- purchase law as
stipulated in Civil and Commercial Code Book 3
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643215 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
(English for Lawyer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคาและสานวนกฎหมายต่างๆ
Study of English legal terms, idioms, and expressions

3(3-0-6)

643221 เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
(Specific Contracts 2)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทาของ และรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
Study of principles of law of agent, broker, loan, deposit, hire of service, hire of labor,
and carriage as stipulated in the Civil and Commercial Code Book 3
643222 กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
(Law of Secured Transactions)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

2(2-0-4)

ศึกษาหลักกฎหมาย ลักษณะค้าประกัน จานอง จานา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3

Study the principles of surety bond, mortgage, and pledge law as stipulated in the
Civil and Commercial Code Book 3
643223 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
(Constitutional Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องค์การต่างๆของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ทฤษฎีที่สาคัญๆของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจทฤษฎี Judicial Reviews รวมทั้ง
ปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ
Study the history and evolution of constitution; public institutions; individual rights
and freedom; important theories of constitutionalism such as theory of the separation of
power, judicial reviews including philosophy of concepts of constitutionalism.

1401

643224 กฎหมายประกันภัย
2(2-0-4)
(Law of Insurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายลัก ษณะ ประกันภั ย ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 3 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Study the principles of law of insurance as stipulated in the Civil and Commercial
Code Book 3 and related law.
643225 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน–บริษัท และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
2(2-0-4)
(Partnership and Company Law and Law of Business Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความสาคัญขององค์กรธุรกิจ ประเภทต่างๆหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งและดาเนินการห้างหุ้นส่วน
บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัดและองค์กรธุรกิจอื่นๆเช่น กิจการค้าร่วม (Joint venture) สิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหาร และความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การกากับและตรวจสอบ
รวมถึงบรรษัทภิบาล
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.
643226 กฎหมายตั๋วเงิน
2(2-0-4)
(Negotiable Instruments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
Study the principles of negotiable instruments as stipulated in the Civil and Commercial
Code Book 3
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643311 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5
Study the principles of family law as stipulated in the Civil and Commercial Code Book 5
643312 กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
Study the principles of law of succession as stipulated in the Civil and Commercial Code
643313 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Law of Succession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
Study the principles of law of civil procedure concerning general provisions;
procedure in the civil court.
643314 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
(Law of Succession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน ทา
ความเข้าใจหลักการ กฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม ตลอดจนวิธีการส่ง เสริมและ
คุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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.
643315 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
(Law of Criminal Procedure 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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ศึกษาหลักกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค 1 และภาค 2 และสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
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.
643316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
(Public International Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ สิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องค์การของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจการระหว่างประเทศ
การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ สงครามและความเป็นกลาง
A study of the sources and basic principles of International Law; functions of International
Law; territorial boundaries; the high seas; governmental agencies in international relations;
international affairs; settlement of disputes;, war and neutralization.
643321 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
(Judicial Systems and Constitution of Courts of Justice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาพระธรรมนูญ ศาลยุ ติธ รรม ศาลยุติ ธรรม อานาจศาล อ านาจผู้ พิพ ากษาในการพิจ ารณา
พิพากษาคดีรวมทั้งกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดในข้อขัดแย้ง ในเรื่องอานาจหน้าที่ระหว่างศาลต่างๆด้วยแต่ไ ม่
รวมถึงวิธีพิจารณาคดีดังกล่าว
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.
643322 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 2)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา 643313 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Prerequisite : Must be registered in 640313: Law of Civil Procedure 1
ศึกษากฎหมายว่าด้วยอุทธรณ์ และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคาพิพากษา
หรือ คาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Law of appeal and appeal to the Supreme Court; interlocutory relief; enforce
judgement or Rule of Civil Procedure Code.
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643323 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 2)
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา 643315 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Prerequisite : Must be registered in 643315 : Law of Criminal Procedure 1
ศึกษาวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค
3 และภาค 4
Study the procedure in civil court; appeals and appeal to the Supreme Court as
stipulated in the law of criminal procedure.
643324 กฎหมายพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
และบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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.
643325 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0-4)
(Private International Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติ
และคนต่างด้าวกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และวิธีการระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่าง
ประเทศ โดยการศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับ
คนต่างด้าว และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
Definition and nature of private international law. Nationality. Status of national and
alien, and conflict of laws rules as well as methods for the settlement of disputes of persons
in an international dimension. The law on nationality, the law on conflict of laws, the law on
non-nationals and relevant treaties are to be dealt with by this course.
643411 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักกฎหมาย
(Ethics of the Legal Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ คุณธรรมและ
จริยธรรม มารยาท วินัย อุดมคติ และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Study the evolution of legal profession; roles and duties of lawyer from different
department; morality and ethics; etiquette, discipline, ideal, relating law.
643412 กฎหมายล้มละลาย
2(2-0-4)
(Bankruptcy Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อานาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวน และบทกาหนดโทษและบทเบ็ดเสร็จทั่วไป และ
การฟื้นฟูกิจการ
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.
643413 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง(Administration) และกฎหมายปกครองบ่อเกิด
ของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารบุคคลและ
ทรัพย์สินในกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทาของฝ่ายปกครอง ความรับผิดของ ฝ่ายปกครอง รวม
ตลอดจนการควบคุมฝ่ายปกครอง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับประเภทของการควบคุมองค์กร ผู้ควบคุม วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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.
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643414 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3(3-0-6)
(The law on the prevention and suppression of corruption)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดตั้งองค์กร
วิธีดาเนินคดี และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Study the law on the prevention and suppression of corruption; establishing
organization; prosecution methods and related laws.
643421 นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3(3-0-6)
(Philosophy of Law and Thai Legal History)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนปัญหา
รากฐานแห่งกฎหมาย
ศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม อันเป็นรากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่
สาคัญของประเทศไทย อิทธิพลของแนวความคิดและหลักกฎหมายของประเทศตะวันตกที่มีต่อวิวัฒนาการของ
กฎหมายไทย
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้ง แต่สมัยโบราณจนถึง ปั จจุบัน โดยเฉพาะตั้ง แต่สมัยจัดท า
ประมวลกฎหมายเป็นต้นมา โดยเน้นหนักในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบ
กฎหมายไทย
Evolution of legal philosophy concepts from the past to presen
Thai traditional culture and social which are bases of important legal
Institution of Thailand; 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.
643422 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
(Intellectual Property Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและสิทธิบัตรรวมถึงวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
Study the law concerning the copyright, trademark, trade name and patent;
procedure for intellectual property and international trade.
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
644101 สัญญาของฝ่ายปกครอง
2(2-0-4)
(Intellectual Property Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงประเภทต่าง ๆ ของสัญญาของฝ่ายปกครอง ทั้งที่เป็นสัญญาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สัญญาทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ หลักกฎหมายที่สาคัญเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง เช่น การก่อให้เกิดสัญญาข้อกาหนดที่เป็นลักษณะพิเศษของสัญญา การบังคับการตาม
สัญญา การยกเลิกสัญญา
Types of administrative contracts in both civil and commercial codes; administrative
contracts; principles of the law of contract of state properties; major law principles concerning
administrative contract such as formation of contract, specific terms of contract, contract
enforcement, and contract termination.
644102 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล
2(2-0-4)
(Law on Public Information Access and Rights of Privacy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงแนวคิดของการให้สิทธิแก่ ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วิธีการที่ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ลักษณะของข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ วิธีการทางบริหารในการแก้ไขปัญหา
กรณีที่สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รับการกระทบกระเทือน การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องของสิทธิส่วน
บุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
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.
644103 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
2(2-0-4)
(Law on Public Information Access and Rights of Privacy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงหลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา กฎหมายว่ าด้วยองค์กร
อัยการและพนักงานอัยการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และกฎหมายว่าด้วยพนักงานในหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นอิสระ
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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.
644104 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน
2(2-0-4)
(Law on Public Domain)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงความเป็นมาของทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทต่าง ๆ ของทรัพย์สินของแผ่นดิน เกณฑ์
ทางด้านสถานะทางกฎหมาย การควบคุม ดูแล การถอนสภาพ รวมทั้งที่พัสดุ ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
และศาสนสมบัติ
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
644105 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
2(2-0-4)
(Law on Public Service, Public Enterprise and Public Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงทฤษฎีและความคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎี
บริการสาธารณะ ประเภทต่าง ๆ ของบริการสาธารณะ องค์กรและวิธีการในการบริการสาธารณะ ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริการสาธารณะ รูปแบบและสถานะทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
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.
644106 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร
2(2-0-4)
(Law of Public Finance and Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ระบบภาษีอากร สถาบัน
การเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงิน และการคลังที่ใช้ในการบริหารประเทศ
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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.

644107 กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง และการเลือกตั้ง
2(2-0-4)
(Law of Public Finance and Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้งตลอดจนองค์การ
เลือกตั้งทั้งของไทยและต่างประเทศทางด้านพรรคการเมืองนั้น ศึกษาเน้นถึงโครงสร้างพรรคการเมืองตลอดจน
บทบาทของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบันส่วนทางด้านกฎหมายเลือกตั้งนั้น ศึกษาถึงข้อดี
ข้อเสียของระบบการเลือกตั้ง และองค์การเลือกตั้ง ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน รวมทั้ง แนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
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.
644108 กฎหมายรัฐสภา
2(2-0-4)
(Law of Parliamen)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาวิวั ฒนาการและความเป็น มาของสถาบัน รัฐ สภา ความสาคัญ ของรั ฐสภาต่อ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รูปแบบต่าง ๆ ของรัฐสภาในประเทศประชาธิปไตยตะวันตกหลักการในเรื่องความเป็น
อิสระในการดาเนินงานของรัฐสภาในประเทศต่าง ๆ ข้อ บังคับการประชุมของรัฐสภา ลักษณะในทางกฎหมาย
ของข้อบัง คับ การประชุมของสภา การประชุมสภา การจัดทารายงานการประชุมสภา อานาจหน้าที่ของ
ประธานรัฐสภา และเลขาธิการรัฐสภาในส่วนที่ เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐสภา วาระการประชุมและการจัด
ระเบียบวาระการประชุม กระบวนการนิติบัญญัติเปรียบเทียบกันในประเทศ ต่าง ๆ รวมตลอดถึงกระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยรัฐสภา
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
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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 กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
2(2-0-4)
(Law of Local Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวความคิดพื้น ฐานของการจั ดระเบี ยบราชการบริ หารท้อ งถิ่น องค์กรส่ วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายปัจจุบัน อานาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาจในการออก
กฎหมายการกากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ทั้งในแง่การกากับดูแลเหนือบุคคลและการกากับดูแลเหนือการ
กระทา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง
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 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร
2(2-0-4)
(Transportation and Traffic Law)
บังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมาย กฎข้อบังคับและวิธีดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่ง กฎหมาย กฎข้อบังคับและ
วิธีดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจราจร ทางบก ทางน้า ทางอากาศ
Law, regulations and procedures regarding carriage; law, regulation and procedure
regarding marine, land and air traffic.
644111 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
(Comparative Administrative Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมายปกครองของไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายปกครองของต่างประเทศ
Thai administrative law in comparison with other countries’
644112 กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2(2-0-4)
(Law on Liability for Wrongful Acts of Officials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง หลักความรับผิดทางปกครองในแนวคาพิพากษาของ
ศาลไทย ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่ง
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Principles of administrative liability; administrative liability of Thai judgement;
difference between administrative liability and civil liability.
644113 สัมมนากฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
(Seminar in Public Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประเด็นสาคัญ ๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายการ
คลังเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายมหาชนลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Study of main issues that are problems in constitutional law, administrative law,
finance law for students’ deeper understanding.
กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวัสดิการ
644201 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาสภาพและขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Study the state and scope of the law of control of industrial business operation and
related laws.
644202 กฎหมายประกันสังคม
2(2-0-4)
(Seminars in Labour Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวความคิดพื้นและประวัติ ความเป็นมาของกฎหมายประกันสังคม ระบบประกันความเจ็บป่วย
การประกัน ความทุพพลภาพ การประกั นความชราภาพ การประกันการมรณะ การประกั นการว่ างงาน
ตลอดจนศึกษากฎหมายเงินทดแทน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการใช้ระบบประกันสังคมในประเทศไทย
History, basis, and background of social security law; sickness insurance system;
invalidity insurance; old-age insurance; death insurance; unemployment insurance; As well as
studying compensation laws; problems and obstacles of social security system used in
Thailand.
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644203 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
2(2-0-4)
(Pollution Control Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ ได้แก่กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หมวดการควบคุมมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษในตัวกลางอื่น ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้าไทย กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 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.
644204 กฎหมายพลังงาน
2(2-0-4)
(Energy Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาสภาพและขอบเขตกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
State and scope of law about energies; law on energy conservation.
644205 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
2(2-0-4)
(Law of Safety, Health and the Environment in the Workplace)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงการ
วางมาตรการควบคุม กากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานอย่างเหมาะสม และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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.
644206 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
(LabourLaw)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาทางกฎหมายแรงงานในประเทศไทย หลัก
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบันในเรื่องการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนแนวทางใน
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การพิ จ ารณาและตี ความปั ญหาต่า งๆ ที่เ กี่ ยวกั บแรงงานและกฎหมายประกัน สัง คม รวมถึง กฎหมายวิ ธี
พิจารณาคดีในศาลแรงงาน
General principles of labor law; history of Thai labor law; principles of today’ s Thai
labor law on labor protection; labor relations; , ways to judge and interpret labor problems;
social security law; procedure in labor court.
644207 สัมมนากฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
2(2-0-4)
(Seminars in Industrial and Labour Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประเด็นสาคัญๆที่เป็นปัญหาในกฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมมลพิษและกฎหมายแรงงาน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงานลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น
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.
644208 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Law of Conservation of Nature and Environments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Principles of law about conservation of nature and environments.

2(2-0-4)

644209 กฎหมายอิสลาม
2(2-0-4)
(Islamic Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติศาสตร์และระบบกฎหมายอิสลาม บ่อเกิดของกฎหมาย ระบบศาล และหลักกฎหมาย
อิสลาม
History and system of Islamic law; source of law; court system; principles of Islamic law.
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กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
644301 ระบบความยุติธรรมทางอาญา
2(2-0-4)
(Criminal Justice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาระบบกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา ทฤษฎี ก ารลงโทษ และแก้ ไ ขผู้ ก ระท าผิ ด ในด้ า น
นิติศาสตร์ การปฏิรูประบบการลงโทษ
Criminal justice system; theory of punishment; correction treatment; revolution of
punishment theory.
644302 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(2-0-4)
(Criminology and Penology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาลักษณะและสาเหตุของอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม สังคมวิทยากฎหมายอาญา
รวมทั้งทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยต่างๆ ศึกษาโครงการแก้ไขบาบัดผู้กระทาผิด ระบบ ความยุติธรรม ระบบ
เรือนจาและทัณฑสถานลักษณะทางกายภาพทางสังคมและการศึกษาของผู้ต้องขัง มาตรการรอการลงโทษ
และพักการลงโทษรวมทั้งสารวจทฤษฎี และการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดด้วยวิธีการต่าง 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.
644303 กฎหมายทหาร
(Military Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก
Military criminal law; constitutional court of military; martial law

2(2-0-4)

644304 นิติเวชศาสตร์
2(2-0-4)
(Forensic Medicine)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิทยาการทางแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการพิสูจน์หลักฐานสาหรับการ
ดาเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง
Medical technology related to application of law, especially forensic for criminal and
civil proceedings.
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644305 กฎหมายเยาวชนและครอบครัว
2(2-0-4)
(Law of Juvenile and Family)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมาย และประเด็นทางสัง คมและจิตวิทยาของเด็กและเยาวชน ผู้กระทาความผิด
ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีการแก้ไขผู้กระทาความผิดดังกล่าว รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์ในคดีแพ่ง
ตามกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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.
644306 วิชาว่าความและศาลจาลอง
2(2-0-4)
(Advocacy and Moot Court)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิธีการในการเตรียมคดี การร่างคาฟ้อง คาให้การแถลงการณ์ และคาร้อง และ การว่าความในศาล
รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในการดาเนินคดีโดยมีการจัดทาศาลจาลองขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาภาคปฏิบัติ
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.
644307 การสืบสวนและสอบสวน
2(2-0-4)
(Criminal Inquiry and Interrogation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน การสืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิด
อาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ
Justice system in criminal division in officials; inquiry, question of criminal act; rights
of the accused as stipulated in the constitution.
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644308 สัมมนากฎหมายอาญา
2(2-0-4)
(Seminar in Criminal Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประเด็นสาคัญๆที่เป็นปัญหาในกฎหมายอาญาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายอาญา
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและศึกษาถึงพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
Study the major issues that are problems in criminal law for deeper understanding of
criminal law; study the act that has penalty.
644309 การใช้และการตีความกฎหมาย
2(2-0-4)
(Applications and Interpretation of Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาในแง่ทฤษฎีประวัติศาสตร์ และในแง่กฎหมายเปรียบเที ยบ โดยเฉพาะเปรี ยบเทีย บความ
แตกต่างระหว่างระบบ Common Law กับระบบประมวลกฎหมายหลักการใช้และตีความกฎหมายลายลักษณ์
อักษรและการใช้กฎหมายแบบเทียบเคียง (Analogy) การใช้กฎหมายประเพณี การใช้กฎหมายประเภท
"หลักกฎหมายทั่วไป" ตามมาตรา 4 (แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
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)
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
644401 เอกเทศสัญญา 3
2(2-0-4)
(Specific Contracts 3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะเก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ และ
บัญชีเดินสะพัด
Principles of the law of warehousing, compromising, gambling, betting, and current
account.
644402 กฎหมายพาณิชยนาวี
(Maritime Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

2(2-0-4)
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ศึกษาหลักกฎหมายพาณิชยนาวี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจานองเรือและบุริมสิทธิ
ทางทะเล ความผิดและการจากัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดิน ทะเล การรับขนของทางทะเล
ความผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และการประกันภัย
ทางทะเล
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.
644403 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2(2-0-4)
(Banking and Financial Institutions Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสถาบันการเงิน นโยบายของรัฐและบทบาทของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในการควบคุมกากับ ดูแลสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กฎหมายและข้อบังคับใน
การจัดองค์กร ในสถาบันการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินในการรับฝากเงิน การให้เครดิตและการให้บริการอื่นๆ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการควบคุมและพัฒนาสถาบันการเงินและ
อื่นๆ
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.
644404 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Business Transactions Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาในแง่ของกฎหมายจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้ดาเนินการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุน
ในต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้อง
Study the law in the aspect from entrepreneurs operating in international trade;
overseas investment including related problems.
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644405 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(Law of International Trade)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมายและหลักทั่ วไปเกี่ยวกั บการค้าระหว่างประเทศ การซื้อขายและการชาระ สินค้ า
ระหว่างประเทศ การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล การประกันภัยทางทะเล
การระงับข้อพิพาทในสัญญาการค้าระหว่า งประเทศ การขัดกันแห่ง กฎหมาย ตลอดจนศัพท์เ ฉพาะต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในทางการค้าระหว่างประเทศ
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.
644406 วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
2(2-0-4)
(Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่าง ๆ รูปแบบเหตุผลวิธีการ การระงับข้อพิพาทแบบต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมาย ระเบียบข้อบัง คับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่สาคัญ ข้อพิจารณาในการทาสัญญา
การเลือกกฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์ และปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รับรองและ
บังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ
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.
644407 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา
2(2-0-4)
(Draft and Negotiation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิธีการและตัวอย่างในการทาสัญญาผูกพันของบุคคลหรือองค์กร ตลอดจนรูปแบบของสั ญญา
ต่างๆ รวมทั้งสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กระบวนการเจรจา และรูปแบบของวิธีการประชุมเจรจา
ประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
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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.
644408 กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันเสรี การผูกขาดทางการค้า การกาหนดราคาสินค้า
ตลอดจนการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และผลกระทบต่อผู้บริโภค
Concepts and law about Free Trade; monopoly; pricing; unfair competition; effects
on consumers.
644409 หลักธุรกิจและการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Introduction of Business for Lawyer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ลักษณะ โครงสร้างของธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการให้คาปรึกษา
กฎหมายสาหรับภาคธุรกิจ และหลักการบัญชีที่นักกฎหมายควรทราบ
Definition, characteristics, and structure of each types of business for legal counselling
in business section; principles of accounting for lawyers.
644410 กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
(Law of Taxation)
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
ศึกษาประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีรับการให้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีการรับมรดกตลอดจนศึกษาสนธิสัญญาภาษี กฎหมายว่าด้วยศาล
ภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร
Study the revenue code concerning personal income tax and corporate income tax;
gift tax; value added tax; specific business tax; inheritance tax; double taxation treaty; law
concerning tax court; procedure in tax court.
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644411 สัมมนากฎหมายภาษีอากร
2(2-0-4)
(Seminar in Tax Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎหมายภาษีสรรพสามิต กฎหมายศุลกากร และกฎหมายภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
Excise tax code; custom act; law of tax collected by local administration.
644412 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Taxation Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาภาษีที่ มีผ ลกระทบต่ อธุร กรรมระหว่า งประเทศ การจั ดเก็ บภาษีเ งิน ได้ จากผู้มี ถิ่น ที่อ ยู่ใ น
ประเทศ และจากผู้มีเงินได้จากแหล่งในประเทศ การป้องกันการเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ หลักการตั้งราคา
โอนภาษีซ้อน การขจัดภาษีซ้อน การเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างรัฐ กฎหมายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ
และข้อตกลงการเว้นการเก็บภาษีซ้อนของประเทศ
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.
644413 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)
(Consumer Protection Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ เหตุผล และแนวคิดที่ทาให้เกิดความจาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมาตรการต่างๆ
ทางกฎหมายที่ใช้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค วิธีการบัง คับใช้กฎหมาย มาตรการที่ใช้เพื่อเยี ยวยาแก่ผู้บริโภค
ซึ่งได้รับความเสียหาย ทั้งตามที่ปรากฏในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการจัดตั้งองค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
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.
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644414 กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
(Law on Direct Selling and Direct Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
Principles of law on direct selling and direct marketing

2(2-0-4)

644415 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
2(2-0-4)
(Seminar in Business law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประเด็นสาคัญๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมายพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายการค้า เพื่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายธุรกิจลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Study the important issues that are problems in commercial law, business law, and
trade law for students’ deeper understanding in Business law
644416 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
2(2-0-4)
(Investment Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายแห่งการกาหนดกฎเกณฑ์ อันเป็น
การชักจูงให้แก่ผู้เข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การลงทุนของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนา
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
644417 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
(Law of Economic Activities)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาทฤษฎี เหตุผล และแนวคิดที่ทาให้เ กิด ความจาเป็น จะต้องมีก ฎหมายพิเศษเพื่อควบคุม
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันได้แก่กฎหมายป้องกันการผูกขาดการค้ากาไรเกินควร การปฏิบัติมิชอบ
ในทางการค้า กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยจะศึกษาหลักกฎหมาย วิธีการบังคับใช้ การเยียวยา และการคุ้มครองต่อ สาธารณชนและผู้เสียหาย
ตลอดจนปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลิตและการค้า
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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.
644418 สัมมนากฎหมายแพ่ง
2(2-0-4)
(Seminar in Civil Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิธีใช้กฎหมายแพ่งโดยการทบทวนประเด็นสาคัญ ที่ได้เรียนในชั้นมาแล้ว เพื่อความชานาญ
ในทางปฏิบัติของนักศึกษา
Study the application of civil law by reviewing the main ideas that are learnt in class
for students’ expertise and practice.
กลุ่มวิชากฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
644501 กฎหมายโรมันเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Roman Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติศาสตร์และระบบกฎหมายโรมัน อันเป็นรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้
ประมวลกฎหมายในปัจจุบัน
History of Roman Law system which is the foundation of today’s law in Thailand
644502 ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction of Anglo-American Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาที่ ม าของระบบกฎหมาย Anglo – American ในลั ก ษณะต่ า งๆ ก็ คื อ Common Law ,
Equity, พระราชบัญญัติ (Statute) และจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น (Local Custom) การศึกษาเน้นหนักใน
เรื่องนิติวิธี (Juristic Methods) ในการใช้กฎหมายประเภทต่างๆอย่างละเอียด ซึ่งจะต้องศึกษาทฤษฎีทางนิติ
ปรัชญาที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้จะต้องศึกษาถึงระเบียบประเพณีของศาลในการใช้นิติวิธี ในทางปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการใช้กฎหมายระบบ Anglo – American อย่างถูกต้อง
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
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practically for students to understand the application of Anglo- American legal system
correctly.
644503 กฎหมายสนธิสัญญา
2(2-0-4)
(Law of Treaty)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงความสาคัญของสนธิ สัญญาในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ประเภท
สนธิสัญญา การแบ่งลักษณะและองค์ประกอบของสนธิสัญญา กฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกระบวนการ
จัดทาสนธิสัญญาและการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันเนื่องด้วยความตกลงระหว่างกันทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
Significance of treaty as source of international law; types of treaties; classification of
characteristics and elements of treaty; related regulations and treaty- making process;
international relation as a result of agreement on economics and social
644504 กฎหมายทะเล
2(2-0-4)
(Law of the Sea)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายทะเล บ่อเกิดของกฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพื้นน้า
ที่อยู่ภายใต้อานาจการควบคุมของรัฐ เช่น น่า นน้าภายในทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิ จ
จาเพาะไหล่ทวีปน่านน้าหมู่ เกาะ ช่องแคบ อ่าว และสถานะทางกฎหมายของพื้นน้าที่มิได้อยู่ภายใต้อานาจ
การควบคุมของรัฐ เช่น ทะเลหลวง และเขตก้นทะเลลึก เทคนิคกฎหมายในการกาหนดเขตทะเลและการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างประเทศตามกฎหมายทะเล
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
644505 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Organizations Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมายและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ สภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ และการสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศโดยทั่วไป ผลทาง
กฎหมายของข้อมติในองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิและความคุ้มกันของระหว่างประเทศ ปัญ หาทาง
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กฎหมายขององค์ก ารสหประชาชาติ และทบวงการชานัญ พิเศษของสหประชาชาติ ปัญ หาทางกฎหมาย
บางประการขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ
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.
หมายเหตุ คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดูที่หมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2564
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